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نظارت بر نظارت
رامین علی «بیبیسی» سایت گزارش به
فرهنگ وزیر رسانی و اطالع معاون مطبوعاتی
میگیرد درد آدم (دست ایران ارشاد اسالمی و
آگوست اول بابا را بنویسد) در روز این عنوان
از راهاندازی مطبوعاتی یک کنفرانس در امسال
بر «نظارت اعمال برای اینترنتی پایگاه یک

داد. خبر رسانهها»
سعی اینترنتی این پایگاه ایجاد با گفت: وی
و هزار سه حدود مورد در را مردم نظرات داریم
و ۲۰۰ تایتوقیف  ۶۰۰ نشریهفعال (و نه هفتهزار
شدهقبلی)کسبومنعکسنماییم.اواضافهکرد:
این مورد گزارشسازمان گزارشگرانبدونمرز در
بین ۱۷۵  مقام۱۷۲ در آزادی در لحاظ ایران از که

چنین تشکیل برای ما انگیزه گرفته قرار کشور
داشتیم دوست نبوده و خودمان اینترنتی سایت
انجام بدهیم. وی درباره اینکهبهدستور را اینکار
این«مرکز ولیفقیهمرکزی برای«نظارت»بر کار
را و آن نداد توضیحی شده تاسیس نظارت» هم

شایعاتضدانقالب خواند.

ایرانی گورخرهای
«آسوشیتدپرس» خبرگزاری گزارش به
اوهایو ایالت در وحش حیات مرکز یک محققین
تلقیحمصنوعی از استفاده موفقشدهاندبا آمریکا
این پروژه و رییس کنند. تولید دو گورخر ایرانی
جواب خبرنگاران مسئولاصلی اینتحقیقاتدر
تلقیح عمل برای که شد چطور میپرسیدند: که
ایده مصنوعیبهفکرگورخر ایرانی افتادید؟گفت:
مجاور ما خانه در همسایه ایرانیام که از را این کار
داغ روز یک که روز آن او گرفتم. می کند زندگی
تابستانبود بازهمباهمانپیژامای کلفتآستین
پستیاش طرف صندوق به راه خودش راه و بلند

بیاورد! در را نامههایش تا میرفت

اسالمی بغل مرکز
سپتامبر ۱۱ خرابههای

جلسه و جنگ و دعوا روزها و ماه ها از بعد
گذاشتن وجروبحث باالخرهقرار شدکهمسجدو
اسالمی «کوردوبا»درچندقدمی ویرانه های مرکز
 ۱۱ در که جهانی تجارت قلوی دو ساختمانهای
سپتامبر مورد حملهمسلمانانافراطی قرار گرفتند
و نیویورک مردم بگیرد. ساخت جواز و پروانه
در را خود اعتراض صدای آمریکا شهرهای سایر
و تالش بودند کرده بلند مسجد این مورد بنای
اسالمی تا مانع ساخت چنین مرکز میکردند
این میگفتند آنها گردند. نیویورک شهر در
حادثه شدگان و کشته روح شهدا به بیاحترامی
که  می گفتند آن ها ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲ می باشد.

مسجدی کنار در که است این مثل درست این
شورای از اتخاذ آرا در فروشی باز کنیم. بعد عرق
نیویورک، شهردار از سوی نهایی تصویب و شهر
یهودی االصلاست، آقای مایکل بلومبرگکه گویا
این گردید. هزینه صادر مرکز ساخت این اجازه
بلومبرگ  آقای بود. خواهد دالر میلیون ۱۰۰ پروژه
در که اسفناکی وضع بعد از گفت: خبرنگاران به
حضورمسلمانانپیشآمدهخدا لندنبا پاریسو

کند. آمریکا به خیر ما را در عاقبت
این آزادی و وقتها بعضی وی اضافه کرد:
و میدهد ما دست اساسی کار قانون از اطاعت

میکند! طال سر دو چوب را ما

ایران اتمی دانشمند
به بهگزارش«فارس نیوز»(کهدر غرببچهها
آن«فالسنیوز»یعنیخبرگزاریقالبیمیگویند)
میگویند (که دانشمند اتمی ایران امیری شهرام
اطممینویسد) ادعا را اتم استکه آنقدر بیسواد
اطالعاتی نهادهای از فراوانی که اطالعات کرده
اطالعاتیهای ایران و به آورده چنگ به آمریکا

است. رسانده
امیریادعا میکند کهسازمان«سیا» شهرام
اسالمی انقالبیو روحیه وسعیداشته را ربوده او
درباره افشاگری به  را او و کند  تضعیف را او
او وا دارند. ایران هستهای و فعالیتهای اتمی
گفت:مراشکنجهکردندوبهعمه امفحشدادند!
را نداریم اتم بمب ساخت قصد ما که گفتم وقتی

