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اخبار به انگولک
تئوریسین های  از یکی عباسی حسن  *
دختران شمار جمهوری اسالمی: افزایش رژیم
یکبحران جدیبرای دانشگاهها تحصیلکرده در

کشور است!
زندانها در را اعدامدخترها ـچطورهسهمیه

شود؟ حل تا مساله کنیم بیشتر
یافت. شدت ایران در دالر تب *

پیشانیرییسبانکمرکزی وعرقسردیبر ـ
نشست!

به  تهدید شویم اگر پاسداران: * فرمانده سپاه
اکتفا نمیکنیم. بستنتنگه هرمز

کشور از فرار برای چمدانهایمان بستن به ـ

میپردازیم!
تلویزیون  * احمدخاتمیامامجمعهتهران:در
ببینند زنها  اگر میکنند، شنا شناگران مرد

حرام است.
را شناگران و ببندند را چشمهایشان اگر ـ

مجسمکنندچطور؟
احمدی نژاد  با آمریکایی ها مشکل  *

چیست؟
خوش حرف و لباسی خوش و به خوشگلی ـ

بودنشحسودیمی کنند!
و سیما»بهشعور مردم  * احمد توکلی:«صدا

توهین نکند.
نکند؟ برنامه پخش اصال کند؟ پس چکار ـ

زمین  متر هزار ایرانی هر به * احمدینژاد:
ویال بسازند. تا میدهیم

الس  بشه  لوت کویر قراره جون! آخ  ـ
وگاس!

شد. ممنوع چایخانهها به زنان ورود *
چاپخانهها! به گفته اند کردم فکر ترسیدم، ـ

ارزان  ارز تهران:  صرفان بازار  عضو  *
نمیشود.

کردم، ارز ماه پیش من شش که را این ـ
ببخشیدعرضکردم.

تومان خواهد  هزار لیتری به آزاد بنزین   *
رسید؟

ایرانی زمینبرایهر ـپسفکرکردیهزارمتر
از کجا می آید! پولش

ارزان قیمت چینی»  * پایان دوره «اجناس
ایران! در

کره شمالی. از ارزانتر اجناس سالم بر ـ
مقابل ۳۵  در بیلیارد ایران ۶۴۰ کلوپ * در

دارد. وجود زورخانه
غربگرایی با مبارزه و ملیگرایی با مبارزه ـ

است! شده پاتی قاطی کامال
سدهای  در شهروند شش شدن غرق  *

کردستان.
رودخانه در تقصیرخودشونه کهبهجای شنا ـ

شنا میکردند! سد در
در  زنجیره ای قتلهای وضعیت آخرین  *

کرمان.
جدا هم از هستند و هم وصل به هنوز ـ

نشدهاند!
در  سبک میکلآنژ نیمه برهنه * مجسمه
را روحانیون اعتراض دانشگاه نقاشی کالس

برانگیخت.
یک با هم باز صیغهای زن همه این با ـ

مجسمهتحریکمی شوند!
محکوم  را پدرم الهه که دیوان قذافی: پسر *

سیرک است. کرده یک
وحش؟! حکومت بابات باغ و ـ

ـ  راه تهران آزاد (پاسداران) * قرارگاه خاتم
میسازد. را شمال

تا نمی گذاشتید راه «آزاد» را اسمش الاقل ـ
مسخرهنشوید!

علمی  برنامه های خاتمی:  احمد سید  *
است. سکسی هم ماهواره

ماوس یعنی میکی زن دیدن با کسی که ـ
می شود تحریک کارتون فیلم در ماوس مینی
حتی است برایش سکسی همه چیز که معلومه

فیلمعلمی!
در  کمانگیر آرش  تندیس کردن  ویران  *

ساری.
شهر خیلی «ساری» این واقعا برای مردم ـ

هستم.

قاچاق سیگار
قاضی با حضور در سمیناری  احمدی نژاد 
مخدر مواد با مبارزه رییساداره مرتضوی، سعید
افراد به کنایهوطعنه با چیزهایدیگر، با مبارزه و
داشتند حضور جلسه این در که پاسداران سپاه
به طمع را همه  سیگار قاچاق درآمد  گفت: 
برادرانقاچاقچیخودمان! به برسد میاندازدچه
چند و سیاسی معتبر منابع برخی از گفته به
حرفها همه جدیدا احمدینژاد غیرمعتبر منبع
اصال و میگوید را در لفافه خود سخنرانیهای و
همین در است. مثال شده دور شفاف گویی به از

