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مصاحبه آخرین
احمدینژاد

ایران در ازطریقخبرنگارمخصوصاینهفته
کهتوانستهبدوندستگیرشدنبهفرستادناخبار
مصاحبه یک موفق شدیم ادامه دهد اطالعات و
جمهور باز رییس احمدینژاد محمود جدید با
از هنوز مصاحبه این دهیم. ترتیب ایران تولید
و ارشاد و وزارتخانههای خارجه امور وزارت طرف
را ایران خارح از در چاپ و مجوز پخش اطالعات
قاطیشده و ایرانفعال قر اما چوناوضاع نگرفته
یواشکیبرای نمیشناسدآنرا وسگصاحبشرا

درجمیکنیم. شما
این برای شما از تشکر با احمدینژاد آقای ـ

مصاحبه.
تعالی بدهید بسمه اجازه هر چیز از قبل ـ

بگویم.
بفرمایید. ـ

بسمه تعالی! ـ
سر میرویم احمدینژاد، مستقیم آقای ـ
سئوالمهم وقابلپیش بینیکهدرمورد انتخابات
شماست. شدن مجدد برنده جمهوری و ریاست

چیست؟ در این باره شما نظر
و بچههای وزارت اطالعات دارد ابتدا از ـ جا
کشیدند زحمت خیلی کنم. تشکر کشور وزارت
مردمی از باید خجالت دادند. دوم حسابی مرا و
رسانه های به اخبار بدون توجه که کنم تشکر
خواستند. مرا دیگر بندهبار مورد در کشور خارجاز
هم بتوانیم با کاهش قیمت نفت امیدوارم حتی

بهزودی از خجالتشان در بیاییم.
بود؟ پیشبینی قابل شما پیروزی آیا ـ

سورپرایز شدم، ولی خیلی من خودم که ـ
دیگران پیشبینیکرده بودند.

کارشناسان؟ کسانی؟ چه ـ
و بچهها... بر نه ـ

تبریک را ـچهکشورهایی تاکنون پیروزی شما
روسیه؟ از غیر به البته گفتهاند؛

سران کشورهایمهم بسیاریکارت تبریک ـ
فرستادهاند.
مثال؟ ـ

همه ولی نمیآید یادم  را  اسمشان االن ـ
دنیا افتاده دور جزیرههای و مستعمرهها از

نیستند.
آقای کیمایلرهبرکرهشمالی همانتخاب ـآیا

گفته اند؟ تبریک را شما مجدد
انتخاباتتبریک البنتهایشانیکروزقبلاز ـ

فرستادند.
چاوز؟ آقای ـ

به خاطر زدند. تلفن انتخابات روز ظهر  ـ
زنگزدندچونبایدمیرفتند تفاوتساعتزودتر

بود. شب ونزوئال توی بخوابند.
میرحسین آقای رقیب شما که میدانید ـ
داشته اعتراض انتخابات نتایج به موسوی

است.
یک چیزههایی شنیدهام. بله، ـ

ـیکچیزهایی!چندمیلیوننفربرایاعتراض
بودند. آمده خیابانها به

که چنین چیزی ندیدیم. ما ـ
فقطبه اخبارو عکسهای«کیهان» آیاشما ـ

میکنید؟ نیوز» اتکا «فارس و
و «بیبیسی» عکسهای میخواستید ـ

کنیم؟ «سیانان» را قبول
موسوی آقای جنبش نشانه که سبز رنگ ـ

میشود. همهگیر دارد ایران در است
میکنیم. قرمز را سبزشان رنگ هم ما ـ
رنگی بشود چه قاطی وقتی قرمز و میدانید سبز

میآید؟ در آب از
زرد؟ ـ

آفرین! ـ
تظاهرات این در نفر هزاران که شده گفته ـ

به زندانها افتادهاند. و دستگیر
شاهرودی آقای از نمیدانم؛ را دقیقش آمار ـ

بپرسید.
گزارش نکردهاند؟ به شما ایشان ـ

دخالت نمی کنم. ایشان توی کار من ـ
ـمتوجهشده ام کهشمادیگر آنکاپشنسفید

نمیپوشید. را خود معروف
بود. اول دوره مال اون ـ

خواهد چه دوم دوره در شما برنامههای ـ
بود؟

دوره برنامههای ادامه همان ما برنامههای ـ
که مدیریت جهانی را هدف با این اول خواهد بود

بگیریم. دست در
۱۴ درصد  که کشوری میپرسند بسیاری ـ
درآمد  وجود با و دارد تورم ۲۳ درصد و بیکاری
چون ابتدایی مشکلهای هنوز نفت سرسامآور
ساکنانش بیشتر دارد و برق آب و و گاز نارسایی
چطور دارند، مهاجرت و فرار به فراوانی اشتیاق
مدیریت از صحبت میتواند جمهورش رییس