عمهات! گفتند ارواح خندیدند و آنها
امیری شهرام «فارس» نوشت که خبرگزاری
اتومبیل (کهشاملنمرهعقب دو اطالعاتخود را
را آنها او و هستند آمریکا اطالعاتی نهادهای
نیروی به آورده) ایران به خود با و کرده حفظ
وسیله این دو تا داده ایران اطالعاتی و انتظامی

کنند. شناسایی زودتر هرچه را نقلیه
تو گفتند من به این که محض به گفت: وی
آزادیومیتوانیبهکشورتبرگردیازخوشحالی
میهن به را خودم پرواز اولین با و آوردم در بال

رساندم. اسالمی عزیز

میرود؟ برزیل به سکینه
برزیلپیشنهادکردهاستکهبهسکینه کشور
آزاد روابط  بخاطر که  زنی  آشتیانی محمدی 
در سنگسار محکوم به مجازات جنسی و عشقی
بدهد. پناهندگی است شده ایران اسالمی رژیم
صدها اعتراض بخاطر زن این سنگسار مجازات
از غربی و رسانههای حقوق بشر سازمان و نهاد
تعویق به و شده معلق جمهوری اسالمی سوی

است. افتاده
درباره ایران خارجه امور وزارت سخنگوی
و نشان نداد مثبتی عکسالعمل پیشنهاد برزیل
فعال برزیل کشور که این با گفت: خبرنگاران به
و در است ما محترم جمهور رییس یار باوفای
مدافعما فعالیتهایهسته ایایرانبسیار زمینه
سکسی آزادی از لحاظ این کشور چون اما بوده
جنسی انحرافات سایر مرد و و زن آزاد روابط و
در قرار است است منحصر به فرد قاره آمریکا در
تردیدکنیم.وی کمی تاملو قبولپیشنهادآن ها
سنگسار اینزن را اینکه مورد کرد: بایددر اضافه
بهدستگربه بسپاریم تصمیم گوشت را کنیمو یا
بزودیاعالم را نتیجه انتخابکنیم و را صحیحتر

خواهیمکرد.

خودم از هفته قصار کلمات
«قر و سبز» اگر «جنبش و ارزیابی در تحلیل
درعرضسیسالاخیر کرشمه »زنهایایرانیرا

کردهایم. بیانصافی واقعا نیاوریم حساب به
رهنورد زهرا

بد و خواب های خوب
بودم خورده بدی و سنگین غذای باز دیشب
از غریب دیدم. و عجیب شب خواب های تمام و
ماستخالیمیخوری وقتینانو خوابهاییکه
نمیآیند. چشمانت به میخوابی خالی شکم یا و
در چه  من که می فهمد  دالی سالوادور  فقط 

دیدهام. خواب
کنسرت در تهران که شجریان دیدم خواب
یا تنفس و استراحت زمان در و بزرگی گذاشته
اجرا تند سکسی آهنگ چند برنامه شکیرا بین

میکند.
پیرزن بازمانده و پیرمرد چند دیدم که خواب
خودشان عصاهای با هوالکاست قربانیان از
او میکنند سعی و میکنند دنبال را احمدینژاد

کتک بزنند. را
در قلب کتابفروشی واتیکان که خواب دیدم

است. کرده مشهد باز و قم شهر
خوابدیدمانقالب شدهو حسینشریعتمداری
روزنامه«کیهان»چاپکرده برایهردروغیکهدر
هزار پنج به و از دادگاه گرفته زندان کیفر روز یک

است. شده محکوم زندان سال
چمنهای سبز از پر ایران تمام خواب دیدم
شدهوسنگیبرایپرتاب کردندرمراسمسنگسار

ندارد. وجود
خوابدیدمکهمجله«پلیبوی»عکسفاطمه

کرده است. چاپ خود جلد روی رجبی را
لباس یک احمدینژاد زن که دیدم خواب
شبیه کالههای کالهی و پوشیده شانل شیک

است. گذاشته بر سرش دایانا پرنسس
مردانه زنانه و دیگر اتوبوسها دیدم که خواب
نیشگون دیگر را کس هیچ هیچ کس و نیست

فشار نمیدهد. نمیگیرد و
خوابدیدمکهخانوادهبنالدندر ایرانکارتن

شده اند. ملت پارکت خواب
زندان مشایی در با احمدی نژاد خوابدیدم که

میرقصند. تانگو هم با اوین

جی» «ال  شرکت تطابق
ایران اوضاع با

ایرانمدشدهکهبراینشاندادناستقالل در
اجناس خارجی به نیاز عدم غرور ملیمذهبیو و
قطعاتاتومبیل وتلویزیونویخچال وسایروسایل
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بیرون! افتاده شما کچلی شما پنچر کرده، عمامه میکنم فکر آقا حاج