نمیکند: را روشن موارد زیر خود حرف

به  سیگار قاچاق درآمد از کسانی چه ۱ ـ
افتادهاند؟ طمع

سیگار  کننده وارد دولت خود که وقتی ۲ ـ
میدهد؟ معنی سیگار چه قاچاق است

برادر  آیا چیست؟ برادران از منظور ـ  ۳
است؟ کار این در احمدینژاد

چی؟  یعنی خودمون قاچاقچی برادران ۴ ـ
قاچاق کار به که  است سپاه برادران  منظور
رییس برادر قاچاقی سپاهیانی که یا و مشغولند

جمهورشدهاند؟

پول مجانی، نفت
مجانی زمین مجانی،

قصد دارد که اعالم کرد احمدی نژاد محمود
متر ارائه طرحیهر خانواده ایرانیهزار زودیبا به
پاسخبهسئوال ویدر زمینرایگاندریافتکند.
با ایرانی بود: خانوداههایی پرسیده که خبرنگاری
گفت: کرد؟ زمین چکار خواهند متر هزار این
متمول دولتی یارانههای دریافت با که آنهایی
یارانهها این خود از پسانداز می توانند با شدهاند
ییالقی بسازند خانههایی و ویال زمین ها این روی

آنجا بگذرانند! در را تعطیالت خود و

دهن بد استاد
حوزه استاد طائب،  مهدی حجت االسالم 
دوره چهارمین روز صادق، در دانشگاه امام و
در اردوگاه مغزی) (شستشوی ـ تربیتی آموزشی
مشاور گفت: حضار  به تهران صاحبالزمان 
فراماسونر، مرتاض، مشایی رحیم احمدینژاد
بازجو،جاسوس،نفوذی یهود وابوبکرزماناست!
ایناردوگاهجنبه آموزشی که راشکر اوگفت: خدا
از و مادر خواهر فحش هرچه وگرنه تربیتی دارد و

می کردم! درمیآمد نثار رحیم مشایی دهانم
گفت: احمدی نژاد خود ادامه سخنان در وی
نگفت چرا  کسی به و نشست خانه ۱۱ روز در

صالح بن شعیب هم او نمی شود خارج خانه از
است!

و افتاده دور روی که حجت االسالم این
فحش به شروع سپس بود شده گرم حسابی
و کرد جلسه این در یافته حضور طالبان به دادن
سالن بیرون نیروی انتظامی اردوگاه به دخالت با

سخنرانیراهنماییگردید.

قلیان ممنوع
دختران و زنان ورود مجلس جدید طرح با
مشتریان به که قهوهخانههایی و چایخانهها به
طرح این شد. ممنوع میکند عرضه قلیان خود
ماه تیر است از قرار انتظامی پشتیبانی نیروی با
مرحله به شهرستانها و تهران در جاری سال
خبرنگاران جمع در دولت سخنگوی درآید. اجرا
اینقهوهخانهها گزارشهاییداشتیمکهدر گفت:
پسران صورت به را قلیان دود جوان دخترهای
را به قلیان شلنگ مواردی در و فوت می کنند
قلیان بدون کاندوم مخصوص اشتراکی و صورت
طریق این به و می نمایند استفاده دیگر مردان با

میبوسند! را مردان
زنان زودیطرحممنوعیتورود استبه قرار
و گالسه کافه که کافیشاپهایی به و دختران
نی با که ممکن است غیره و هویج و طالبی آب
مرد خورده و زن بین مشترک صورت نوشابه به
اینمشکلبزرگ شوندبهتصویبمجلسبرسدو

شود. حل هم ملی
سخنگویزنانقلیانکشایرانبهخبرنگاران
که میکند مجبور دخترها را ما دولت گفت:
دوست و خانه آپارتمان به کشیدن قلیان برای

پسرهایمانبرویم.

سرباز درست کنید!
دانشگاه استاد که پورفر تقی حجتاالسالم
خانوادگی مسایل بررسی جمع در میباشد هم
گفت: و و مادرها مالقات کرد پدر از گروهی با
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

بیشتر! بیشتر، یارانه دولتی تعظیم

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

زمان برای امام شوهر بدهید تا خود را دختران
سرباز تولید کنند!

