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هیچ جا را این اخبار
خواند نخواهید

سارا شورد
ساراشوردخانم آمریکاییکه یکسالگروگان
کسالت چون باالخره بود و احمدینژاد دولت
مذاکره جنازهاش در بود ممکن داشت و وخیمی
در زندان های که اسلحه آزادی قاچاقچیان برای
بود شده آزاد نباشد برندهای برگ هستند آمریکا
نیویورک احمدینژاد در با کرد که درخواست

مالقاتکند.
جهت ساله هر معمول طبق احمدینژاد
ملل سازمان خالی صندلیهای برای سخنرانی

خانم تالشهای بود. کرد مسافرت نیویورک به
برای و ایمیل تلفن و نامه از صدها بعد شورد
و سفارت نرسید جایی به جمهور مالقات رییس
به این خانم کردن رد برای در واشنگتن ایران
به خبرنگاران خانمشورد بهانه متوسلشد. هزار
من گفتند: به زدم تلفن که آخری در روز گفت:
دوباره وگرنه نباش پررو اینقدر جاسوس، برو
زندان توی سال دو دفعه این و میگیریمت

نگهتمیداریم!

بمباران بجای اینترنتی کرم
اسراییل

شایعشده کهیککرماینترنتیبهنام «استاکس
مراکز از برخی کامپیوترهای شدن فلج باعث نت»
اتمیزیرزمینی جمهوری اسالمیشدهاست.منابع
نیازیبه تولیدشایعهگفتهاندکهممکناستواقعا
اسالمی هستهای جمهوری و مراکز اتمی بمباران
نباشد ویکویروساینترنتیکوچکبتوانددر لحظه
نرمافزار کامپیوتر سویایراندر پرتاببمب اتمیاز
(بمب دهد تغییر مسیر بمب را و کند دستکاری

کننده). طرف پرتاب به برگردد
خالق وطراحاینکرماینترنتیدرتوجیه عمل
کرم احمدی نژاد اینقدر که در جایی گفت: خود
من اینترنتی حقشاستو واقعا اینکرم میریزد

شرمنده نیستم. خودم کرم ریختن از

را کشتیم! همه
انفجار از بعد اطالعاتایراناعالمکردکه وزیر
 ۱۲ قتل به که منجر مهاباد در شهر بمبگذاری
نفرکشته شدمسئولیناینبمبگذاری شناسایی
ویاضافه  قتل رسیدهاند. به آنها از شد و۳۰ نفر
پیش در روز چند را اشرار این از کرد بسیاری
و به کرده پیدا بلوچستان و سیستان بین اشرار

هالکترساندهایم!

می شود؟  توان ۳ چقدر  ۹۰ به
روابط عمومیشبکهجهانی«جامجم» اعالم
و برنامه تحلیلی عمدهای طی تغییرات که کرد

فردوسیپور روی عادل اجرای که با «۹۰» خبری
به بود دولت شده دماغ موی می رفت و آنتن
و شده واگذار خیابانی جواد بنام جدیدی مجری

داشت. خواهد نام ۹۰ در ۹۰ جدید برنامه
شخص هم این که اگر اعالم کرد مسئول این
برنامه هایی بنام۹۰ در ۹۰  نزدیکشود بهخط قرمز

کردهایم! پخش آماده و زدهایم کلید را ۹۰ در

اون! و این
جونگ کیم معتبر خبرگزاریهای گزارش به
یک در پیش چند شب کره شمالی رهبر ایل،
اون جونگ کیم خود پسر به پنهانی مراسم
او مراسم این داد. در چهار ستاره ژنرال درجه
پسرش او مرگ اشاره کرد که بعد از غیرمستقیم
بسیاری عهدهخواهدگرفت. بر را کشور امور زمام
کیم (یعنی ایل کیم که بودند کرده پیشبینی
بهکیم اون مریض باترجمهانگلیسی)بزودیکاررا
علت کرد. خواهد واگذار کیم) یکی اون به (یعنی
ویسکی هر شب او که است این کیم ایل مریضی
و میکشد آمریکایی سیگار میخورد، انگلیسی
گوش الویس پریسلی آهنگهای خواب به از قبل
گوشت گرسنگی ملتش از این که از و میکند
ناراحتیعصبی به درختمیخورند ریشه سگو

است! شده دچار شدید استرس و

تخفیف سال نیم
ریاست  به اسالمی دادگاه انقالب ۱۵ شعبه
درخشان، حسین مجازات حکم صلواتی قاضی
آن کرد و صادر ایرانی کانادایی، را وبالگ نویس
کرد. خانواده سال زندان اعالم نیم و نوزده را
به زندان حکم دریافت از بعد درخشان حسین
آقای چرا پس و گفتند: کردند اعتراض قاضی
احمدینژاد مرتبمی گوید درمملکتآزادی دکتر
را بدون خودشان میتوانند حرف و همه هست