جهانی بکند؟
میپرسند؟ کسانی چه را این ـ

بسیاری. ـ
دارید؟ افراد را این آدرس اسم و شما ـ

بله؟! ـ

است جوکهایی این یکی از کردم. شوخی ـ
میگویند! وزارت اطالعات بچههای که

چیست؟ جواب شما به کنار، شوخی ـ
ندارند مدیریت ما خبر دنیا از ماهیت مردم ـ
وگرنه هستند خودشان رسانههای تاثیر تحت و
مدیریت گرفتن زیر چتر آن ها عطش قرار همه

دارند. را ما
سرتاسر در نفر میلیونها هنوز که میدانید ـ
موسوی آقای نماد رنگ سبز که بر تکیه با جهان
بودهمرتبتظاهراتمیکنندوخواستاراستعفای

شماهستند.
خارجی کشورهای داخلی مسایل به ما ـ

نداریم. کاری
آزادیخواهان از ناراضیان و بسیاری شما ـ
فکر آیا خواندهاید، خاشاک  و خس را ایرانی
جمهور یک رییس شان در این گفتهها میکنید

است؟
بدتری فحشهای خیلی میتوانستم من ـ
را در خود «خ» حرف هم آنها بدهم که بیشتر
وصبوریهستم چونمنآدممهرورز اما داشتند
هم را واژهها این از بعضی راگرفتم. خود جلوی
رییس بودن بی تربیت که شما مورد در میتوانم
اجازه کار ببرم. به میبرید زیر سئوال را جمهور

میدهید؟
انجام برای شما وقت از متشکرم خیلی نه، ـ

اینمصاحبه.
تبریک ـمنهمبهملت ایرانپیروزی خودمرا

و خداحافظی میکنم... میگویم

در غذا اعتصاب و تحصن
(۱) نیـویورک

است یکتحصن همانطور کهشنیده ایدقرار
ملل سازمان مقابل در عظیم بسیار اعتراض   آمیز
نتیجه به معترض ایرانیان سوی از نیویورک در
جوالی  ۲۲ روز در ایران شعبدهبازی انتخابات
است قرار آرام تظاهرات  این در  شود. برگزار

اعتصاب به که ایران شجاع نویسنده گنجی اکبر
شرکت شده سی روزه معروف بیست غذاهای
گرفتن سیاسی روزه گنجیتوانستبا نماید. اکبر
خارج به ایران از کند و را کم ایران مالهای روی

مهاجرتنماید.
روزه گفت: ایرانی خبرنگاران به گنجی اکبر
ایرانبسیارسختتراستچونغذاهای گرفتندر
آمریکایی همبرگر و هاتداگ از خوشمزهتر آنجا
است.اواضافهکرد:اینبارهمانشعار«خامنهای
بایدبرود»را تکرارخواهمکردوشاید بتوانمرکورد
۳۰ روز بود  حدود که غذای قبلیام را اعتصاب
مجالت ورزشی از یکی خبرنگار به او بشکنم.
جسمی وضع در گفت: نیویورک چاپ آمریکا
گوشتهای جای به دارم چون قرار خوبی بسیار
آمریکا مقوی هورمونی گوشتهای اکنون حالل

میکنم. استفاده را
مهمی چون حسن قرار است شخصیتهای
مخملباف، محسن سازگارا، محسن اشکوری،
این در سروش عبدالکریم حقیقتجو، فاطمه
پذیرایی هزینه شرکتداشته باشند. اعتصابغذا
خود سوی از اعتصاب این در شرکت کنندگان
که این شایعات و شده تقبل شرکتکنندگان
رسانههای سوی از کیترینگ یا و غذا تشریفات
سوی از گردیده تقبل لوس آنجلس ماهواره ای
است. شده خوانده اساس بی کنندگان اعتصاب

U2 Too!
به «U2» گروه معروف که در اخبار خواندم
در که ایرانی جوانان با همدری و حمایت خاطر
آخرین زدهاند در دست تظاهرات خیابان ها به
ترانه «یکشنبه، خواندن ضمن خود در کنسرت
یکشنبهخونین»کهچیزیمثلآهنگ«جمعهها
جایبارونخونمیچکه»فرهادخودماناست،
رنگ به  را خود کنسرت اجرای تمام صحنه
میان در را رنگ سبز روبانهای و آورده در سبز

کنسرتپخشنمودهاند. شرکتکنندگاندر
اینحرکت «یو تو»خیلیحال کردم؛خیلی از
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میآوردم رای درصد بیشتر پنج سانت بلندتر بود پنج من قدم اگر احمدینژاد:

و گناهان شاهان
Kings & Their Sins
باستان شهیـر مورخین گفتار طبق

از شاهان برخی هولناک در دربار و جنایات فساد
هخامنشی شاهان از بعضی نمودن گرایش باستان،
مزدک. و مسیحی  یهودی، ادیان به ساسانی  و
آشنا آن با بار اولین  برای که  ناگفتنیهایی
مطابق لذا بخوانند باید همه را کتاب این میشوید.
که هرچقدر بپردازید؛ کتاب این بابت خود بودجه با

کنید. باشد. تلفن جزیی

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:

«پژوهشگر»:
ناصری هما

سبز موهای جدید و مدانا سبز کنسرت از بیشتر
رپ آهنگ های همه بیشتر از و جولی آنجلینا
انقالبسبز موسویرا سیاهپوستیآمریکاییکه
پیش روز بودندبهمنچسبید.دوسه تبلیغکرده

پرسیدم: و «U2» گروه این نوشتم به نامه یک
 You too?

بودند: نوشته که آمد نامهشان جواب امروز
Yes! we too

در غذا اعتصاب و تحصن
(۲) نیـویورک

گوگوش است قرار شنیدهاید که همانطور
و افغانها (و ایرانیان همه محبوب خواننده
مراسم در حتی بچههای چچن) و تاجیکها
درمقابلسازمان اعتصابغذا تحصناعتراضیو
مللنیویورکبهسایرشرکتکنندگانملحقشود.
اینمراسم،بهپیشبینیمنابع حضورگوگوشدر
برای دیگر تشویق هزاران ایرانی باعث سیاسی،
است قرار  شد. خواهد مراسم این در شرکت 
اینمراسمکهممکناستچندینروز گوگوشدر
خود را آهنگهای معروف بعضی از طول بکشد
برایهمدردی وحمایتازجمعیت شرکتکننده
به گوگوش آهنگهای واژههای از بعضی بخواند.
به عنوان یافتهاند. تغییر تحصن مناسبت این
مراسم این در است ممکن زیر ترانههای مثالب

و پخش گردند: اجرا
آمده ام من
آمده ام من

تحصنبنیادکنم که
آمده ام من

کنم اعتراض فریاد که
وای... آمدهام من آی... آمدهام... من

یا: و
بیدارم یا خوابم

سراب نیست تظاهرات دیدن این
نیست... آب کشک و تحصن این

محبوب «کیو کیو و یا آهنگ بسیارمعروف و
باشد: زیر صورت است به قرار بنگ» بنگ

مرداد گرمای ماه زیر

آزاد ولی درد مهاجر پر بچه سری یک
و پارچه تابلو یک سری با

خوردیم! سری تو چقدر نوشته: رویشان
روسری مردیم! بی عشق موی از

گنجیجونخاطرت هست؟ سازگاراخاطرت
هست؟

غصه خوردیم سال چقدر سی
بردیم نامه و سفارتخانهها چقدر فرم به

خاطرتهست؟ کدیور
خاطرت هست؟ سروش جان

کشور وزارت اطالعیه

امنیت و سازمان اطالعات
محترم اطالع خانوادههای به وسیله بدین
در که فرزندان خود جستجوی که در عزیزی و
نمودهاند شرکت و بوده فعال خیابانی تظاهرات
سازمان این و اداره این که می رساند میباشند
هدر جای به و آنها نداشته وجود از اطالعی
و برادران به زدن  تلفن و خود  وقت نمودن
گمشده آگهیهای میتوانند ادارات این خواهران
قیمت به نصف ثانوی اطالع تا را خود مژدگانی و

نمایند. درج «کیهان» روزنامه در
باد همراهتان خداوند
منافقین امور عمومی، روابط دفتر

همه چیـز سبز
دیشبداشتمخوابجنیفرلوپزرامیدیدمکه
بهش گفته شد. خوابم وارد شکیرا یکهو سرزده
بیایدرویتلفن اینکه توی خوابم قبلاز بودمکه
حالتهایشوکه دلخوریو تا زنگبزند دستیام

نمیکرد. گوش ولی ندهد دست من به
بشوم او عصبانی او دست از که این قبل از
اجازه چرا بدون داد کشید که سر من کرد شروع
می خواستم میبینم! را لوپز دارمخوابجنیفر او
ندارمرا استداللقدیمیخودم کهکنترل خوابمرا
افتادم. اخیر ایران حوادث یاد بیاورم که او برای
رنگی چه  خوابت لباس پرسیدم: او  از

است؟
گفت: سئوال پر از و صورتی تعجب حالت با

منظورتچیه؟! نارنجی؛
چه لوپز جنیفر خواب لباس می دونی گفتم:

است؟ رنگی
نمیدانم. گفت:

گفتم: سبز!
زد خوابم از و با عجله کشید خجالت خیلی

بیرون...