پرسید:حاج مادرهایحاضر درجلسه یکیاز
ما دوست داریمکهدخترانمانرا شوهر بدهیم آقا
قالبی معافی سربازی ما متاسفانه پسرهای اما
دختران تا با میکنند ترک را و مملکت میگیرند
حلی راه شما نشوند بچهدار و نکنند ازدواج ما

پیشنهادمیکنید؟

اطالعیه
محدودیت ایرانی، حجاب  عزیز  خانمهای 
گشت برابر  در است مصونیت بلکه نیست 

ارشاد!
زینب خواهران بنیاد عمومی روابط

عمیق افکار
فرقیکجوان آمریکاییبایکجوان ایرانیاین
استکه جوان آمریکایی درمملکت خودش آزادی
تماشایزنان«بیحجاب» را داردولیجوانایرانی
نیروهای برخورد عکسهای تماشای حق حتی

ندارد! را «بیحجابها» با انتظامی

ندیدی؟ دیدی؟ شتر
جمهوری شنیده اید یا خوانده که همانطور
رسانه های دولتی طریق از دارد اسالمی سعی
خودشحداقلخبررادربارهحوادثسوریهمنتشر
و یونان در مردمی اعتراضات خبر کند. پخش و
لیبی تونس و کنار خیزش مردم در اسپانیا در
دولتی رسانههای نبات و نقل مصر و بحرین و
«کیهان» روزنامه چون نهادهایی اما هستند
و «ایسنا» و  «مهر» و خبرگزاری «فارس» و
آرامتر سوریه اوضاع در وانمود میکنندکه «ایرنا»
کسی و میباشد هاوایی آرامشبخش جزایر از
علت به نمیشود. کشته سوریه خیابانهای در
روحانیون حتی فعال سیاسی و چند اعتراض
اخبار بودن  غیرشفاف درباره رژیم به وابسته 
سازمان این اسالمی جمهوری و سیما»ی «صدا

از تظاهرات فیلم چند پخش به فشار مجبور زیر
مردم که برای این اما گردید مردم سوریه خیابانی
فیلمها نوشت: حضور زیر ایران تحریک نشوند
عاشورا! مراسم در شرکت برای سوریه مردم
ایمیل تماشاگران تلویزیون نفر از چند که وقتی
و گذشته محرم از ماهها که زدند تلفن و دادند
دارد؟ تلویزیون تظاهرات این به چه ربطی عاشورا
به دیر فیلمهایش داد: جواب جمهوری اسالمی

بود! رسیده دستمان

زمین سانتی متر دو
با «صدا مصاحبهای در محمود احمدینژاد
کرد تاکید مجددا جمهوری اسالمی سیما»ی و
خانوادههای زمینبه متر واگذاریرایگانهزار که
مردم سر سفره نفتبر ایرانیمثل گذاشتنبشکه
مرحله اجرا به زودی به و نیست و شوخی جوک

آمد. خواهد در
احمدینژاد در مخالف روزنامه های یکی از
استکه ازطرحواگذاریزمینعنوانکرده انتقاد
مقدار گرفتن نظر در ایران و مساحت احتساب با
بنیاد و شهید سپاه و بنیاد توسط غصبی زمین
بر تقسیم آن و آقازادهها و بنیادها و بقیه بسیج
ایرانیبیشتر  حدود۲۰ میلیونخانوادهایرانیبههر

نخواهد رسید! زمین متر دو سانتی از
بیشتر منتقد قدمی از روزنامههای دیگر یکی
توجهبهحوادثدوسالاخیر با برداشتونوشت:
تعجبانگیز بسیار دولت سرکوبی های و ایران در
ایرانیبههزار برایهر مترقبر استکهسیاستدو 

شود! تبدیل ایرانی هر برای زمین متر

گمشده
دو از اینجانب مکزیکی «چوواوا»ی سگ
از کلیههمسایگان است. پیشمفقود شده هفته
آپارتمان مجموعه زینباهللا و ثاراهللا و حزب اهللا
سگ  است خواهشمند سوم ۱۴ بلوک شماره
دریافت قابل توجهی مژدگانی برگردانده و مرا

نمایند.
تماس تلفن... با خصوصی صورت به لطفا

حاصلنمایید.

و آگهیهای تجاری
اجتماعی

استخدام
برای امور بانو چند دوشیزه و آماده استخدام
انواع و مانیکور و پدیکور اپیالسیون،دکوراسیون،
ساعت از بعد لطفا میباشیم. دیگر امور و دکور
تماسگرفته موبایلشماره... با ازظهر هفتبعد

بگذارید. پیغام و

آپارتمان فروش
قیمت و ترقی ارز بازار داغ شدن علت به
بلوار نقطه بهترین در آپارتمان دستگاه یک دالر
فروش به انقالب سریعا از قبل قیمت به کشاورز

میرسد.
تماسحاصل نمایید. با تلفن... لطفا

ازدواج و آشنایی
مردان باالی آشنایی با و بیشتر آماده ازدواج
و  کوکایین و به هرویین اعتیاد بدون ۳۰ سال
با لطفا قرصهای محرک جنسی هستم. کراکو

نمایید. حاصل تماس من با ایمیل...