ترسبزنند؟
برای داده: جواب صلواتی قاضی میگویند
که است احمدی نژاد آقای حرفهای همین
بدهیم تخیف ایشان به سال نیم شدیم مجبور

بود! شاخش روی سال بیست وگرنه

احمدینژاد و رسانههای
آمریکایی

الری با مصاحبهای که احمدینژاد دو از بعد
از داد، غیر انجام آمریکا، در رز، و چارلی کینگ
آمدکهچرا وصدایایرانیانهمدر آمریکاییانسر
و محبوب سابقه با و حرفهای دو مصاحبهگر این
مهربانبودهاند با احمدینژادمالیمو آنقدر آمریکا
بعنوان میآید دهنش در هرچه از گذاشتهاند و
دو این بینندگان کند. قالب سئواالت  جواب
به خود توجیه کار در برنامه و مجری مصاحبهگر
برایکسب بینندگانآمریکاییتوضیحدادهاندکه
به  آن ها نداشتهاند. دیگری چاره پول Rating و
شما که اگر سئواالتی ایرانی گفتهاند: بینندگان
میخواستیدازمحموداحمدینژادبپرسیممطرح

مصاحبه نمیکرد! دیگر با ما او هرگز میشد
رز چارلی مصاحبه پایان از بعد که شده گفته
احمدینژاد احمدینژادوپساز قطع دوربینها با
چارلی رز آقای شده و رز سوار چارلی روی پشت
دور استودیومثلاسبعصاری چنددقیقهایاورا

است. میگردانده
گفتهاند هم الری کینگ با مصاحبه مورد در
کهاحمدینژادبعدازقطعدوربینباکشهاییکه
می کرده بازی میدارد نگه را کینگ الری شلوار
گزارشگر و فرتوت بدن به را آنها تق و تق و
«سیان ان»کهیهودیاالصلهممیباشدمیزده

نمیکرده است. او اعتراضی و
شبکه با احمدینژاد جالب مصاحبه تنها
ایرانیان مقیم از دل نیمی که بود «فاکس نیوز»
گفتن های دروغ و خالی بندی (که را خارج
کرد. خنک هستند) از حفظ  را احمدی نژاد
مصاحبه مثل نیوز» «فاکس شبکه با مصاحبه
دارد که دوست است «کیهان» شریعتمداری با
فرق  این با باشد دشمن دنیا مردم ۹۰ درصد با
دوست ظاهرا نیوز» «فاکس شبکه کارکنان که
باشند. نداشته وجود دنیا مردم درصد ده دارند
انتخابی درصد ده این جزو شریعتمداری حسین

شبکه «فاکس نیوز» است.

شبکه با احمدینژاد مصاحبه از بخشی
از نشده و در ایران پخش را که «فاکس نیوز»
استرا رفتنرویآنتننگرفته اجازه وزارتارشاد
برای اینصفحه ممکناستدرقسمتدیگریاز

شود. خنک تر تا دلتان کمی کنیم نقل شما

گالبی خبـرگزاری
شده گالبی خیلی هم «ایرنا» این خبرگزاری
روز چند کرد. حساب آن روی نمیتوان دیگر و
نامجاللسیاح از آقاییبه نقل قبلاینسایتبه
کار جهانگردی وزارت در چرا نیست معلوم (که
سیستان استاندار امنیتی معاون رفته و نگرفته
جریان در که کرد اعالم شده)  بلوچستان و
موثر کارایی و تدبیر با جدید گروگانگیری یک
کشته گروگان یک و آزاد گروگان پنج ماموران

شده است.
هرششتنگروگان همنخبرگزارینوشت:
است. رسیده قتل اشرار به یکی از و شدهاند آزاد
افتادم ایران گذشته انتخابات یاد چرا نمیدانم
 ۶۵ موسوی شب نصف از بعد دو ساعت که
صبح روز بعد هشت ساعت و درصد رای داشت

بود! کسب کرده رای را درصد ۶۵ احمدینژاد
= قالبی) (فالس «فارس» از خبرگزاری بعد
قافیه «ایرنا»هم خبرگزاری گالبیگفتتا به باید

درآید. جور

خلقت نقد
جریاناینخلقتبادازسویخداوندچیست؟
نشده دائمی خلق و یکنواخت وزیدن باد چرا
و نسیممیوزد بعد روز می آید، باد است؟یکروز
توفان میشود بعدیکهو بعداصالبادنمیآید و روز
می برد. و میکند خودش جای از را چیز همه و
با الهی  عرش بچه های  برو یا  و خدا آیا 
تولید توربینهای صاحبان و بادی آسیاببانان
خنده و شوخی قصد میکنند کار باد با که برق

