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آمریکا انتخابات اخبار
نوامبر، که ماه بودیم که تا داده چون قول
برگزار میشود، انتخابات ریاستجمهوریآمریکا
باشیم جریان داشته این خبری درباره هفته هر
اکسپرس صورت به را زیر خبرهای شدیم مجبور

کنیم: گزارش شما برای
براکاوباما اوضاعرقابتکاندیداها، اینهفته
و جانمککین(ماوریک (حسینآقایخودمان)
خبر داغی سردی آن علت نبود. زیاد داغ آنها)،
که بود مالی آمریکا و موسسه بانکی چند سقوط
بودند(مثلحسابارزی کرده کالغپر پولمردمرا
ایران)و جایشرا همنشاننمی دهند. خودماندر
مالی قدرت موسسات این از کدام هر میگویند

دارند  را آفریقایی و۵۰ کشور خاورمیانه کشور پنج
اقتصاد دنیا در  و ۵۰ تا کشور داشت) آفریقا (اگر

است. آنها دست
معاونتخانمساراپیلین،اولینزنیکهممکن
ولرم خبر هنوز راه پیدا کند، سفید کاخ به است
از استفاده بدون ایشان است. توجهی قابل و
ما» مرگ «مکش لباس های با و شلوار پوشیدن
دلهمه مصاحبهکنندگانمعروفآمریکا، چهزن
را بعضیها توانست و آورد دست به را مرد، چه و
کلینتون اهل کار هیالری اندازه به که کند قانع

ندارد. شلوار پوشیدن به احتیاجی و است
قراراستبزودیاولین مناظرهبینمککینو
ببینندچهکسی مردمآمریکا تا اوباماصورتگیرد

نکنند! انتخاب میزند تا او را تپق بیشتر

اعتیاد آمار
که گفت خود مصاحبه آخرین در احمدینژاد
داریم  معتاد شدید در کشورمان حدود۱۰۰ هزار ما
تریاک معتادهستند. همین حدودهمبه تقریبا و
کراک هرویین و به که آنهایی همه گفت: اگر او
روی هستند را جدید دیگر معتاد مواد تریاک و و
نفر  ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار از کمتر چیزی بگذاریم هم

بود. خواهند
«محمود از غیر به که احمدینژاد محمود
«محمود و نورزده»  «محمود به نفتی»  پیت
و ما آمار داخلی گفت است، هم معروف هالهای»
تعداد آمارکشورهایخارجیکامال غلطهستندو

میکنند. غلو معتادانرا
موادمخدر چندیپیشرییس ستادمبارزه با
مواد  تن هزار یک ساالنه بین۵۸۰ تا که بود گفته
ایرانمصرفمیشود.کسدیگرییعنی در مخدر
مواد مخدر گروه رییس ملکی، رضا سرتیپ دوم
زمینه این در پژوهشی انتظامی، علوم دانشگاه
و میلیون یک را معتادان تعداد و بود داده انجام
دویستهزارنفر تخمینزدهبود وگفتهبودکه۸۰۰ 

مواد میزنند! تفریح عنوان به نفر هم هزار
یکجایاینقضیهخراباست.یااحمدینژاد

«محمود باید هاله ای» «محمود جای به را
بچسبیم یقهمعتادان ایرانرا پینوکیو»بخوانیم یا
نفر  ۶۰۰ هزار و مواد تن هزار یک و بپرسیم: ناقال!

دارد! حدی هم اصراف صفا؟ اهل

در مطلق آزادی
ایران؟!

محموداحمدی نژاددرمصاحبهخودباروزنامه
در ایرانآزادیمطلق «لوسآنجلستایمز» گفت:
جمهوری  طرفدار مردم ۹۸ درصد و دارد! وجود

اسالمی هستند!
احمدینژاد جواب از بعد که روزنامه خبرنگار
روی خود صندلی چرخان از روی خنده شدت از
قرار زمین روی که همانطور بود، افتاده زمین
مدرکی این و آمار چه اساس بر داشت پرسید:
بود: داده احمدینژاد جواب میزنید؟ و را حرف
درصدجمعیتایرانبه علت فقطدو برای اینکه