 بقیه در صفحه ۳۳   

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
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مرداد) ۱۸) آگوست ۹ دوشنبه

مرداد) ۲۵) آگوست ۱۶ دوشنبه

شب اتوبوس فیلم نمایش
پوراحمد کیومرث کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

جمع روان شناسی
طالبی اشکبوس سخنران:

واردکنند وبعد ازسر همکردنیامونتاژ صنعتیرا
بگذارند. آن ها بر جدید نام یک آنها

که در ایران خارجی بسیاری از اتومبیلهای
پژو۲۰۶، پارس، پژو سرهممیشوندمثلسمند،
وغیره شاملاینتقیهدر سیاستجمهوری زانتیا
سازنده جی» «ال شرکت گردیدهاند. اسالمی
محصوالت است الکترونیکی بزودی قرار وسایل
«التی به جایالجی» به ایران به نام در خود را
بازارمصرفکنندگان ایران عرضهکند.«الجی»
لوازمو ابزار تلفنوصدها ویدیو، سازنده تلویزیون،
نام جنوبی می باشد. الکترونیکییک شرکتکره
 life is» بعنوان با تبلیغات مفصل را جی» «ال
good» بهمصرفکنندگانبین المللیاینشرکت 
که این و اوضاع ایران به توجه کردهاند. با معرفی
احتماال تی» «ال نیست خوب ایران در زندگی

بود! خواهد «life is terrible» مخفف

نرم جنگ با مقابله
ایرانبه از که گزارشخبرنگارمخصوصما به
رپرتاژ مطلب و و خبر ما برای نیمه وقت صورت
و نمایشگاه جاری هفته در است قرار می فرستد
این شود. تهران برگزار مهمی در عملی کارگاه
کارگاهونمایشگاهکهباسمینار هاوسخنرانیهای
راهکارهای و کارها «ساز و است همراه متعدد

دارد. نام نرم» با جنگ مقابله و فرهنگی
استبرایکارآموزان قرار ابتدایاینکارگاه در
شده  داده نمایش  ۶۷ سال کشتار فیلم های
پالستیکی، گلولههای شلیک جدید طریق و
باتوم نحوه صحیح و اشکآور فلفل، گاز اسپری
قرار همچنین آموزش داده شود. پنجهبوکس و
نرم در جنگ مبارزان برای بعد روزهای است در
شکستن صحیح طریق کارگاه و نمایشگاه این
شیشه هایاتومبیل هایاهالیپولدارشمالشهر
تهرانکهباجنگنرمو یا«جنبشسبز»همکاری

درآید. نمایش به کرده اند همیاری و
است قرار کارگاه  این  پایانی  روزهای  در
کهریزک و اوین  زندانهای در که فیلمهایی 
گروهی توسط است شده گرفته مخفی بصورت
حضار حضور به ناشناس شخصیهای لباس از
مراسمجشنکوچکی کارگاه خاتمه تقدیمگردد.
میوه آب با کنندگان شرکت از آن در که است

بین آنها و آمد خواهد بعمل ساندیس پذیرایی
کور فرهنگی و علمی دستورالعمل های بروشور
روی امواجبیگانه کردنماهواره وپخشپارازیتبر

پخشمیگردد.

تهدید شیـرین عبادی
خود جدید مصاحبه چند در عبادی شیرین
سیاسی  ایران۸۰۰ زندانی در ادعا کرد که و اعالم
خبرنگاران گفت به عبادی شیرین وجود دارد.
رژیمی که دم درباره من از افشاگریهای بعد 
میزند و کشور در مطلق آزادی و از دموکراسی
بهزندانمیاندازدچندینبار ازسوی معترضین را
این از گفت یکی وی شدهام. رژیم تهدید مقامات
را این کارها خانم اگر گفت: شیرین به من آقایان
 ۸۰۱ به را سیاسی زندانیهای تعداد دهی ادامه

خواهیم رساند!

زنم با من گوهای و گفت بجای

پلوتانیک روابط
بودم درستوحسابیقطعنکرده تلفنرا هنوز

شد. ظاهر جن مثل زنم که
این و پرسید: کرد نگاهم سئوال پر از نگاهی با

زد؟ زنگ تو به که بود کی خانمه
گفتم:یکیازرفقاستکهتویچترومباهاش

آشنا شدم.
داری؟ زن که میدونه جالب! چه گفت:

بد نکنه فکر که برای این حتی گفتم: آره.
فهمیدی حاال از کجا دارم. زن تا دو گفتم بهش

است؟ زن طرف
که میگذاری برای اینکهگوشیتلفنرا گفت:

است. و لوچه ات خیس لب از آب همیشه
دوستت من که میدونی خوب خودت گفتم:

کارها نیستم. این و اهل دارم
دارد؟ چکار تو با پرسید:

من است و بابا! طرف توی سوئد گفتم: ای
توی آمریکا. از این راه دور با منچکار میتواند اینجا

داشته باشد؟
زنگ می زند؟ چی پس برای گفت:

این با و هوا سرده توی سوئد شاید گفتم:

گرمکنند. مکالماتتلفنیمیتوننخودشونو
بود. زنماصالحسود اخمهایشهنوز تویهم
من قول گرفت از ازدواجمان نیست. فقط موقع
و خوشگلتر جوانتر خودش از که خواهرش را که
خواسته من از نکنم. صدا کباب زیر نان دیگر بود
باشم زن دیگری رابطهداشته اگرخواستم با بودکه
قول من از و باشد خوشگلتر خودش از حداقل
یک وکیل تا بدهم کافی وقت او به که گرفته بود

پیدا کند. زرنگ ولی ارزان و طالق زبر
گفتم: میدونی ایننوع رابطهها بغلشکردم و
پلوتانیکهستند. فکرکرد میگویم رابطهتایتانیک

شد. عصبانی حسابی و
به که را دریایی مسافرت اون قراره پس گفت:

بروی؟ خانم این با بودی داده قول من
پلوتانیک. یعنییکرابطه بابا. گفتم نه گفتم:

جنسی. توقعات بدون فکری و مغزی
نه مثل مولوی و شمس رابطه درست مثل

وینسلت. کیت و دوکاپریو لئوناردو رابطه
گفت:مگرخودت نگفتیایندو تاهمجنس گرا

بودند؟
که جلوی تا دو میتونی بگی این گفتم: چطور
بودن کرده بغل آنجوری را همدیگر کشتی نوک

همجنسگراهستند؟
دیگر بود. تای دو او گفت: منظورم

عربها و ترکها  را  شایعات  این  گفتم:
بدزدند. ما از را شاعران این که کردهاند درست
آن ها خیلی رابطه نکن. حرفها این توجهی به

پلوتانیکبود.
میکنید؟ چکار هم با چت روم توی پرسید:

اتاق خواب که چتروم گفتم: جلالخالق.
نیست.

هم اونجوری عکسهای برات طرف گفت:
میفرستد؟

دیجیتال دوربین هنوز طرف نه! بخدا گفتم:
داره. شوهر طرف تازه نخریده.
میدونه؟ شوهرش گفت:

نداره؟ دیجیتال دوربین که گفتم:
می زنه. که با تو الس خشکه این نه! گفت:

بهش گفته. حتما گفتم: نمی دونم.
من حال خودت بهتر میدونی. بهر گفت:
۱۲ شب  ساعت بگو فقط  بخوابم. میرم  دارم

نزنه. زنگ

گفتم:تقصیرخودشنیست.تفاوتساعتها
میره. یادش

رسیدی من از زودتر فردا اگر راستی، گفت:
بدهی. امضا باید میارن بسته یک خونه

گفتم: بسته؟
عاشق لوسآنجلس توی یارو این آره گفت:
توی«فیس که ازدواجمنشده عکسهایقبلاز
بوک»گذاشتهبودموگفتهکهمیخواهدبرایمن
پلوتانیک فکر هم خیلی بفرسته. شکالت و گل
میکنه.سنشنصفمناست.فردامیخوامازش

نه؟ یا می شناسد را مولوی و شمس که بپرسم

ورزشی اخبار بجای
پاشیدن آن و شامپاین بطر یهای باز کردن
پایانی مسابقات جشنهای مراسم اطراف در به
و سواری موتور سواری، دوچرخه اتومبیلرانی،
مراسم در مرسوم است. غرب بسیار در قایقرانی
عسگری و حسین میزبانی قادر جوایز به اعطای
دو ورزشکار آسیا این قهرمانان دوچرخه سواری
کرده باز را شامپاین بطری در شده ذکر رسم به
خود و هواداران تماشاگران به طرف را آن ها و

پخشکردند.
فشار زیر دوچرخه سواری ایران فدراسیون

نهادهایمذهبیوروزنامههایمحافظهکاردولت
و قرار زشتشمارده اینورزشکارانرا ایران عمل
نظر در ورزشکار دو این برای تنبیههایی است
گرفته شود. دوچرخه سواران قهرمان برای دفاع
ازخودعنوانکردندکه آنچه بازشدهوفورانکرده
و نوشابه از نمک مخلوطی شامپاین نبوده بلکه
مورد ورزشکار این دو است. ادعای بوده گازدار
چندشاهد آنها از و نگرفته قبولمسئولین قرار
انگور و بوی لباسهایشان جمعیت جلوی که در
اینقهرمانان الکلمیدادهاستخواستهاندعلیه

دهند. شهادت پیروزی از باخته خود
افتادم منتظمی رزا مرحوم یاد چرا نمیدانم
دستکاری انقالب از بعد را او کتاب آشپزی که
غذاهای خوشمزهای آشپزی در دستور و کردند
بجای شراب پخته میشدند شراب با سس که

سرکهنوشتند!