است؟ داشته
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شد! افتتاح آیتاهللاها از آیدل» رسما در حضور یکی «ایرانین مسابقه اولین

پزشکی اخبار
از استفاده که دادهاند هشدار پزشکان
مردان از نیمی روی وایگرا محرک قرصهای
خود پول و وقت آنها فقط ندارد و چندانی تاثیر
وایگرا کننده تحریک قرص  میدهند. هدر را
آسپرین از بعد دالر فروش دارد و ساالنه بیلیون ها
میباشد. دنیا مردم مصرفی داروی پرفروشترین
 ۵۸ ساالنه وایگرا قرص فروش کل بریتانیا در
که گفتهاند پزشکان این میباشد. پوند میلیون
خرید برای  پول خود بجای صرف  اگر مردان 
آرایش و خرج زیبایی را آن نیمی از وایگرا قرص
بهتری نتیجه نمایند خود معشوق و همسر بهتر

کرد! کسبخواهند

حقوق منشور اطالعیه
بزرگ کوروش بشر

از بعد اطالع میرساند که به وسیله بدین
و اوضاع دیدن و به ایران انگلستان از بازگشت
رسانههای اذیت و آزار دلیل به و ایران احوال
و سخنان خانم «کیهان» ویژه دولتی ایران به
خطر در برای دلیل واضحی که رجبی فاطمه
دولتهایغربی از بودنزندگیاینجانبمیباشد
بهویژهدولتانگلستانتقاضایپناهندگیسیاسی
خود دیگر کشور به که میکنم تقاضا و مینمایم

انگلستانبرگردم.
کوروش بشر حقوق سیلندر یا استوانه

رییس استیضاح طرح
جمهور

مسافرت در احمدینژاد محمود که زمانی در
کند، سخنرانی در سازمان ملل تا بود نیویورک
شورای مجلس رییس معاون باهنر، رضا محمد
طرح است ممکن که  کرد اعالم  اسالمی، 
به را جمهور رییس استعفای شاید و استیضاح
مجلسپیشنهادکند.احمدینژاددرمصاحبهای
خبر این درباره نیویورک در ایرانی خبرنگاران با

خارج رفت تا که شاه مثل شدهایم هم ما گفت:
ما که است بهتر درآوردند، چنگش از را مملکت
فقط برنامهخارجکنیمو از مسافرت هایخارجرا
بهمسافرت هایشهرستانیبچسبیم.خبرنگاری
به خبر کسب برای لوس آنجلس از که ایرانی
ممکن مملکت وضع با گفت: بود آمده نیویورک
ممه شوید آن خارج تهران هم از حتی اگر است
را خودتان ضمنا ببرد و لو لو را جمهوری رییس

شاه مقایسه نکنید! با

سیاسی عمیق ابهامات
 ۱۱ حادثه دارند که اعتقاد هنوز رفقایی که از
سپتامبر کارخودجورج بوشومخصوصا معاونش
داشتند قصد این کار با و آنها بوده چینی دیک
عراق و افغانستان اشغال و حمله برای بهانه ای
قرار سلطه خود را زیر دو کشور این کنند و پیدا
شهر همه به که نبود بهتر آیا می پرسم دهند،
کنترل برای بهانهای تا میشد حمله نیویورک

شود؟ ایجاد دنیا همه

و فلسطین مذاکرات
اسراییل

مذاکراتصلح بیناسراییلو فلسطینطبق
است. جریان ساله در هر معمول

دولت جمهور  رییس  عباس،  محمود 
بنجامیننتانیاهو، با خودگردانفلسطین،

مذاکره مشغول سخت اسراییل، نخستوزیر
گذاشته یکیازشروطیکهفلسطینی ها هستند.
که بود این یابد ادامه مذاکرات این تا بودند
مورد بحث مناطق در سازیها کلمه ساختمان
ایجاد دولت اسراییل متوقف گردد. مجادله و
برای این مناطق در ساختمان را خانه و هرگونه
حالی در بود. کرده اعالم غیرقانونی ماه ده مدت
ماهه ده مدت است جریان در صلح مذاکرات که
رسیده پایان به سازی خانه قانونی محدودیت
است.مقاماتفلسطینیازنتانیاهوخواستهاندکه
منافعچند نفر سودجوی بخاطر مذاکرات صلح را
نتانیاهودرجواب نیاندازد. وبفروشبهخطر بساز

کنید ماه وقت داشتید مذاکره شما ده میگوید:
جلو ماه ده این پایان به مانده ماه یک حاال و
در ساختمانی عملیات که رسیده خبر آمدهاید؟!
مناطقاشغالی بدونتوجهبهخطر قطعمذاکرات
و با بادکنک همراه جشنی طی مراسم در صلح
این منطقه آغاز یهودیان و شادی و رقص کیک
بین شدیدی شده که درگیری گفته است. شده
صورت این خانهها سازندگان دولتی و نیروهای
ساختمان سازی نتیجهای برای توقف گرفته اما