مهاجرت کردهاند! آنجلس به لوس مخالفت
خبرنگارروزنامه«لوسآنجلستایمز»درپایان
میزان حسین صدام است: اگر آورده خود مقاله
۹۸ درصدی خودش را «کپی رایت»  محبوبیت
چارهای نداشتکه ایران جمهور بود، رییس کرده
او  روح و بچسبد حتی ۹۹ درصد و ۹۷ درصد به

ننماید! معذب جهنم در را

مدرسه زنگ
که کردان عوضعلی  ایران، کشور  وزیر
کرده عوض کردان به علی را خودش شناسنامه
توسط یکهو انقالب فرهنگی اش دوره لیسانس و
دخترشاهپریان بهدکترایدانشگاه آکسفوردتبدیل
به صدا درآوردن مراسم در چند روز پیش شده،
کرد. شرکت اول مهر روز مدارس در شروع زنگ
من گفت: آموزان به دانش زنگ زدن از بعد او
اکثر و پرورش آموزش در مدت تحصیلم تمام در

از بعد بیست بودند! به یا نزدیک بیست نمراتم
مدرسه ای که کودکان و آموزان دانش این که
خندیدند جمعی دسته بود رفته دیدارشان به او
مدرک اخبار هم شما شیطونها! ای گفت:
گویا بچهها و نه؟ مگر خوانده اید؟ آکسفورد مرا
بلند آنقدر و این دفعه بودند زیر خنده زده دوباره
به اصال مدرسه زنگ صدای که بودند خندیده
دیر یکساعت همه و بود نرسیده هیچکس گوش

بودند! رسیده کالسها به

فساد و رشوه جدول
مالی

هفتهگذشتهسازمانشفافیتبینالمللیواقع
تداعی اسمش که معنای برخالف که آلمان، در
پژوهش به میکند را آینه و شیشه تولید شرکت
است، مشغول دنیا سراسر در آمار جمع آوری و
میزان فساد و درجه درباره خود ساالنه گزارش
داد. طبق را ارایه دنیا کشورهای مختلف مالی در
رعایت لحاظ از ایران کشور سازمان این گزارش
صداقت تجاریو دوریاز رشوهدر میان۱۸۰ کشور 

است. گرفته قرار ۱۴۱ مقام در جهان
اینگزارشالبتهفعالیتهایباندهایمافیایی
نکرده منظور خود آمار و محاسبات در را مذهبی
درخشان مقام ایران کشور گذشته سال است.

بود.  شده حائز ۱۳۱ را
دولتمردان از بسیاری مذاق به آمار این
چند گویا استو جمهوریاسالمیخوشنیامده
و مالقات تا با مامور شدهاند سوی دولت از نفری
بهمسئوالناینسازمانبرایسال پرداخترشوه

ببرند! باالتر را چند درجه ایران مقام آتی

ارشاد وزارت اطالعیه
مذهبی مراسم و جشنها برگزاری سازمان

و خواهران کلیه  اطالع به وسیله بدین

وزارت مهم دنبالاعالمیه به برادرانمیرساندکه
قیمتخرما، افزایشسرسام آور مورد کشاورزیدر
به و شده جیرهبندی اموات برای فاتحه خواندن
اطالعثانویبهجای تا داغدیدگانتوصیهمی شود
استفاده نمایند. هندی تمبر و از کشمش خرما

بیامرزد. را همه اموات خدا
عمومی روابط دفتر

از کنکور کنکور بعد
سدکنکورایران بلندتر و بلندتر میشود.اکنون
شرط داشتننمره غیر از برایانتخاب دانشجو به
انجام سراغ به سراسری کنکور امتحانات در باال
عدهای تا دانشجو همرفتهاند مصاحبهحضوریبا
شوند. دانشگاه به ورودشان مانع و کرده غربال را
اینست که مصاحبه ها این انجام دالیل از یکی
قبول را و درسخوان و خجول آرام دانشجویان
را کنند پا به شری است ممکن که آنها و کنند
و آن هست هم دیگری دلیل البته حذف نمایند.
دککردندانشجویانقبولشدهدختراستکهبه
دانشگاهها قابلتصوریهجومشانبه صورتغیر
مصاحبه در دانشجو میشود. بیشتر روز هر
«مخالفم» یا «موافقم» جواب با باید حضوری
واقعی (این سئواالت دهد: زیر پاسخ سئوالت به