جهان رهبران مناظره
ایران، جمهور رییس احمدینژاد، محمود
مجلس اسالمی در خود نطق آخرین دوباره در
با تلویزیونی مناظره آزاد که آماده کرد اعالم ایران
است. آمریکا، جمهور رییس اوباما، باراک آقای
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ساعد  میان بندگاه ـ پاکستان اعظم قائد ۱ـ 
بازو. و

کویر  حاشیه و ایران مرکز در کوهی رشته ۲ـ 
بلندی. ـ تیراندازی ابزار ـ مرکزی

فرنگی. پرونده از گازهاـ  ـ شتاب با ـ ۳

و  متفکر  پین  توماس  از است  کتابی  ـ   ۱
نویسنده مشهور انگلیس.

شهرهای  از ـ نیست و نابود ـ سوار! آب ۲ ـ
استانسمنان.

ـ  ندارد!  صدا یکی ـ  رویداد  و ـ حادثه  ۳
چیز. هر پشت

مته برقیـ  تکیه بر پشتیـ  کلمه تعلیل  ۴ـ 
هالک و تباهی. ـ پرسش و

رنج  ـ شده ـ تبرئه و آبرو مرتبه بلندی ۵ ـ
وسختی.

دچارش  ضعف به نبود ناتوان و ضعیف ۶ ـ
انعقاد ویتامین ـ فلکی پنجم برج ـ کردهاند

خون.
هم  سر پشت کمکـ  بدون تنهایی و به ۷ـ 

زمستانی. ورزشی وسایل از ـ گرفتن قرار
پستی ـ  بیحرکت ـ و چیز بیجان ۸ ـ هر

آمده. بازار به تازه میوه
به  روزگاری مهیاـ  و آماده الیموتـ  ـ قوت ۹

زاهدانمیگفتند. شهر
بیشتر  که نازک رشتههای ـ دور به اشاره ۱۰ـ 
توریستی در ـ بخشی آن است از بدن پوشیده

استان گیالن.
آوای دردمند  ـ فارس استان شهری در ۱۱ ـ

عالمت صفت تفضیلی. ـ
است ـ  و بسیار محکم از سخت ۱۲ ـ کنایه

و اندوه. غم ـ مثل و مانند مفهوم پسوندی به
زبان تازی ـ  ـ رونده پنجره باال و در ـ ۱۳

فرشحصیری.
قاطر. ـ شکاری توله سگ ـ پرچم ها ـ ۱۴

ابیالخیر  بن شهمردان از است کتابی ۱۵ ـ
رازی.

منفعت! ـ  دهد پر میوه شیرین ۴ ـ آنچه
دولتی. خراج و باج ـ تکیهگاه

واحدی  ـ بی درنگ یقین ـ و قطع بطور ۵ ـ
وزن. در

بیماری ـ  ـ کوبهای در موسیقی آالت از ـ ۶
است. دلیر و بخشنده آدم به اشاره

توجه داشتن  لب وخشمگونهـ  سخن زیر ۷ـ 
ارتباطی. وسایل از ـ

ـ ظرفچوبی  آمادهومهیا قانونی مغولیـ ۸ـ 
گل و سیمان. حمل

عقیده  و گرویدن ـ ورزشی اکیپ و دسته ۹ـ 
جان کندن. حال در داشتنـ 

بیریاـ   دوستی و دلبستگی ـ دانه ۱۰ـ  پنبه
کوهی. شکار ـ خونخوار حشرات از

ـ دریغو حسرت  هر کهبیش برفشبیشتر ۱۱ـ 
چاه. از آبکشی چوبی چرخ ـ

زکاموسرماخوردگی  تحفهوارمغانسفرـ  ۱۲ـ 
و افسوس. کلمه درد ـ

به  ـ باستان یونان مشهور تاریخنویس ۱۳ ـ
طبع شوخ و مشرب خوش آدمهای

گرمیبخش هم دارد استاد هم ـ گویند
بود! خانه ها

نیشکرـ   کشور صاحب یقینـ  ۱۴ـ  گرویده،
آبگوشت. با مخلوط نان

جورج  از داستانی ـ  آواز و بانگ ـ  ۱۵
برناردشاو.