است. نداشته
که گزارش می کند منطقه این ما از خبرنگار
آغاز را سازی ساختمان کار که کسانی از یکی
تمدید از داشت شرکت جشن این در و بود کرده
و کرده بیاطالعی اظهار سازی ساختمان توقف
من به را خانه این زمین که مقاطعهکاری گفته
و اسراییل اعراب بین که گفت به من فروخت
دور گرفتن جشن همه برای و شده دائمی صلح

شویم. جمع هم

با احمدینژاد مصاحبه
نیـوز» «فاکس شبکه

مجریبرنامه:باتشکر از شماآقایاحمدینژاد
ایران رییسجمهور

فی ذالک قول و تعالی بسمه احمدینژاد:
رابعا... فیاالمونث واحده ذکور

را کردن دعا است  ممکن برنامه:  مجری
ما با بینندگان لحظه چند و برای بعد بگذارید

است. کم وقت باشید.
به شما که است جالب خیلی احمدینژاد:
بعنوان مرا خودتان صهیونیست دوستان توصیه
که صورتی در نکردید معرفی احمدینژاد دکتر
دکتر او را بود کیسینجر اینجا آقای هنری اگر
بپرسم می توانم می کردید. خطاب کیسینجر

چرا؟
دکتر با را خودتان لطفا برنامه: مجری
خط مصاحبه در و نکنید مقایسه کیسینجر 

بمانید. وقت نداریم.
تا قبولکردم را احمدینژاد:مناینمصاحبه
ثابتکنم کنم و کم ریاسترا رویبچههای دفتر

بیایم. بیرون زنده و بروم افعی دهان در میتوانم
است. نیوز» «فاکس البته افعی از منظورم

سئوال است، جالب بسیار برنامه: مجری
همان میتوانید چطور شما که است این اول
برای را قبل خود سال خسته کننده سخنرانی
ارایه ملل سازمان در کمتری نمایندگان تعداد
برای خودتان کشور روزنامههای قول به و دهید

صندلی هایخالیسخنرانیکنید؟
آمریکاییاناین احمدینژاد:مشکلما با شما
این میبینید.مثالدر نیمهخالیرا است که شما
موردجلسهسازمانمللچرادرموردصندلی های

سالنصحبتنمیکنید؟ پر
را اوباما باراک که این با من برنامه: مجری
سخنرانی ضمن در او این که از ولی ندارم دوست
افتخار میبیند جمعیت از پر کامال را سالن خود

شما! به ولی نه میکنم
که چیست من تقصیر  احمدینژاد: 
سران به شما هستند که رفقای صهیونیست ها
که میدهند پول سالن  در  حاضر کشورهای
البیستدارندکه جمعیت سالن و یا بیرونبروند

باشد؟ کمتر

میخورید قسم به اهللا آیا شما برنامه: مجری
ندارید؟ اتم بمب که

کی؟ به احمدینژاد:
اهللا! به برنامه: مجری

احمدینژاد:خانممترجم،اینیاروچیمیگه؟
قبول دارید؟ مرا قسم شما آیا بله... بله...

برنامه شما شروع قبلاز البته مجری برنامه:
دیگری با سئوال مرا که جوابهای دادید قول

جوابندهید.
گفتیم... چیزی حاال ما یک احمدینژاد:

دارید شما که است درست آیا برنامه: مجری
می کنید؟ سنگسار را دیگر زن یک

چرا دارید یک زن را در ایالت ویرجینیا شما ـ
اعداممی کنید؟

سنگسار با دارو با تزریق اعدام برنامه: مجری
خیلیفرقمی کند.

ازنظرما فرقنمیکند.فرقکلی احمدینژاد:
دارد. بیشتری هیجان سنگسار که است این

را زن این واقعا دارید آیا شما برنامه: مجری
است؟ درستی کار این آیا میکنید؟ سنگسار

دخالت قضاییه در کار قوه من احمدینژاد:

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

                  

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

مهر) ۱۹) اکتبر ۱۱ دوشنبه

مهر) ۱۲) اکتبر ۴ دوشنبه

جمهوری اسالمی:       
درون حاکمیت  اختالفات و شکاف

واحدی سید مجتبی سخنران:

فردای ایران امروز و
الجوردی حسین سخنران:

رستوران محل در این برنامه اکتبر در یازدهم مدارس تعطیل دلیل به
میشود برگزار ویرجینیا، ویینا، در نیبرز
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عمودی

۱۲ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه
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به  که بلند» «کوره های انگلیسی مخترع  ۱ـ 
و عروس سر که استـ  پولی مشهور خودش نام