کتمان بهار عرب  
سوریه در

بشار حکومت از مجددا خامنه ای آیت اهللا
و ناآرامی ها گفت دفاع کرد و سوریه در االسد
آمریکا و پرداخته ساخته این کشور در اعتراضات

است. اسراییل و
تالش و همدستانش در گفت: آمریکا وی
لیبی و یمن و تونس و مصر حوادث شبیهسازی
فعال کشور مغرب با سوریه در این و بحرین و
به کامال و حوادث در این آنها دست و هستند
و عکس آیتاهللا خامنهای است. خوبی آشکار
ارایه نکرد کشورها سایر و آمریکا دست مدرکی از
در  قبل از چند ماه که ۵۰۰ نفری و هزار گفت: و
۱۵ هزار نفری  و شدهاند کشته اعتراضات جریان
کردهاندهمه فرار بهکشورهایمجاور ازسوریه که

بودهاند! و سازمان «سیا» «موساد» جاسوس

خداحافظی
لباس و رفقای بسیجی از همه وسیله بدین
در امر اخیر سال سه عرض در که شخصی خود
در مردم و سرکوب دولتی تظاهرات ضد سرکوبی
برنده علت به داشتهام همکاری آنان با خیابان ها
مسافرت و قرعهکشیگرینکارتآمریکا شدندر
آرزوی آنان برای و کرده خداحافظی کشور آن به

موفقیتمی نمایم.

خواب جنیفر لوپز
تا بخوابم زود رفتم عجله با شب دوشنبه
بیاد توی دوباره مثل هر شب لوپز شاید جنیفر
و کردم صبر نیم شب و ساعت دوازده تا خوابم.
نشد. خبری ازش ولی زدم غلت رختخواب توی
که یادم افتاد بعد دادن. فحش او کردم به شروع
است آمریکا استقالل روز یعنی جوالی چهار روز
هم قبل دفعه است. بسته و تعطیل جا همه و
ضربت یا روز عاشورا و یا بود نیست تاسوعا یادم
تعطیل جا همه چون نشد پیدا کلهاش و سر که

نشنیدهباشد کندفحشهایمرا رسمیبود.خدا
ببخشد. مرا اشتباه و

جدا خروسها و مرغ
میشوند

آموزشعالی درجلسهایبا حضور وزیر علوم و
گرفته را خودش اکابر مدرک تازه میگویند که
اعالم شد کهطرحجداسازیدانشگاه ها به صورت

شد. خواهد اجرا زودی به جنسی تفکیک
اعضای از یکی  فیروزجانی، کریمی  علی
به کمیسیونبررسی اینمسالهحادو بزرگملی،
خبرنگارانگفت:طرحتفکیکجنسیدانشگاهها
و است اسالمی شورای مجلس تایید کامال مورد

شد. خواهد اجرا امسال ماه مهر از
نایب دولتآبادی، حسینی محمود سید
تفکیکجنسی گفت: رییسکمیسیونآموزش،
ارتقا را کشور قطع سطح علمی بطور دانشگاهها
و دختران جدایی گفت: بعد از وی داد. خواهد
علم بهتر امیدواریمبتوانیمبا پسران دردانشگاهها

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

تیر) ۲۷) ۱۸ جوالی دوشنبه

در ایران تاریخ مطبوعات
صفسری بوستانچی بیژن سخنران:

آزاد بحث
مردم منطقه خیـزش ایران و

کانون جلسات همیشگی محل در

خرداد) ۲۰) ۱۱ جوالی دوشنبه
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«دن  رمان مشهور خالق نویسنده روس ۱ ـ
آرام».

کاری را انجام  زور به ـ بردبار مرد با ایمانو ۲ـ 
قایق. نوعی ـ دادن

ـ  رویداد  و ـ حادثه دردمند  و رنجور ـ   ۳

افسس ـ  در جهان هفتگانه عجایب ۱ ـ از
و میسر. سهل

از  ـ سام! عمو دختر ـ بهشت باغ ـ  ۲
شهرهای مهم ایران.