قسم!) علوم وزیر جان به هستند،
رتبه  اساس باید بر دانشجو فقط * پذیرش

علمیباشد!
اگرطرفبگوید موافقماورا ردمی کنندچون ـ
میخواهند پذیرشبراساسکبودیمهر نمازروی
پیشانیهمباشدوضمنا حقردکردندانشجویان

باشند. داشته را هم باالی کنکور رتبه مونث
میشوم! اخالق بد گاهی *

ـاگرموافق باشد،ردمی شود.این دانشجواهل
و بعدا باعث دردسر میشود. تظاهرات است

میشوم! بیحوصله گاهی *
دانشجو رد می شود. این موافق باشد، اگر ـ

است. مشروب و مواد و فجور و فسق اهل
بگویم! ناسزا می خواهد دلم گاهی *
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Area of Service:
Virginia, Washington DC, 
Maryland, North Carolina

Member: FINRA, SIPC.

Retirement: 401k plan, asset allocation
Investment: Asset Managment 
Insurance: Health, Life, Disability, Long Term Care

Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور

Registered Investment Adviser

Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

مهر) ۸) سپتامبر ۲۹ دوشنبه

حقه ایران دریای مازندران و حقوق
سازگارا محسن و آریانپور هوشنگ سخنرانان:

مهر) ۱۵) اکتبر ۶ دوشنبه

آمریکا انتخابات پیـرامون آزاد بحث
مسئول جلسه:شهره عاصمی

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

داد! تکنولوژی ما به که نکنه درد احمدی نژاد آقای دست ـ

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265

اهل چون میشود. رد باشد، موافق اگر ـ
دانشگاه پلیس افتادن با و در دولت از انتقاد

است.
دروغ  میشوند ناچار گاهی مردم همه  *

بگویند!
طرز چون باشد قبول میشود. موافق اگر ـ

می کند. تایید دولت را و رژیم تفکر
و  منافع راهی هر از حاضرند مردم * اغلب

مزایاییکسبکنند!
اگر موافقباشد، قبول میشود،چون اصول ـ

کشور) وزیر را قبول دارد (مثل رژیم در ترقی
بالاشکال  فامیل زنان فیلم و عکس دیدن *

است.
به ربطی اصال و است انحرافی سئوال این ـ

ندارد! دانشجو پذیرش
تبادل  مخالف برای با جنس کردن * چت

نظر بالمانعاست!
اینترنت دارد است معلوم باشد اگر موافق ـ
است بهتر نشود. سیاسی تا کرد کنترلش باید و

قبولنشود.
* عدمرعایتحجابکاملنشانهبیاعتقادی 

است! دینی اصول به
دانشجو اگر ـجواباینسئوالدوجنبهدارد.
ردمیکنندتا وضع دختر باشدومخالفباشداورا
باشد جواب اگرپسر سهمیه دانشگاههاجورشود.

فرقینمیکند! او
خستهام میکند! مقررات قوانین و *

دختر) چه و پسر (چه باشد موافق که هر ـ
بالفاصله رد اینجا مورد قبول بوده تا اگر حتی

. میشود
آخر: سئوال و

کامل  آزادی  مردان اندزه به باید زنان   *
باشند. داشته

دختر طرف زدید اگر که حدس همانطوری ـ
خواهد گور رابه آرزویدانشگاه موافقتکرد و بود
اگر پسر باشد جوابش فرقی نمی کند! اگر و برد
از سوی بالفاصله کرد مخالفت و باشد دختر
پیشنهاد صیغه او به پرسیدن سئواالت مسئول
منصرفشود دانشگاه رفتنبه از شاید تا میشود
سهمیه می گویند او به کرد مخالفت هم باز اگر و
پذیرش دانشجو برای جایی و شده دانشگاه پر

باقی نمانده است!