میریزند. داماد
از  ـ مفهوم سخن ـ قبلی با نقشه قتل ۲ ـ

آقایان. اسامی
قهرمانان داستان  از ـ زنانه نوعی تنپوش ۳ـ 

کمان. زه تفنگدارـ  سه
دینی. کتب از ـ عنبر ماهی ـ ۴

زمینه  در تلویزیونی مجموعه ای ـ  ۱
علیه ایران جنوب مردم استعمارستیزی

انگلیس.
آذری  در دریچه حساسقلبـ آذریـ پدر ۲ـ 

است. همراه و دنباله معنی به
پروییاالصل  نقاش ـ  آهسته آهسته ـ ۳
خروش و به جوش ـ عریان» خالق «پیکر فرانسه

آمدن.
کالم  تکیه ـ فراوانی ـ گیاهی رنگ ـ ۴

درویش.
تکه  قدرتی که ابر ـ آذری گویش زمین به ۵ـ 

اهللا بختکی! کار ـ شد تکه
لقمان  آموخته ـ آسیا شرق در کشوری ۶ ـ

پروردگار. ـ
رسـ   خاک و گل شده از ساخته ۷ـ  ظروف

اقتباس شده. کتاب نویسنده ـ گروه اسبان
افسوس  دریغو ـ نگهبانیومحفوظشده ۸ـ 

دفاع. تمرین جنگ و ـ
است  بخشی ـ آهن گاو ـ گویند را راوی ۹ ـ

زنجان. استان در
ـ شکوه و  آبرو و حیثیت ـ ۱۰ ـ عزیز عرب

شکایت.
جوی  مجموعهـ  و همه ـ اسب بارکش ۱۱ـ 

خون.
گرفته. خو ـ کرـ  کم از آگاهی «آهی» ـ ۱۲

ازشهرهایاستانچهارمحالوبختیاری  ۱۳ـ 
انگلیسی. ـ شب مادر فلزات شده از ساخته ـ

است  آقایان اسامی از ـ سازش و صلح ۱۴ ـ
شده. ـ آزاد در سقز بخشی و

ادیبفرانسوینویسندهکتابهاییچون  ۱۵ـ 
«روحالقوانین». ایرانی» و «نامههای

گله. چوپان ـ ساعت کشور ـ تازی دریای ـ ۵
علتـ   سببو کفشرنود دیده شده!ـ  ـ در  ۶

عادت و روش. ـ غضب و خشم بانگ و فریاد
پایتخت  ـ جمعی نقل و حمل وسایل از ۷ـ 

پشیمان. ـ لذتبخش!
مرغ  تخم و اسفناج از است خوراکی ۸ ـ
ـ بلوچستان و سیستان  شهری در ـ خرما و

قم. سوغات
زمین  آمادگی ـ کار در آهستگی و درنگ ۹ـ 

نوعی سنگ. ـ زرع و برای کشت
استان  در شهری ـ فرانسه در برجی ـ  ۱۰
ـ هوا از خالی بختیاری ـ جای و چهارمحال

نومیدی.
روشها  عادتها و وطنـ  از بیگانه دور ۱۱ـ 

ـصریحاللهجه.
به  که سخت و جامد است جسمی ۱۲ ـ
ـ یافت میشود آتشزنه سنگ عقیق و صورت
برگ های شبیه نوع زردچوبه با از گیاهی است

لبالب.
است  درختی ـ برادر و خواهر انواع از ۱۳ ـ
ـ عناب لیمو با میوهای به اندازه درخت شبیه

و نیرنگ. خدعه
شیشه ضخیم ـ  نوعی ـ واقف ۱۴ ـ مطلع و

و سیره. روش
علم و  بزرگان انجمن ـ آشور ۱۵ ـ پایتخت

دانش. و ادب

قضاییه کشورتان قوه کار توی نمیکنم. شما
دخالتمی کنید؟

بین نمیگذارید  شما چرا برنامه: مجری 
شود؟ برقرار صلح اسراییل و فلسطین

هستیم. و صفا صلح عاشق احمدینژاد: ما
ارشاد باشد. در چهارچوب وزارت باید البته صفا
به بود اگر زنده برنامه: یاسرعرفات مجری

دارید؟ تف میکرد. قبول شما صورت
روزنامه شما مثل بچه التهای احمدینژاد:
در فکر میکردم من حرف میزنید. «کیهان»
می گویند و مودبهستند کالسو همه با آمریکا

میانداخت... دهان آب
جواب ندادید. چرا مرا مجری برنامه: سئوال

شود؟ صلح اینها بین نمیگذارید
شما منظور که بپرسم میتوانم احمدینژاد:

چیست؟ صلح از
جواب سئوال با سئوال مرا برنامه: مجری

آمریکا دارید؟ مردم برای پیامی ندهید. آیا
وشریفومحترم مردمعزیز بله. احمدینژاد:

آمریکا...
حرف شما من بدهید اجازه مجری برنامه:

قطع کنم... را
چه بین برنامه؟ تبلیغات احمدینژاد: برای

برم دستشویی... هم باید من خوب!
عزیز اگر مردم آمریکا نه! آخر برنامه: مجری
آنها به  شما چرا هستند محترم و شریف  و
دولت  کار ۱۱ سپتامبر که حمله توهین می کنید

احمق  اینقدر ۳۰۰ میلیونی این مردم بوده. یعنی
هستند؟

تقصیر من چیه؟خودتانکتاب احمدی نژاد:
نوشتهاید. مقاله و جزوه و

مجریبرنامه:شمابعنوانرییسیکمملکت
کهسازماناطالعاتوامنیتداریدمیتوانیدقسم
بخوریدکهحتیدهدرصدمطمئنهستیدحمله

است. بوده خود آمریکا کار سپتامبر ۱۱
محدود من اطالعات متاسفانه احمدی نژاد:
شده چاپ اینجا کتابهایی است که همان به
انگلیسی که ما اطالعات وزارت بچههای و
فکر چی شما خواندهاند. را آنها هستند بلد

میکنید؟
موافقخلعسالحاتمی آیاشما مجری برنامه:

بطورمطلقهستید؟
برابری دینصلحو دینما البته. احمدینژاد:

نداریم. آزار و اذیت قصد ما است. برادری و
قرار است سکینه؟ که مجری برنامه: مثل

سنگسارشود؟
وسط را خانم این هی هم شما احمدینژاد:

کنید. کنف مرا تا می گذارید حرفهایتان
برای مجریبرنامه:خیلیممنونازوقتشما

کردید. تلف مرا وقت واقعا مصاحبه. این
احمدینژاد:بسمهتعالی.قولاندکالمظلمین

مصباح المومنین. اهللا اشهد االرض فی
خواهیم دید را سالآیندهشما مجری برنامه:

رییسجمهور. آقای
غیاب در آقایباهنر اگر انشااهللاو احمدینژاد:

نگیرد... من از مرا کار من
متشکرم... مجریبرنامه:

خالی از شوخی

۱۱ صفحه از بقیه

رهنورد زهرا

بشمار ایرانی جامعه افتخار که دیگری زنان باره
(از سر گذاشتهاند را پشت جوانی خود و میروند
به نیز عبادی) و شیرین بهبهانی سیمین جمله
مخالفان سن برای «کیهان» است. گرفته کار
القاب بدترین که آنان) مسنترین (حتی مرد
وقتی ولی نیست، میکند مطرح آنها نثار را
مطلوب که میکند یا کاری میآفریند اثری زنی
و بدترین میشود مطرح او سن «کیهان» نیست
عجوزه او میشناسد «کیهان» برای که لقبی
برمال چیز بیشاز هر است. کاربرد اینلقبالبته
آن از «کیهان» منحطی است که فرهنگ کننده
تغذیه میکند.عرضخود میبرد(واحیانا زحمت

می دارد). دیگران
انقالب از پس ساله صد یک دوران در
فرهنگ برابر در ایران در زیادی زنان مشروطیت،
زنجیرهای برخاستهاند، مردساالر هنجارهای و
در و شکستهاند را خود پای و دست بر بسته
در اجتماعی و هنری ادبی، فرهنگی، زمینههای

باالترینسطحدرخشیدهاند.دریکیدودههاخیر،
حقوق به مربوط پیکارهای در خصوص به زنان
تواناییهایزیادیازخودنشان خویشابتکاراتو
اما، شرکتزنان دادهاند. درصحنهسیاسیایران،
زنان زمانشاه، در است. بوده محدود گذشته در
اسالمی جمهوری رسیدند. در وکالت و وزارت به
حکومتی ارگانهای دیگر و به مجلس زنانی نیز
زنان بیشتر به مقام ها این اما داده شدهاند. راه
آنانبا مبارزاتمستقل تا اینکه «تفویض»شده
پهنه این، عالوه بر باشند. آن دستیافته به خود
ارگانهای در شرکت یا حضور از اعم سیاست
صف ایران در در هیچگاه حکومتی است. زنان
جنبش یک در سطح مبارزات سیاسی مقدم
است که بار برای اولین و اکنون ملی نبودهاند.
رهنورد در زهرا می دهد. رخ ایران در این پدیده
سیاسی ایران مبارزه شرایط از سختترین یکی
گرفته است. حرکتی میلیونی قرار صف مقدم در
یکتحول بنیادیندر در اینموقعیت از او  حضور
فرهنگسیاسیکشورماحکایتمی کند؛تحولی
رهبری بر مردساالر فرهنگ انحصاری سلطه که