پیشگویی  مادرفرنگیمآبـمی گیرندتا ۳ـ 
و اسباب خانه جا و مکان و خرماـ  ـ شهر کنند

خانه.
ماده  گوسفند ـ پوست چروک و چین ۴ـ 

و فربهـ  نوعی تنپوش. چاق ـ
فتنه انگیز و  آدم کنایه از ـ سود و ۵ ـ نفع

غوغاطلباست.
گرمیبخش  ـ آتش جرقه  ـ یازده ـ  ۶

باهوش. و یاد گیرنده ـ خانمانسوز!
سفینههای فضایی  از ـ نخستین اول و ۷ـ 

که. زمانی تا ـ
راهنمای  چراغ  ـ اسب برگ و  زین ـ  ۸
مادر از مهربانتر گاه ـ اتومبیل چشمکزن

میشود!
روزنامه  ناعالج ـ مشهورترین و ناگزیر ـ ۹

کندن. جان حال تابانـ  در آفتاب کشور
اسم»ـ   مخفف «به ـ به شهر ۱۰ـ  منسوب

فرانسه. ـ برجی در خارج ماه
خوردنیهای  از ـ  سابق  پرستار ـ  ۱۱

ناماکول.
آذری  پدر پرندهایشکاریـ  چربیـ  اثر ۱۲ـ 

نخوانده. درس و بیسواد ـ
صندلی  ـ لحظه ـ یک لب زیر دعای ۱۳ ـ

شده. تشریفاتیـ  رام
رینگ!ـ   پرحرف قهرمان ـ ۱۴ـ  شرمندگی

اتومبیل. و سایباندرشکه
از  ـ کشتی بینالمللی فدراسیون ـ  ۱۵
تیمهای صاحبنام فوتبالاروپا کهبارها قهرمان

است. شده اروپا باشگاههای

عقابسیاه.
شبیه و  ـ آذری ـ عدد فرومایه و ۴ ـ پست

تازی. نفی ـ نظیر
شده  آورده دست غایبـ  به مفرد ضمیر ۵ـ 

اروپا. ساخت خودرویی ـ بدیهی و
علف  آب و پر زمین ـ مکان و ظرف زمان ۶ـ 

اروپایی. پایتختی ـ
سالطین  لقب ـ خونابه ـ کردن نظاره ـ ۷

پیشدادیان. از بعد
بیماریـ   نوعی ورزشی زورخانهـ  ابزار ۸ـ  از

معلممکتبخانه.
ـتصدیقعموسامـبخشیدراستانگیالن  ۹

آدم. حضرت پسران از ـ
تپه خاکی. ـ شده آزاد ـ از رنگ ها ـ ۱۰

فکرـ   تمرکز ورزش ـ بهادار کاغذهای ۱۱ـ  از
ویتامینجدولی.

گیاهان  از ـ مایعات هستیبخش  از ـ  ۱۲
از گندم ـ داخل ضمیر ـ جنتیانا نام به دارویی

آسیاببرگشته.
فوتبالیست  محبوبترین ـ گلوله فلز ۱۳ ـ

در پاکستان. ـ شهری در سالهای اخیر فرانسه
گیاه  نوعی مستشار ـ حاال ـ همین ـ ۱۴

سنتی.
الخیر  ابی بن شهمردان از است کتابی ۱۵ ـ

رازی.

کشفیات به مشکالتپزشکی دنیا را حل کنیم و
جدیدیبافرستادنانسانبهانتهایکهکشانها،
از هم جدا، و زن فضانورد مرد البته به صورت

دستیابیم.
مطالعاتیدر گفت: آیتاهللامکارمشیرازی نیز
ثابتمیکند که آلمانرویاینمساله انجام شده
پیشرفت کسانیکه درمدارس غیرمختلط تحصیل
و راندمانکارشانباالرفته بوده میکردهاندبیشتر
همین پرسید: جواب خبرنگاری که ویدر است!
و آبجو و شراب می گویند خوردن هم آلمانها
است بی ضرر کامال خوک سوسیس و کالباس

ندارید؟ قبول آن ها را حرف چرا پس
برای خبرنگار و زد زمین به را عمامهاش 

عالمتبیالخفرستاد.