مصدق محمد خیابان
درخواست درباره بود آمده تهران از خبری
مبارز ملی نام به خیابانی نامگذاری مردم برای
را تهران شهرداری گویا مصدق. محمد ایران
فعالیتهای اگر که  بودند گذاشته  فشار زیر
میگذارید خودتان حساب به را او ضدانگلیسی
اسم او حتیکوچهایرا به یا چرا نیاییم خیابانیو
خالداستانبولی از او آیا بودند ثبتکنیم؟پرسیده
وشهیدهای دیگر کهیکمیلیون کوچه وخیابان

دارد؟ کمتری ارزش آنهاست اسم به
میگیرد. باال خیلی  بحث و  مجادله گویا
حاضرند که بودند گفته دولت سوی از گروهی
کنند و مساوات دهندگان تساهل و با عریضه
مصدق» «محمد جای به «محمد» نام روی
پیشنهاد این نپذیرفتن از بعد نمایند! توافق
خواستار که به شهرداری رسید دیگری شکواییه
پیشین نام عصر» به «ولی نام خیابان برگرداندن
این بودند. شده مصدق» محمد «دکتر خود
و مسئوالن نداشت مطلوبی نتیجه شکواییه هم
شهرداری گفتهبودند:اگرقبلازریاست جمهوری
میفرستادیدحتما را اینتقاضا آقایاحمدینژاد
رسیدگیمیکردیمولیباآمدنآقایاحمدینژادو
آقای وجود اثر در قریبالوقوعامامزمانکه حضور
خیابان نام تغییر است شده نزدیک احمدینژاد
امام و ممکن است به حساب آمده خطرناک
منصرف شوند! از آمدن شده و محترم عصبانی

وزارت اطالعیه
ارشاداسالمی

کرمان استان شعبه
سانههایداخلی دنبالدرجاخبار دروغ در به
و مردانه استفاده از پوششهای که خارجی و
این در قرمز و زرد و سفید رنگ های به زنانه
به است اعالم شده قانونی غیر و ممنوع ناحیه
این مطالبشایعاتپوچ اطالعمیرساندکه کلیه
انتخاب محدودیتی برای و دشمنان اسالم بوده

ندارد. وجود رنگها این
عزیز توصیه کرمانی هموطنان ضمن به در

را فقطمحدود اینرنگها از میکنیمکه استفاده
تولد و مهرگان و یلدا و سده جشن روزهای به
رنگهای بقیه روزهایسالاز در زرتشتنمایندو

کنند! استفاده اسالمی سیاه ویژه
معروف به امر ویژه اداره عمومی، روابط دفتر

پوزش و بخشش
و خود عزیز نازنین و از همسر وسیله بدین
همچنین خانوادهمحترمویبهخاطرعدم ارسال
دعوتنامه جهتشرکت در جشنصیغه وعروسی
دومخود کهصرفا بهعلتشهوت ومشغله فراوان
از و پوزش طلبیده بوده صورت گرفته اینجانب

مینمایم. مغفرت بخشش و تقاضای آنها
زین العابدین حسین حاج

سئوال ریاضی
یک  و قیمت مساله: امروز۲۲ سپتامبر است
تخمین  دالر ۹۵ جهانی بازارهای در نفت بشکه
محمود ناگهان روز همین در است. شده زده
به ملل سازمان در نطقی ایراد برای احمدینژاد
 ۱۲۰ بشکهای به نفت قیمت و میرود نیویورک
سقوط تاثیر نظر گرفتن بدون در میرسد. دالر
معادله این در آمریکا مالی و بانکی سیستم اخیر

چقدر است؟ احمدینژاد ارزش نطق
هیچی! ـ ۱

رییس خزانهداری  فردای به نطق بستگی ۲ـ 
دارد! آمریکا

علتافزایشقیمت استعفاینخستوزیر  ۳ـ 
است! بوده اسراییل

دالر! پنج و بیست ـ ۴
باال! جوابهای همه ـ ۵

عمیق افکار
آیاگفته «پایانشب سیه سپیداست» باتوجه
علمی و مبنای بر امروزه سیاسی به جریانهای
شب از بعد روز است؟ این که استوار منطقی

فراوان دارد. بحث جای روز از بعد شب میآید یا
اولکداموجود اینکه (نهمانندمرغوتخممرغ  و
بدهیم الکی این که شعارهای از قبل داشتند.)

بایدکمی متفکرتر باشیم...