مدیریتجهان درباره آقایباراکاوباما با گفت: او
برگ کسی چه دید و باید هستیم مذاکره آماده
را کره زمین بحرانهای حل راه در مورد برنده

دارد. دست در
پیشنهادمناظرهتلویزیونیورادیوییاحمدینژاد
هدر آنرا رد شده و ازسوی کاخ سفیدآمریکا بارها
بهفرضاینکه بینتیجهخوانده اند. کردنوقتو

کرد: تصور چنین باید گیرد انجام مناظره این
و آقایان عزیز. خانمها گوینده ومجری برنامه:
جمهور رییس بین مناظره اولین این و شما این
و تاریخی دیدار جمهور آمریکا. یک رییس و ایران
آن تجاری تبلیغات دقیقه دو از بعد هیجان. از پر

دید. خواهید را
روی رییس جمهور پخش تبلیغات دو از بعد

میشوند. صحنهظاهر
احمدی نژاد، آقای برنامه: مجری و گوینده
چونشمامهمان کشورماهستید اولشماشروع
سئوال همیشگی عادت طبق لطفا و بفرمایید

نیستید. دوم چرا که نکنید
تعالی! احمدینژاد: بسمه

العلیکم. السالم باراکاوباما:
و میدهد تکان دست دور از احمدینژاد

لبخندمیزند.
شروعکنید. لطفا مجریبرنامه:

خوبی! آقا! حسین سالم احمدینژاد:
یو! اوباما: تنک

یو تنک بزن. بابا فارسی حرف احمدینژاد:
یعنیچی؟

متاسفانه... نیستم. منفارسیبلد اوباما:
مسلمان یک که نداره خجالت احمدینژاد:

نباشد؟ فارسیبلد
منمسلماننیستم. اوباما:

یک چون میزنی؟ داد چرا حاال احمدینژاد:
مثل مظلوم باید سر ملتهای هستی قدرت ابر

داد بزنی؟ فلسطین ایران و
نزدم. داد من اوباما:

همه که میدونی خوب خودت احمدینژاد:
زدی. داد هستند. کردن حاشا اهل مسلمانها

من که می کنم تکرار دوباره من اوباما:
مسلمانان نیستم. با احترام به همه مسلمان
که می کنم افتخار کشورم مقیم صلح جوی

مسلمان نیستم.
مسلمان که می کنم افتخار من احمدینژاد:

کور شود. همه چشم هستم تا
مثل و کنیم را شروع و مناظره بیایید اوباما:

بچهها دعوا نکنیم.
انرژی احمدینژاد: حرف ما دو چیز است.
شاه و داراییهای مسلم ماست حق هسته ای
من بگذارید که این سوم و ماست مسلم حق هم

ببینم. را سپتامبر خرابههای۱۱
چه ما مردم گروگانگیری جریان پس اوباما:

میشود؟
احمدی نژاد:مانگرفتیم.دانشجویانخطامام
به و اکثرشان کرده ایم اعدام را چند تا گرفتند.
بپرسید. کشورهایغربیگریختهاند.برویدازآنها

ندارد. ربطی من به
میگویید درباره اوباما: اینحرفهایی که شما
است، تصور غیرهخیلیخارجاز مدیریتجهانیو
یک  از ۳۰ سال عرض در برای کشوری که هم آن
تبدیل چهارم جهان کشور به سوم جهان کشور

است. شده

نشریاتو رسانههایخارج این را احمدی نژاد:
ما داخلی نشریات شما بروید میگویند. ایران از
داشتهایم. پیشرفت ما چقدر بدانید تا بخوانید را
یک در ایران مشکلی و مساله هر تقریبا برای ما

حل داریم. راه
راهحلیصدمشکل احتماالبرایهر اوباما: و

جورمیکنید.
داریم؟ اینجا دعوا ما احمدینژاد: مگر

مناظره این  در  شما اصلی حرف  اوباما: 
چیست؟

ول را جهانی مدیریت که این احمدینژاد:
کنیم. اداره دنیا را مدتی بگذارید ما و کنید

جوری؟ چه اوباما:
مدیریت  سابقه سال  ۳۰ ما احمدینژاد:

داریم.
کشور  یک مدیریت ۳۰ سال این با اوباما: 
است خام نفت به متکی فقط که ورشکسته
و معتاد و هزاران دارد مغز فراری میلیون ها و
تظاهرات خیابان ها در روز هر تولیدکرده، فاحشه
کشورهای  ۸۰ درصد با میکند، سرکوب را مردم
زیر  آن جمعیت ۲۰ درصد و کرده رابطه قطع دنیا
جوک یک به آن پول ارزش و هستند فقر خط

تبدیلشده...
میکند: قطع را اوباما حرف احمدینژاد
آمارها این می روی... تند داری خیلی آقا حسین

داده؟ صهیونیستها؟ به شما کسی چه را
و همه آنها میگویند را این اوباما: همه دنیا

یهودینیستند.
این احمدینژادروبهمجریبرنامه:میبینید.