مریدانش و شیـخ
همین با اینترنت در نوشتههایی از الهام (با

مضمون)
بود که مشغول مریدانش تدریس شیخ به *
آنها میان در را خوشتیپ و زیبا غایت به جوانی
به کارسیاستنپرداز. ازما بیاموز اما بفرمود: دید.
چون قصد میگویی چنین چگونه جوان پرسید:
دفاع از حقوق و سیاسی فعالیت داشتم به کار
و به زندان افتی اگر فرمود: روی آورم. شیخ بشر
بیاور. جوان گفت: به خاطر را سوارت شدند امروز
عقل و از بگویی هرچه و هستی دانا تو شیخی
این با که نکوست ترا گفت: شیخ است درایت

حقوق و کنی سیرت زشت تظاهر به زیبا صورت
نیفتی. به زندان تا پای نهی زیر مردم

مریدانشیخ احسنت وآفرین گفتند وبهجوان
تهنیت گفتند! زندان به نرفتن خاطر زیبارو به

داشت  تدریس حلقه در زیبا دختری * شیخ
خودشناسی و عرفان شیخ به آموزش سایه در که
شیخ گفت: این کار استاد شده بود. در رسیده و
از را ما شدهای شاد خود استادی به که اینک

بگو. عشق درس
دخترگفت:ایشیخ من از صیغههیچندانم.
شیخگفت:هرچهیکبارارزشتجربهداردوریسک
که چه بهتر چندان نیست. دختر گفت: پس آن
کردم تجربه را آن شیخ گفت: کنی. دایم عقد مرا

فراوان است. ریسک در آن و
میکدهایرفتو  مریدانشبه با * شیخهمراه
میفروش کرد. شرابی جام تقاضای میفروش از
گفت:شرمندهامولیشرابنداریم.شیخگفت:تو
میو باده میکدهها ماننددیگر چگونه ترساییکه
مسلمان دولت ترس از گفت: ترسا مرد نداری؟

آوردهام. روی فروختن ودکا به و شدهام
ما را بترسانند و بیشتر ترا شیخ گفت: کاش

گردد. کنیاکی نصیب ویسکی و گیالس
ترسا سفارش مرد مریدان شیخخندیدند و به

نوشیدند. سالمتی شیخ به و دادند ودکا
خود  که بر پیشانی شیخ را بدیدند * مریدان
را تو  شیخ پرسیدند: است. زده زخم سیاهی
شدهای؟ شیخ گفت: اینگونه چگونه است که
خسته قناعت و سادهزیستی و ریاضت از دگر
و جاه و منال و مال به نقطه این از و گشتهام

رسید. خواهم جالل
سوی به همه و گفتند احسنت مریدان

یورش بردند. نماز مهرهای داغ

یافته سازمان جنایاتی اگر امروز ایران در
باید میگیرد صورت حکومتی عوامل دست به
نوشت پای نخبگانی به جمله را از آن مسئولیت
این برابر در و برخوردارند  سخن  آزادی از که
بهخصوصاگر ادعای جنایات ساکتنشستهاند،
نیز دمکراسی و انساندوستی و آزادیخواهی
خاتمی آقای مثال چرا راستی به و داشته باشند.
آقای است؟ نشسته ساکت جنایات این برابر در
خاتمیکهخواهانآزادیهمپیونداناصالحطلب
مجددا قدرت ساختار به ورود برای و است خود
در موردقتلعامهایاخیر برداشتهاستچرا خیز
شفافیت خواهان دستکم و نمیگوید سخنی

اعدامهایگروهی آنهانیست؟آقایخاتمیقطعا
نمیداند درست را مخدر مواد دستاندرکاران
بسیار اعدامها این او جمهوری ریاست زمان (در
این به  اعتراض برای آیا  ولی یافت)، کاهش 
وظیفهای احساس امروز گسترده آدمکشیهای
قدر آن قدرت به رسیدن وسوسه یا و نمیکند؟
که در اصالح طلبانی سایر و او که است قوی
درآمدهاندحاضرندهر ولیفقیه استمالتاز مقام
نباشد) آنان وابستگان علیه (که را رژیم جنایت
اصالح طلبان که نکنیم فراموش بگیرند؟  نادیده
اینرژیموفرهنگجناییآنسهم خوددراستقرار
به را آن از مسئولیت بخشی داشتهاند و عمدهای
دوشمیکشند. سکوتامروزآناندربرابرجنایات
این برابر در وحالرژیم،مسئولیتآنانرا گذشته

جنایاتمضاعفمیکند.

سکوتی که آدمی را در...