می شکند. ایران را در هم سیاست

تا رفتند اصولگرا خودی رقبای سراغ به کم کم
چند به برسند. هم را ايشان حساب بتوانند اگر

نمونه اشاره کنيم:
• رويارويیباهاشمیرفسنجانیوخانوادهاش 

ايشان. راندن ميدان از کمابيش و
تمامی تقريبا سر بر مجلس با •دعوا
حاال و احمدینژاد زمامداری دوران بودجههای

برنامه پنجم. بر سر هم
به  اقتصادی سياست های سر بر • رويارويی
غالم رضا چون اصولگرا بارز چهره های با ويژه
عضو شورای و مجلس نماينده مصاحبی مقدم
مرکزی جامعهروحانيت،احمدتوکلیریيس مرکز
بسياری نادران و الياس پژوهشهای مجلس،

بازاريان. از
محسنقاليبافشهردار تهران  • کشمکش با
که دالری ميليارد دو بودجه دريافت سر بر 
کرده تصويب مترو ساختمان ادامه برای مجلس
کردن واريز به حاضر احمدینژاد دولت است.

نيست. پول اين
سناريوی رفت، شرحش آنچه به توجه با
از يکی دستکم ايران، آينده روزهای سياسی
اگر زد: گمانه میتوان  را، ممکن  سناريوهای
و نيافتد آزادیخواهان و مردم دست به حکومت
احمدینژاد عليه سقوط، از نظام نجات برای اگر
اينامکان شوم آنگاه نشود، وهم قطارانشکودتا
خشونتقدرت نامبارکهست،کهسرسختانبا
از که ايشان گيرند. اختيار در يکدست بطور را
نداشتهاند، باز ابايی تجاوز و کشتن و ببند بگير و
به معترض مردم ويژه به و نداشت نخواهند هم
پيش از بيش کمبودها را اقتصادی و مشکالت

کرد. خواهند سرکوب
سرسختان تماميتطلبی برابر در کسی آيا
«غيرخودی» نيرويی برآمدن تا ايستاد؟ خواهد
تحوالت هم رهبر، و باشد سازمان داشته هم که
درون در  می بايستی را  کشور عمده سياسی 
جريانمتشکلی اصالحطلبانديگر نظامجست.
میماند اردوی پس باشند، تاثيرگذار نيستند که
اينجا، سه جرياناصلیرامیتوان اصولگرايان.در

بازشناخت: يکديگر از
الریجانی  رهبری. پيروانخط امام و ـجبهه ۱
وباهنر،ریيس ونايبریيسمجلس، ونيزاکثريت

ايندستهاند. از نمايندگانمجلسکنونی
ويژه  به که اصولگرا تحولخواهان ـ  ۲
در را قاليباف و توکلی احمد چون چهرههايی

دارند. ميان
همين  که روحانيت منهای اصولگرايان ۳ـ 

نزديکاناحمدینژادهستند.
در پی از ميدان به در کردنرقبای دستهسوم
ضد دسته اين البته است. روحانيت و اصولگرا
برعکس، نيست،  روحانيت  يا مخالف  مذهب
خويش میشمارند و جزء ارزش های را هر دو
و میکنند استخاره حکومتداری  برای حتی
با مرتبط را خود آنجا که اما از میگيرند. الهام
به نيازی الهام میدانند، بهرهمند از و غيب عالم
همچنان ندارند. فقيه رهبر از برآمده فرمانهای
رهبری معظم مقام گفت احمدینژاد محمود که
رهبرجامعهمیداند تنها يعنیآيتاهللاخامنه ایرا
معظم رهبری مقام که بوده اين البد منظورش و
که از آنجا نيست. زمان امام و نايب جانشين
آمدن تدارک پی در همانديشانش و احمدی نژاد
در که نمی بينند دليلی زماناند امام حکومت و

و حکومتداریاز کسیدرس بگيرند. خودوظيفه
میدانند! خويش را ماموريت

اگر و نشود  برپا  دموکراسی کشور  در  اگر
آنگاه نشود، دست به دست حکومت کودتا با
صد چندان اصولگرايان ميان و کشمکش دعوا
اصولگرايانمنهایروحانيت، يعنی خواهد شدو
دردستدارند،همه امروزحکومترا که همان ها
همان بر سر رقبای اصولگرا کرد تا خواهند کار
پس از آورند. رفسنجانی هاشمی سر بر که آورند
سرسختان گذشته، «اصولگرا» همتايان زدن
با که را مردم اجتماعی و اقتصادی ناخرسندی
بيش شد، خواهد چندان صد تحريمها استمرار