ادبیات جنگلی!
سوگ اندوه درختان ـ ـ در

۱
چون می سوزد. درختها خیلی حال به دلم
تبدیل به کاغذ و شدن قطع همیشه در وحشت
آن ها کاغذهایی که روی هستند، آن هم شدن

شود! چاپ تهران کیهان روزنامه

 ۲
تمام میسوزد. خیلی درختان حال به دلم
عالف ایستادهاند، جنگلها در ماه و هفته و روز
به حتی ندارند. سرگرمی و تفریح هیچ بیکار. و
آنها از چوب که  داری با طناب اعدام  دیدن

ساختهشده نمی روند!

۳
تمام میسوزد. خیلی درختان حال به دلم
تابش زیر که است این آن ها امید و دلخوشی
بگیرند،رشد کنند و بلند آفتاب و ریزش بارانقرار
از خودشانپرسیدهاند: تنومندشوند. آیا قامتو

چه؟ آخرش

۴
روی رفت.  روانشناس دیدن به درخت 
بودند عمویش ساخته پسر چوب که از کاناپه ای
کابوس میبینم! شب هر گفت: کشید و دراز
روانشناس کابوستبرهایتیزهیزمشکنان!دکتر
سمت شومینه را به بعد او لحظهای فکرکرد و
با حاضری آیا پرسید: و برد دفترش آتش پر

بیایی؟ کابوسهایتکنار
 

۵
ماده درخت درخت نر جنگل، کوتاه: فیلم
دور هم از داشتند. خاک در ریشه دو هر جنگل.

 بقیه در صفحه ۳۳
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پینوشه  کودتای که ۱۹۷۳ با شیلی رهبر ۱ ـ
پنهانکاری. از دست دادـ  را خود جان

هزاردستان  ازنشریات معروفدنیایعربـ  ۲ـ 
نشده. خرمن برنج ـ

محلنگهداری  ـ نامدار آهنگر رنگـ تیره ۳ـ 
کاال. احتکار هم شاید و

از شهرهای  ـ ناچار ـ گناه بازگشتاز توبه و ۴ـ 
استانکرمانشاهان.

شهر  ـ وحشت و ـ ترس پلیس چوبدستی ۵ـ 
دنیا. ینگی در طالق

ـ تکرار  انگیزه و سبب ـ ضرب شمشیر ۶ ـ
حرف. یک

عریان ـ  برهنه و ـ طریق میکند ۷ ـ طی
پرواز. برای وسیلهای

ـ  روشناییها  ـ است بلند حاشا ـ مال  ۸
جادو شده.

هجری  سال ماهی از ـ خنک مالیم و باد ـ ۹
ادب اهل مردمی با مرکزی استان در شهری ـ

فرهنگ. و
گذاشتن ـ  فرو کردن، رها ـ اول ۱۰ ـ عدد

زغال. و گوگرد شوره، از ترکیبی
ـ  ساالد  سبزی ـ پا مچ و زانو بین ـ ۱۱

کشوری عربی.
و  تند  ـ آسوده خاطر و  ـ خوشگذران  ۱۲

ـ زباندار بیزبان. باشتاب
وقت  ـ نمایشنامهایمعروفازشکسپیر ۱۳ـ 

تاکید. ـ اصرار با هنگام و
ـ  رخنه  و شکاف ـ خیالی  آرزوهای ـ   ۱۴

نیکو. پسندیده و
فرانسه  معروف سیاستمدار ـ چاق نفس ۱۵ـ 

۱۸ و ۱۹. قرن در

فیلمی  ـ مکان ساخت برای پسوندی ـ  ۱
هنرمندی  ۱۹۵۵ با سال در ویدور کینگ ساخته

داگالس. کرگ
از  ـ ندا و ـ کلمه تنبیه ساختمان طبقه ۲ ـ

استانهایمهمچین.
قرن ۱۸ و ۱۹ سراینده  انگلیسی شاعر ۳ ـ
صنایع از ـ شد کشته یونان در که ژوان» «دون