در کنار گرفتن قرار از پرهيز و بیطرفی تعادل و
دو سوی اين اختالف است. از يک هر

جمهوری اروپا نيز با جدايی طلبان رابطه در
ايرلند، جمهوری خواه ارتش حمايت از اسالمی،
خواهان خودمختاری  يا و اسپانيا در  «اتا»
اعالم را سياسترسمیخود فرانسه در کورسيکا

است. نکرده
استقالل سودان با مخالفت مورد در حتی
رييسجمهورسودانو البشير جنوبینيزکهعمر
ميهمانرسمی هفتهقبلاحمدی نژاد معماراصلی
تدوين به اسالمی جمهوری بشمار میرود، آن
چه نکرده، اعالم آن مبادرت خاص و سياست
ماجرای مقابل موضوع در دادن اين قرار به رسد
اروپا. از مختاری در بخشهايی خود شده سرد

ايران زده دولت بحران میرسد رييس بنظر
رسانههای با بی اعتنايی اخير ماههای طی که
جنجالی تازه مسائل طرح بوده، خارجی روبرو
گرم و خود اظهارات ساختن متنوع هدف با را
مرزی رسانههای برون عالئق تنور دوباره شدن

دنبالمیکند.
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

کارت... با احمدی نژاد بازی

مانند معاون کابینه اعضایدیگر و وزرا جمهور، و
جمهور رییس دفتر رییس و اجرایی معاون اول،
وجودندارد،بلکهقانوناساسیقوهقضاییه،یعنی

نشانده است.» مقامات این از باالتر را قاضی،
رسیدگی در است: گفته همچنین توکلی
قضاییه قوه قرمزی برای افراد «خط اتهامات به
این باره «در رییس جمهور نیز و کشیده نشده»

ندارد.» ملی و اخالقی قانونی، وظیفه هیچ
محمود به یادداشت این  در توکلی احمد

وی که صورتی در کرده پیشنهاد احمدینژاد
است «سیاسی» بازداشتها این است معتقد
میبایستبرایحلاختالفباقوهقضاییه بهرهبر
آنکه تهدید «نه کند، جمهوریاسالمیمراجعه
و مسایل «کارها و آورد خواهد روی به مردم کند

گذارد.» خواهد میان در مردم» با را
«تهدید است: افزوده مجلس نماینده این
کردنقوهقضاییهومتهمکردنشبهچیزیشبیه
وظائف ناقض اخالقی، غیر توطئه علیه دولت،

است.» غیر ملی حرکتی وی و قانونی
ایناظهاراتدرحالیمطرحمیشودکهاخیرا
امور معاونمستعفیوزیر محمدشریفملکزاده
آزاد منطقه مدیرعامل مقیمی علیرضا خارجه،
اصغر پرهیزکار مدیرعامل مناطق و علی ارس،
در مسئول مقام یک شدهاند. بازداشت اروند آزاد
آذربایجانشرقی،دلیلاینبازداشتهاراوابستگی
نیز افرادیادشدهبه جریانموسومبه «انحرافی»و

است. کرده اعالم مالی» «تخلفات
ذوالنور، مجتبی هفته  این  سهشنبه روز
با سپاه، در فقیه ولی نماینده سابق جانشین
به انحرافی» با «جریان  برخورد  که  این اعالم
نظام که کرد تاکید دارد، ادامه روزانه صورت
در و میکند اداره را جریان این مدبرانه» «بسیار
شده بازداشت اطرافیان از «اعترافگیری» حال

رییس دولت است.

سپاه ای از آیت اهللا خامنه
خواست مراقب باشد

نشود «مشتعل» اختالفات
اسالمی، جمهوری رهبر خامنه ای، آیتاهللا
سپاه پاسداران فرماندهان جمع سخنانی در در
ایران در اختالفات انعکاس نحوه از انتقاد ضمن
وارد باشد مراقب خواست  پاسداران  سپاه از

باعثاشتعالفضایسیاسی بحثهایینشودکه
می شود. کشور

جمع در هفته این دوشنبه روز که خامنهای
این فرمانده پاسداران و اعضای سپاه از شماری
نیرو،محمدعلی جعفری،سخن میگفت،تاکید
«مراقبباشیمدستگاههاىانقالبسرشان کرد:
اینحرکت در مضر احیانا و گرمکارهاىغیرمفید
مساله همین اینها از یکى که نشود پیشرونده
اختالفات استکهمناگرروىاینهاتکیه میکنم

است.» این خاطر به
ارائه با سخنانش ادامه در خامنهای آیتاهللا
خرداد انتخابات از پس رویدادهای میان تمایز
نیروهای  به خطاب انحرافی» «جریان ۱۳۸۸ و
یک که وقت هست «یک گفته است: سپاهی
میکند علم قد مىآید انقالب مقابل جریانى در
سال در که این کما قصد کوبیدن انقالب... به
وقت...  یک افتاد.  اتفاق کار این  دیدید  ۸۸
و مقابلیکحرکتبراندازانه ایستادگىدر قضیه
نظر، اختالف سلیقه، اختالف نیست؛ اینچنین
بایستى را اینها است. احیانا عقیده اختالف
را اینجور چیزها کاست. فرو ممکن است هرچه
کردن مشتعل کرد. کم باید است ممکن هرچه