کرد. خواهند سرکوب پيش از
گزير البته که نامبارک، آينده اين تغيير شرط
شرط ایجاد است؟ کدام است، زدنی و برهم پذير
که اين مدام به جای انتظار که است اين تغییر
آمد يا خواهند خيابان به مردم روز در فالن آيا
گفت، چه خواهد بار اين موسوی که آيا اين و نه
دست در را عمل ابتکار خود آزادی هواخواهان
نظام از برون راه جستن در درون يا مساله گيرند.
استراتژیدرستحرکتیمستقلدر ثانویاست.
شعاری روشن با است. دموکراسی و سوی سمت
نظر زير گزينش و بدون آزاد بی پرده: انتخابات و

نيروهایبين المللی.
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

توتاليتاريسم؟ به بازگشت اسالمی: جمهوری

«ایرانیان» 
میشود منتشر جمعهها

هند گسترش یافت. و همسایه مانند پاکستان
تاسیسمهم ترین این سالها با انجمنحجتیهدر
پایه گذار نیکان مانند علوی و اسالمی مدارس
اکثریت بعدها  که  شد نسلی تربیت  و  تعلیم
تشکیلدادند. مدیران ارشدجمهوریاسالمیرا
مدرسهعلویزيرنظرشيخعلیاصغركرباسچيان،
در میشد. مدرسه علوی عالمه اداره به معروف
مديريتخاص  بهخاطر سال۱۳۳۵ تاسيسشد.
مذهبی مدرسه، جو اصغر عالمه و علی شيخ
اقشار به منتسب خانوادههای سنتی و بیشتر
برای را فرزندانخود دينیتهران،سعیمیكردند
تحصيل به اينمركز آموزشی بفرستند. به همين
دليلاستكهدرفهرست فارغالتحصيالنمدرسه
بعد مطرح چهرههای بسياری از نامهای مذكور
قندی، محمود خرازی، كمال منجمله انقالب از
غالمعلی نهاونديان، محمد سروش، عبدالكريم
بانكی، محمدتقی نژادحسينيان، عادل، حداد
ابريشمچی، مهدی وهاجی، جواد كالهدوز،
میخورد.» چشم به خاموشی و تشيد، عليرضا

اعضای بين در كه اين توجه جالب نكته
آن، كمتر مذهبی ماهيت برغم انجمن حجتیه،
شجونی جعفر شیخ میشدند. پيدا روحانی افراد
است مشهورترینحامیاناحمدینژاد از امروز که
آن زماندر انجمنحجتیهحضور داشتدر این و
نيست راضی حلبی آقای «خود است: گفته باره
مركز (آرشيو انجمن بشوند.» وارد معممين كه
اسناد انقالباسالمی،پروندهمحمدتقیفلسفی،

۲ و ۳) صفحه ،۱۰۵۱ بازيابی شماره
دارد ادامه

حجتیه... انجمن

موفقیت فدای را چیزمان همه حاضریم ما همه
کداممان هیچ میدانید؟ بکنیم. مسابقه این در

نیستیم. دستبردار
شدی  نهایی  برنده  و  افتاد  اتفاق  اگر   *
میخواهیدرتشکیالت بزرگ آقایترامپ چهکاره
گرفتنش آرزوی که هست آنجا در شغلی باشی؟

باشی؟ داشته را
ممکن زیادی  فرصتهای  راستش  مهسا: 
کنم فکر می کاری که پیش بیاید. ولی است
شرکت بیاید در جور من شرایط با طبیعی بطور
جهان شایسته دختر  انتخاب رقابتهای  در
در بچگی از «میس یونیورس». من یعنی است؛
هر برم و دور شده ام. بزرگ مادرم زیبایی سالن
در هم االن بوده است. در باره زیبایی چه بوده
«رازهای عنوان با دارم گروهی بوک» «فیس
است من این قلبی اعتقادات از زیبایی». یکی
احساس وقتی و باشد، زیبا میتواند زنی هر که
زیبایی میکنید همهجنبههاو بخشهای مختلف
که این از میشود. زیباتر و بهتر هم شما زندگی
آقایترامپمیخواهد یکهتل بگذریم، میدانم
من ایرانی که و با توجه به این کند دوبی باز در
چند شکسته هر میزنم، حرف و فارسی هستم
هم آشنا خاورمیانه فرهنگ با که این بسته، و
این هتل فرصت راهاندازی هستم، فکر میکنم

خوبی برایم فراهم کند.
بشوی؟ باید برنده چرا تو کلمه بگو سه در *
نمیتوانم ببخشید! منهیچچیزی را مهسا:
بسیار ولی، کنم.(میخنده) درسه کلمه خالصه

انرژی. باور، انگیزه، بفرمایید: خوب،

تیـزهوش... و جوان زن این
۲۱ صفحه از بقیه