ایران. مهم دستی
بیتابی ـ  و اضطراب ـ حافظه و ۴ ـ هوش

درود. و است سالمتی
ـ احمق  نکوهش و ـ مالمت لحظه یک ـ ۵

کودن. و
ـعالمت  گازها از دریاـ  باریکبین دو آبراه ـ ۶

صفتتفضیلی.
ـ تکیه  خرما موسیقی ـ درخت آالت از ـ ۷

تصدیق. کلمه منفیبافـ  کالم
ترش  هندیاش ـ شده آغشته و ناپاک ۸ ـ

روانی. بیماری نوعی ـ است
شگفتـ   ـ صفت آهو ـ کاله کناره جلوی ـ ۹

دوربرد. سالحی هم است ورزشی وسیله هم
قسمت  پوچ وتهیمغزـ  برجی درفرانسهـ  ۱۰ـ 

گویند. را بستر باالی
یک  ـ کالم بودن روان و شدن ـ منظم ۱۱

ـ گالبی. چهارم چیزی
کند و  ـ عشق فرومایه و و پا سر ۱۲ ـ بی
تا حلقوم از مجرای غذا برد! ـ فرهاد شهرتش

معده.
از  منظومه ای ـ  توتیا و  سیاه سرب ـ  ۱۳

امیرخسرودهلوی.
ـ  یاوه  سخن  ـ دل پسند مورد  ـ   ۱۴

ناشایسته.
نویسنده  اونیل یوجین از نمایشنامهای ۱۵ـ 

یعقوب. همسر پدر نام ـ آمریکایی

نر درخت هم نمیرسیدند. به هیچگاه و بودند
گریهکنانگردهمردانگیاشرابرانگشتشگذاشت

فرستاد! ماده به سوی درخت دهانش باد با و

۶
نسیم جنگل از فرسودهایدر و درخت پیر اگر
خواهد اتفاقی چه بیفتد، پایین و بشکند بادی

کشید؟ خواهد فریاد آیا افتاد؟
دیگری درختان کنار در صدا بدون و آرام آیا
افتاده اند دراز فرو مهیب توفانهای با وزش که

کرد؟ خواهد سکوت و میکشد

 ۷
می سوزد. خیلی درختها حال به دلم
آیا ندارند. میوه که بار و درختهایی مخصوصا
و باقی می ماندند کوچکی هرز که علف نبود بهتر

جایانتقادیباقینمیگذاشتند؟

 ۸
صاعقه عظیمیدلجنگلراشکفتو آتشش
آتش از لبریز نشانه گرفت. درخت را درختی قلب
غرید: مجاورش درخت من؟ چرا پرسید: دود و

چرا که نه؟

۹
درختیرامی شناسم که هر شبباهیزمشکنان
که این و بدون میرود و میگساری میهمانی به
خانه به و آزار شود بی اذیت سرش کم از برگ یک

جنگلیاش بر میگردد!

 ۱۰
روز برای درختها می سوزد... همه دلم
آنها پر درخت ایستاده اند. جنگل در آنجا، در
شکل جز هویتی ندارند درختهای دیگر مانند
همه شب ایستادهاند، روز همه میوهشان. برگ و
و شصت و سیصد هفته، روز هفت ایستادهاند.

سال. روز پنج
روی خستگی رفع برای دارند آرزو میدانم
صندلیمینشستند. حتیآن صندلیکهازچوب

باشد... شده ساخته خودشان شاخههای

 Xin Shiji Xinwen Wang هنگکونگی سایت
قبیله  از این نفر و نهصد هزار ۲۰۰۶ دو سال در
میلیارد هزار دو ثروتیبرابر ثروتمندمیلیونرجمعا
ارتباطات برکت به داشتهاند. (Yuans) یون
بخش در را مالی مواضع قبیله این خانوادگی،
دست غیره در و مسکن و ارتباطات و  انرژی
 Xin)«نقلاز مجلهدو هفتگی«جوانان به دارند.
هفت مورخ بینالمللی»، «کوریه و (Zhoukan

سپتامبر۲۰۰۸.
به  اقتصاددان، فیلسوف سوروس، ژرژ ۱۳ ـ
 Deنشر بحرانمالی»، تازگیکتاب«واقعیتدر
آندر ایننوشته منتشر کردهاست که از را ،Noel

گرفتهشد. بهره
(M. De Scitivauy ) ـ مارکدوسیتیوو ۱۴
اینمهماشاره به متفکرانمالی است که ازجمله
۲۱ سپتامبر  ،JDD به کنید نگاه دارد. بسیار

.۲۰۰۸

... بحران ریشههای

بر عهده کار این بلکه نیست، هم خارجی ایران
یا دادن جنبه شیطانی با ایران است. ما رهبر
را او به هرسخناحمدینژاد، بیشتر تمسخرآمیز