می کند. توهین دارد به من اوباما آقای
جواببدهید. لطفا مجریبرنامه:

ابلهان جواب قول آقای چاوز به احمدینژاد:
خاموشیاست.

که سیستم مدیریت است اوباما: سئوال این
چیست؟ جهان اداره برای شما

نمیداند. را این کس هیچ احمدینژاد:
تعیین را سیستم آمد ایشان زمان امام که وقتی

کرد. خواهند
چکار است قرار شما امام» «تایم این اوباما:

کند؟
احمدینژادرو بهمجری برنامه: دیدی؟دوباره
اصال گاوچران کابویهای این با کرد. توهین

کرد. نمیتوانمناظره
مجریبرنامه:جناباحمدینژاد.لطفاجواب

ندهید. شعار و بدهید را ایشان
آقا حسین میآید نظرم به احمدینژاد:
منابع مشکوکی از قبال را خود مناظره حرفهای
دریافتکردهومنفکرنمیکنممناظرهمافایدهای

داشته باشد.
شما من به از مناظره خود را قبل اوباما: این
است. کردن تلف وقت مناظره  این که گفتم
را اوباش و اراذل با مناظره فرهنگ واقعا من

بلدنیستم.
اوباش؟ و اراذل شدیم ما حاال احمدینژاد:

میگم. بهت تحریمها از بعد باشه،
من ندارد حرفی احمدینژاد آقای اگر اوباما:

کنیم. ختم را جلسه و شوم مرخص
آقایاحمدینژادحرفدیگری مجریبرنامه:

ندارید؟
ولی است زیاد که حرف احمدینژاد:
را توی هتل توی کیفآقایمشایی یادداشتهایم

و... گذاشتهام جا
مجریبرنامه:حاالدوبارهوقت پخشتبلیغات

میگردیم... دوباره بر شد. تجاری

پایگاه در فرزندش دیدن برای عراق به کاظمی
کاظمی آقای است. حکم اعدام بوده مجاهدین
تقاضای و نظر رسیده تجدید دادگاه  تایید به
اعاده دادرسی برای غنوی نسیم او خانم وکیل
آقای اعدام خطر رو، از این است.  مانده بینتیجه
اقدام نشود به موقع اگر است و کاظمی شدیدتر
اطالع بدون حتی حکم این که میرود آن بیم
اعدامیکه احکام به روشنی، درآید. اجرا قبلیبه
توجیه و مبنا شده هیچ افراد صادر این مورد در
سال۶۷ جان  عام قتل از که اینان ندارد.  حقوقی
و احیانا سابقه دلیل به صرفا برده اند به در سالم
شده اند. به اعدام خود محکوم سیاسی گرایش
سال کشتار از فقط نه جمهوری اسالمی رژیم
نمیکند  مسئولیت گناه و احساس ۶۷ کمترین
به دنبال شکار کسانی استکهسابقه بلکهظاهرا
بهانههای به آنانرا تا داشتهاند مجاهدینرا با کار
مختلفسر بهنیستکند.پروژهقتل عامسال۶۷ 
بهمجاهدینمربوطمیشود که آنجا تا ـدستکم
در فعلی حاکمیت و است مانده ناتمام ظاهرا ـ

است. آن تکمیل صدد

باموجودیت رژیماسالمی  جنایتقتلعام۶۷
استمرار آن حیات ادامه با و شده عجین حاکم
سنگیناست آنقدر اینجنایتالبته است.  یافته
قدرت در سال آن در افرادی که از کسی کمتر که
را خود است حاضر بودهاند قدرت حاشیه یا
درباره روشن دالیل به بشناسد. حاکمان مقصر
پیش را در سکوت هنگام آن در مسئولیت خود
رانده حاکمیت از که کسانی از ولی گرفتهاند.
سر را بشر و حقوق قانون امروز داد و شده اند
می توانند آنان میرود. دیگری انتظار میدهند
روشنی به باره می دانند در این که آنچه بیان با
آنان وظیفه مهمتر همه از کنند. واقعیت کمک
خاتمه  جنایت این ۲۲ ساله که به استمرار دارند
از یکسو،ازخواستخانوادههای قربانیان دهند.
اینفاجعه برایاطالعدربارهسرنوشتعزیزانشان
سیاست با دیگر صریحا از سوی و کنند حمایت
آیا معارضه برخیزند. حکومت به مجاهدکشی
سالگرد در حاضرند موسوی و کروبی آقایان
خانوادههای با همدردی برای بزرگ جنایت این
بدون قاطعیتو با بزنندوهم آنانسر قربانیانبه
محکوم قیدوشرط سیاستمجاهدکشیرژیم را
اگرچنین نکنند میتوانندتوجیه قانع آیا کنند؟ و
عام مسئولیتشان در قتل عدم کنندهای در باب