است.» مضر نظرها اختالف این
محموداحمدینژاد، که با فشارهایروزافزون
آیتاهللا هواداران و  دولت منتقد  اصولگرایان
روبرو پاسداران سپاه فرماندهان  و خامنهای
صریحا گفت مصاحبهای در گذشته است، هفته
غرایضسیاسیدنبالمیشود با اینحرکتها که
اعضای مخالفانش که صورتی در داد هشدار و
قانونی» «وظیفه قرار دهند به هدف را کابینه

کرد. خواهد عمل خود
روز رییسدولتدهم که بود پیاینتهدید در

وسازمانها نهادها شنبههفتهگذشتهشماریاز
کاال مرزهای غیرقانونی معابر و که از کرد متهم را
جواب در بالفاصله سپاه فرمانده و وارد می کنند
برای انحراف افکار این اظهارات گفت که وی

است. قاچاق اصلی مجاری از عمومی
بند ترجیع با که خامنهای هواداران آیتاهللا
محمود دولت  انحرافی»، «جریان با مبارزه 
بحثهای گرفتهاند ضرب زیر را احمدینژاد
مشایی ویژه به و وی نزدیکان علیه را گسترده ای
نظر میرسد به اکنون و کردهاند بقایی مطرح و
کنترل آیتاهللاخامنه ایدرسخنانخودخواستار
طرف دو «افشاگری»های و انتقادها این دامنه

دعوا شده است.
پاسداران سپاه به اعضای خامنه ای آیتاهللا
یک اگر که است این مساله «یک است: گفته
باید به او غلطى زد، آیا کسى کسى یک حرف
جواب است. نه؟ خب، بله معلوم یا بدهد جواب
دارد، راه را خودش شیوه غلط، حرف دادن به
یک است. دارد، کار خاص خودش را خودش
غلطى حرف یک کسى که حاال که هست وقت
را تابلو حرف غلط صد جا این مثال بیاییم ما زد،
غلط حرف این فالنى آقا، که کنیم شعار کنیم،
است، اشتباه که است این بدانند. همه تا زد، را

خطاست.»
نیروهای ویژه به آنگاه جمهوریاسالمی رهبر
گفته و داده قرار خطاب مورد را پاسداران سپاه
اول، از ما کار اساسى راهبردهاى «جزو است:
این مسالهتبیین بوده است.تبیین الزماست؛اما
درونى، نیست که ما به اختالفات معنایش این
باید همه را این باشید. مراقب بزنیم. دامن هى
مراقب سپاه سپاه. بخصوص باشند؛ مراقب
جریانهاى در سیاسى، جریانهاى در باشد.

کردن مشتعل مطلقا سلیقهاى و فکرى گوناگون
این مناسبنیست...مىبینیدکهمتاسفانه فضا
خارجى دستگاههاى و این؛ علیه آن آن، علیه
میگذارند تحلیل می کنند؛ خوشحالىاى چه
شدند، نابود افتاد، اختالف بینشان رویش: بله،
هىمرتبا تکرار آرزوهاىخودشانرا بین رفتند. از
میکنند.خب،پیداستکهاینمسالهنقطهضعف
ضعف ادامه پیدا نقطه این ماست. نباید بگذاریم

کند.» پیدا افزایش یا کند

فرمانده سپاه مشارکت
را در قاچاق کاال سپاه

کرد تکذیب
کل جعفری، فرمانده محمد علی سرلشگر
به واکنش در اسالمی، انقالب پاسداران سپاه
جمهوری رییس احمدینژاد، محمود سخنان
از اسکلههای کاال قاچاق با رابطه در اسالمی،

است. دانسته را انحرافی حرفها این نظامی
سرلشگر «مهر»، خبرگزاری گزارش به
همچون سایر ارگان «این است: جعفری گفته
در اختیار نظامی اسکلههایی نهادهای نظامی
انجام آنها در تجاری مبادله هیچگونه اما دارد

نمیدهد.»
واکنش در پاسداران، سپاه کل فرمانده
توسط قاچاق تجاری فعالیتهای انتساب به
ساخته خاطرنشان سپاه اختیار در اسکلههای
است:«اینبحثیانحرافیاستکهتوسطافرادی

می شود.» مطرح هستند، ذینفع ما نظر به که