میدهیم. قرار دنیا دید معرض در
الیق نکنید؛ منرییسجمهور ایرانرا اشتباه
حضوردرصحنسازمان مللیا هرشبکهتلویزیونی
کوچک» را «آدولف او دیگر اما بیایید نمیدانم.
روابط آمریکا درباره را جدی بحث های نخوانیم و

کنیم. آغاز ایران ـ
حفاظت منافع باز کردن دفتر بیایید درباره
از سوییس گذاشتن  کنار و تهران در  آمریکا
درباره بیایید بزنیم. حرف آمریکا نمایندگی مقام
در سخت تحریمهای و امنیتی مشوقهای بسته
آژانس بازرسان با کشور آن همکاری عدم صورت

بینالمللیانرژیهستهایصحبتکنیم.
بازدارندهاسراییل بیاییدازگفتگودربارهحمله
آنطور تاسیساتهستهایایراندستبرداریمـ به
شانس بود «هاروارد» گفته کارتز از اشتون که
جمهور تا زمان روی کار آمدن رییس حمله این
اقدامی، تنها  چنین زیرا ۵۰ درصد است، بعدی
سال دو حداکثر را ایران هسته ای جاهطلبیهای
ایرانی جوانان و احساس خوب میاندازد عقب به
مورد که غربی را آرایش جمله غرب (از به نسبت

می کند.  آن هاست) نابود ۷۰ درصد عالقه
ایران جمهوری رییس برابر در و باشید راحت
و جلوی است شهر مشغول در به گردش که
میدهد، تحویل ساختگی لبخند دوربینها
تازمانیکهبهسیاستخارجی تظاهراتکنید.اما
تهرانـونهفقطاظهاراتتحریک آمیزاحمدی نژاد
نداشتهباشیدهیچ تغییر انتظار ـتوجه میکنیم،

بیاید. به وجود ما با ایران در رابطه معناداری
بهترین کنید. خودداری او تله در افتادن از

داد، انجام مانند او آدمی میشود با که کاری
ندیده گرفتن اوست.

مونیخ جا  همه میگویم،  را  این متاسفم 
نیست.

صحنه در کوچک بازیگر  یک  احمدی نژاد
حال در که قدرتمند رهبر یک نه و است جهانی
از بیشتر را او وقتی  خاورمیانه است.  تسخیر
نفوذ و قدرت به او تحویل می گیریم اندازهاش
هر او که است همین برای میدهیم. بیدلیل

لبمیآید. بر لبخند سپتامبر ماه
بینر لیونل نوشته:
۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸ گاردین، منبع:
«روز» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

نگیـرید جدی را احمدینژاد
این به که نسلهای دوم و سوم کسانی و کودکان
اسراییلی عربهای شمول به رفتهاند؟ سرزمین
نیز آن حکومتی و اجتماعی ساختارهای در که
مسیحیان و مسلمانان شمول به دارند؟ شرکت
درآمدهاند؟ اسراییل تابعیت  به که فلسطینی
صلح و پیکارگران بشر فعاالن حقوق شمول به
حقوق فلسطینیان از حمایت در اسراییل که در
آقای خامنه ای آیا و میاندازند؟ به خطر را خود
منظور اگر و میشناسد؟ «غاصب» را آنان همه
را غاصب چگونه نیستند، اسراییل مردم همه او
حقوقی تعریف و چه تمیز میدهد غاصب غیر از
اسراییل مردم و چند درصد میشناسد آن برای
این سرانجام و می داند، تعریفی چنین مصداق را
سایر مردم اسراییل چه رابطهای دید او با از که

باید برقرار کرد؟
به خامنه ای آقای داشت که نمیتوان انتظار
این مهم باشد. داشته اعتنایی ریزه کاریها این
اسراییل مردم درستی حساب به او که است
روی و نمی داند جدا آن نظام و حکومت از را
معاون و احمدینژاد سطحی تفاوتگذاریهای
که صریحا میگوید او بطالن میکشد. او خط
اسراییل نظام با تنها جمهوری اسالمی دشمنی
زبان او زبان هست. نیز آن مردم با بلکه و نیست
این او همه و  است با یک «مردم» خصومت
مخاطبانخود معرفی یکقالببه در «مردم» را
که پیروی می کند فلسفهای همان او از میکند.
اجازه اسالمی جهاد حماس و ستیزهجویان به
میدهدبرایمبارزهباحکومتاسراییلباعملیات
این و از بپردازند آن شهروندان کشتار انتحاری به