دهند؟ ارایه ۶۷ سال

... هنوز ۶۷ کشتار جنایت

به دسترسی به توجه میتواند با ظرفيت اين که
اطالعات ونيز گذرازصافی های متعدد حکومتی
بالقوهتبديلشود.تجربهگورباچف روزیبهخطر
به حاکميت واتحادجماهيرشورویدرسالزمرا
رد نيز را کروبی امثال موسوی و تا بود نداده

صالحيتکنند.
مديران همه احمدینژاد دولت جهت اين از
ظن که حتی پايينی را حتی رده های ميانی و
آنها از خامنهای و دولت ریيس به غيروفاداری
يا بازنشسته از دستگاههایدولتیاخراج میرود
اينکار است.شورای استيا درحالانجام کرده
را خود صافی آينده انتخابات در نيز نگهبان
اسالم،جمهوریاسالمی، به و باور تنگتر کرده
قانون اساسی وحتیواليتفقيه برایتاييدافراد
تاييدسرکوبها با افراد بايد کفايتنخواهدکرد.
تا کنند اعالم حاکم نظاميان به را وفاداری خود

شوند. صالحيت تاييد نگهبان شورای در
تهديدی غيروفاداران  اقتصادی قدرت  ـ

است. جدی
هدفمند کردن طرح اجرای بر اصرار دولت
امنيتی، علیرغممخاطراتاقتصادیو يارانهها
کردن برای سرازير حکومت عزم جدی نمايانگر
سوی به يارانهها قطع از ناشی درآمدهای
قابل گروههای يا حکومت به وفادار گروههای

است. حکومت به جذب
اقتصادیبهاقشارغيرهمراه واردکردنفشار
موثر روشهای از يکی حکومت با مخالف يا
نيروهاینظامی منظر برایکاهشاعتراضاتاز
نيروها «مرفهين اين منظر از امنيتی است. و
باالیمتوسط متوسطو همانطبقه يا بیدرد»
حفظ مورد در چون نيستند وفادار حکومت به
نظاميان دولت حاکميت شرايط در خود منافع
تسخير برای تالش میکنند. احساس خطر
انجام هدف همين با دولت توسط آزاد دانشگاه

گرفته است.
آيتاهللا به انتساب  از ناشی مشروعيت  ـ

است. ساز دردسر خمينی
با مماشات درس دهم آن بود که سرانجام و
و رفت در خمينی آيتاهللا خانواده با که کسانی
آمدهستنديااعضایخانوادهویياديگرنزديکان
بخش دارد. ضرر رژيم برای فايده از بيش وی به
پشتيبانی به سبز» تا حدی «جنبش مذهبی
شدن توهم واقع که بود خمينی مستظهر بيت
اعضای آن بيتبراینيروهایسياسی به صورت

رفت. ميان سياسی از سپر يک
خامنهای با سيد آيتاهللا منصوبان که کاری
۱۴ خرداد ۱۳۸۹ کردند  روز در خمينی حسن
در حاکميت و خامنهای  عزم جدی نمايانگر

ادبيات در درد سر بود. دندان پر اين کشيدن
عنوان با خمينی از حتی دولتی مجامع رسمی
«فالنکس»يادمیشود: «...بماندکهبعضیها
حاشيه کس هستند در فالن نوه و فرزند چون
روزنامه «وطن (خبرنگار امنيت میباشند.»
 ۸ احمدی نژاد، مطبوعاتی مصاحبه در امروز»

(۱۳۸۹ تير
ميراثسياسیآيت اهللاخمينی دودههاست
و دردسر محدوديت خامنهای برای آیتاهللا که

ايجاد کرده است.
به را فرصت از انتخابات اين پس رويدادهای
چنگ از خود را که داد و همراهانش خامنهای
همينديدگاهاست با اينميراثرهايیبخشند.
در وی نماينده و خمينی آيت اهللا نخستوزير که
طلحه و فتنه سران عنوان به شهيد بنياد و حج

میشوند. معرفی زبير و
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۳ صفحه از بقیه
جريان... در حکومت که درس ده

ایران معارف همیشگی پشتیبانان و دوستداران
امیدوار هستند و دارند همکاری و انتظار یاری
«گلها» برنامههای متنوع عالقه مندان به که
خرید، و اشاعه فرهنگ ایران با راستای حفظ در
نگهداری ویاهدیهاینمجموعهبهمراکز پژوهشی

دهند. یاری آنان به علمی و
برنامههای به وعالقهمندان مجموعهداران
«گلها» میتوانندجهت تهیه«آیپاد» مجموعه
بنیاد مستقیما با جاویدان» «گنجواره گلهای
نشانی در جاویدان» «گلهای  غیرانتفاعی
و فکس های شماره و نیز ایمیل، الکترونیکی،

تلفنزیر تماس حاصل نمایند.
Golha ye Javidan
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