ارشاد وزارت اطالعیه
اسالمی

عزیز کلیه هموطنان اطالع به بدین وسیله
جاری سال رمضان اول تاریخ از که میرساند
از سحر غیر ساعات در گفتن «اهللاکبر» هجری
سوی از افطاریکهجدولو ساعات آنمتعاقبا و
رسید خواهد همگان اطالع به سیما» «صدا و
خواهران و برادران تکبیر و بود خواهد ممنوع
قاطع برخورد با این ساعات از خارج در مسلمان
مرتبط وزارتخانههای و وزارتخانه این ماموران

شد. خواهد مواجه
اداره روابط عمومی
پشتبامی ناهنجاریهای با برخورد بخش

گلوله پول
این گفت: زنگ زد و ایران از  رفقا  از یکی
در را شورش  حسابی هم اسالمی جمهوری

آورده!
پرسیدم:چطور؟

متوفیاتکه جسد اداره بوده گفت: یکیرفته
در تظاهرات خیابانی کشتهشده بود که پسرش را
تحویلبگیرهبهش گفتندبایدبرای گلولهایکهبه
چیزی کشته را و او پسرش خورده به دولت خرج
جنازه تا پول بدهد میلیون تومان یک حدود

بدهند. تحویل را پسرش
انقالب... مثل اوایل درست گفتم:

نیست؟! نامردی این گفت:
دادگاه به همهشانرا تویآمریکا اینجا گفتم:
صندلی اعدام با یک دالر هم خرج و میکشیدیم

نمیدادیم. الکتریکیقاتلشرا

خیلی دانشجو این پدر روحیه از البته گفت:
سیخ شد. موهایم و حال کردم

گفتم: چطور؟
هم و داشت روحیه انقالبی هم گفت: طرف

بود. چونه زدن بقیه ایرانیها اهل مثل
گفتم: چونه!

من آقا، می گفت حاج به طرف آره! گفت:
هم توی خونه دیگر جوان دختر یک تا پسر و سه
کن حساب ارزانتر ما با را گلولهها این پول دارم.

مشتریبشیم! تا

بزبیاری انواع
رییس که است این  بزبیاری انواع  از یکی
مدیریت یک سایه در که باشی کشوری جمهور
که باشد بد آنقدر پایتختت هوای آلودگی  ضایع
خیابان نقاب به و ماسک و زدن پوزه بند با همه

بیایند.
به سیستم و کلی معترض بز بیاوری بعد
به و خیابان توی بریزند تو رهبری و مدیریت
را دیگری کس بخواهند  و بدهند  فحش تو
میخواهی که وقتی بعد نمایند. تو جایگزین
صدایشان را و راشناسایی همه تظاهرکنندگان
همه صورتها که بیفتد یادت کنی  خاموش

شناسایی متاسفانه و نیست مشخص عکس در
نمیشوند!

از توبره هم از کاه هم
دنیا مثل شهرهای دیگر ما هم شهر توی
خامنهای و احمدینژاد ضد تظاهرات هفته هر
در مقابل سبز رنگ در غرق همه برگزار می شود.
و می شویم جمع تاالر شهر بزرگ ساختمان
سرکوب انتخابات و نتیجه از را نارضایتی خود
مردمو جواناندرخیابانهاتوسطنیروهای دولتی
به همه هم برایتظاهراتدیروز نشان می دهیم.
ملحق شوند. ما تا به زنگ زدم رفقا دوستان و

کردند. قبول با خوشحالی هم آنها از خیلی
که به را رفقای قدیمی یکی از توی تظاهرات
دیدم. او هم مثل آمده بود دعوت من به آنجا
بسته به مچش یک مچ بند سبز رنگ ما همه
قرمز مچبند یک دیگرش دست مچ به اما بود

بود. زده هم
قضیهاش قرمز اینمچبند تعجبپرسیدم: با

چیست؟
که تظاهرات گفت: زد و لبخندی خجالت با
سرجاشولیخودتمیدونیکهمنسالییکبار

بیاد! میترسم مشکلی پیش بروم ایران و باید

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

(۲۹ تیر)                                      دوشنبه ۲۰ جوالی

                                         گفتار درباره:

                             قانون اساسی جمهوری اسالمی
                                  

                                 سخنران: علی اصغر شیرازی

(۵ مرداد)          دوشنبه ۲۷ جوالی

درباره: گفتار                     

        عملکرد مغز انسان
تفاوت مغز زن و مرد و     

سعید صالحی نیا سخنران:  
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

        

Time: Sunday at 3:30 - 5:30 PM

Tel: 703.794.2733
E-mail: persianchurchva@gmail.com
Address: 3810 Meredith Drive, Fairfax, VA 22030

پارسیان، کلیسای شما، کلیسای
فیـرفکس، در خود را کار به آغاز

فارسی همه اطالع ویرجینیا، به
میرساند زبانان