و مسلمان و یهودی و عرب این عملیات که در
فلسطینیوپیر وجوانوکودکیا مدافعانحقوق
خودفلسطینیان کشتهشوندباکی نداشتهباشند
برایکسانیکه اینفلسفه مشروعبدانند. آنرا و
غیر و عادی تمایز مردم کشتار بدون به بخواهند
طالبان القاعده و است. الزم بزنند دست نظامی
فلسفه ای چنین از انتحاری خود عملیات در نیز

پیرویمیکنند.
اسالمی جمهوری رهبران خصمانه مواضع
بدگمانیهایجامعه بارهاسراییل همراه با ایراندر
به ایران درباره فعالیتهای هستهای بین المللی
یکیاز خطرناکترینبحرانهایسیاسیدر منطقه
یکدرگیرینظامی و خطر شده منجر خاورمیانه
این در است. کرده نزدیک را اسراییل و ایران بین
از بسیاری از دید مشایی اظهارات آقای شرایط،
این بحران برای کاهش تالشی به عنوان ناظران
برای وسیلهای عنوان به آن از برخی، شد. تلقی
کار این دالیل کردند. یاد نیز آمریکا نزدیکی با
با نکته مسلم است: یک که بود، اکنون چه هر
اظهارات رد موضعگیریصریح آقایخامنهای در
نمازجمعه، مردم اسراییلدر علیه آقایمشاییو
موضع و بلکه رفته باد بر این «نقشهها» فقط نه
نیز اسراییل  مردم برای ایران رسمی حکومت
مقامات گذشته، در اگر  است. شده روشن
جمهوریاسالمیعموما از اسراییلبهصورتکلی
میکردند، یاد مردم و حکومت بین تمایز بدون و
اکنونعالیترینوتعیینکننده ترینمقامحکومتی
به صراحت را جمهوریاسالمیموضعنظامخود
جمهوری دومشخصکرده است: این هر برابر در
بهشمولنظام تمامیت آن، اسالمیاسراییلرا به
حیات ادامه برای و میشناسد غاصب مردم، و
نیست. مشروعیتی قایل این سرزمین در آنان
ایران به به حمله تدارک در اسراییلی اگر مقامات
این نیازیداشتند، مردمخود حمایتیکپارچه
را آنان نیاز زیادی حد تا خامنهای آقای اظهارات

کرد. تامینخواهد

اسالمی... جمهوری موضع

گزينش برای تصميمگيری مرحله عالیترين
ورود اعتباری کارت است مملکت اين حاکمان

باشند. داشته را انتخابات به

از پرواز بدحجابها جلوگيری
چهارشنبه شماره در «کارگزاران» روزنامه
زن  ۱۲۸ مسافر پرواز لغو اجازه خود از هفته این
خبر انتظامی نيروی سوی از بدحجابی علت به

داده است.
پليس «رييس روزنامه این نوشته به
پرواز برخی ازمسافران لغو فرودگاههای کشور خبر

است.» کرده تاييد را بدحجابی علت به
رييس بتشکن، قول محمود از روزنامه، اين
«در است:  نوشته ایران، فرودگاههای پليس 
و اجتماعی طرح ارتقای امنيت اجرای راستای
 ۱۲۸ سفر از پليس بدپوششی، هرگونه با برخورد
نفر بهدليلبدحجابیجلوگيریکردو به۱۷۱ هزار 
و ۷۹۹ نفر  هزار شش و از تذکر داد نيز ۱۵۱ نفر و

تعهدکتبیگرفت.» نيز

يارانه  تومانی ۱۳ ميليارد کاهش
مطبوعات

این شماره سهشنبه در «جام جم» روزنامه
۱۳ميليارد تومانی يارانه کاهش خبر خود هفته
از و به نقل داده قرار توجه مطبوعات را مورد
اسالمی ارشاد معاونمطبوعاتی وزارت فرهنگ و
سال جاری در مطبوعات «يارانه نوشته است:
کاهش  تومان ۱۳ ميليارد گذشته سال به نسبت

داشته است.»


