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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

ارتش تله در پاسداران
سوریه آزاد

مظنون  که را ایرانی ۴۸ نفر سوریه آزاد ارتش
عرض در هستند االسد بشار رژیم کمک به به
گروگان به و درچندنقطهسوریهدستگیر یکروز
از افراد این که می گوید سوریه آزاد ارتش گرفت.
برایسپاه آنها همه و بودند قبلشناساییشده
اول ایران دولت میکنند. کار ایران پاسداران
مقدس  اماکن زیارت برای همه این۴۸ نفر گفت
که بعد ولی هستند زائر و بودند رفته سوریه به
آن ها دیددستشبدجوریرو شده گفتبعضیاز
سوریه آزاد ارتش هستند! بازنشسته» «نظامیان

حال میگفت همه این زائران(!) در همان اول از
با آنها نیروهای درگیری محل سوی به رفتن

مقدس. اماکن نه و بودهاند االسد ارتش بشار
امور وزارت معاون عبدالهیان امیر حسین
اولین در گفت: ماجرا این اول روزهای در خارجه
و زیارت حج سازمان سوریه در روزهای ناآرامی
اما کرد متوقف را سوریه به ایرانی زائران اعزام
اعزام زوار بالفاصله اوضاع عادی شدن(!) از پس

شد. گرفته سر از
و قطر ترکیه کشورهای از گفت: همین آقا
بشار حکومت براندازی در سعی که (کشورهایی
این تا کردهایم درخواست کمک دارند) االسد

گردند. آزاد زوار
کشور خندهدارترین ایران میگویند که این
و بسیجی سپاهی کلی نیست. دنیاست بیخود
ولباسشخصیرامیفرستیدرستوسطجنگ
آنها بدوناستثنا کارت داخلی برایزیارت! همه
رقیه جای رفتنبهطرفحرم به شناساییدارند!
مسیر ایرانیها حاوی زیارتی مثال اتوبوس زینب و
دولت و مردم درگیری محل طرف به را خود
بیتجربه جوان چند را آنها همه میدهد! تغییر
بعد ازکشورهایی وشورشیسوری میگیرند و تازه
به آتش زدناینانقالبکمک کهخودشاندارند
این که می خواهی ترکیه، و قطر یعنی میکنند،

که! کنند!؟ واقعا آزاد ایرانیها را

و ایران در مرغ گرانی
طنزهای مربوطه

تهران استان کشاورزی جهاد سازمان رییس
افزایش قیمت«گوشتمرغ» گفت:برایمقابله با
تولید«گوشتقرمز»استانتهران  تنبه ۷۵ هزار

اضافهمیشود!

***
به تهرانگفتکه برنامهریزیاستاندار معاون
به  ترکیه کشور از وارداتی مرغ تن ۲۰ هزار زودی
جوک بعضیها رسید. وی گفت: خواهد ایران

 turkey باید ترکیه از وارداتی مرغ که ساخته اند
میدهد! بوقلمون معنی که شود خوانده

***
دارد قصد که دولت کرد اعالم استاندار تهران
۲۰۰ تومان  و هزار پنج روی را آزاد بازار مرغ قیمت
کار را این بتوانیم امیدواریم گفت: وی نگه دارد.
موفقیتانجامدهیمومثلبانکمرکزیکهدو با
و۲۰۰ تومان  روی هزار را سالاستمی خواهددالر
هزار از دو بیشتر دالر به قیمت حاال و نگه دارد

نشویم! شرمنده مردم جلوی رسیده تومان

***
سخنگویدفتر ریاستجمهوری ایرانگفت:
پرداخته و ساخته مرغ گرانی به مربوط شایعات
رسانههایغربیوصهیونیستیاست.اینسخنگو
را تازه احمدینژاد مرغ محله محمود در گفت:
میتوانیدبهنصفقیمت اعالم شده «بیبیسی»
فروشنده یک کیلو از تازه و بخرید و«سی ان ان»

بگیرید! فرنگی مجانی هم گوجه

***
از ما مخصوص خبرنگار ارسالی خبر آخرین
صفهای طوالنی مردم در خرید مرغ ایران: برای
و تابستان گرم در هوای بیشتر آن ها و ایستادهاند

شدهاند! سوخاری تهران آلوده

***
به اسالمی یک خروس ایرانی نصایح از میان

جوجهدخترانش:
چیست تخم مگو میکن برو تخم

تخم! جاودانیست سرمایه که

***
ایران در شخص خوشبختترین راستی به ـ
او محله و در نیست جمهور خویشاوند رییس که

زندگینمیکندکیست؟ هم
و مرغ تخم میتواند  که شخصی  جواب:
فرنگی گوجه و املت بخرد بازار آزاد از را گوجه

باحالی بخورد!

***
فرد خودفروخته راستی خوشبختترین به ـ

کیست؟ ایران در

به که بسیجی یا پاسداران سپاه عضو جواب:
صف مرغ نفر جلوی ملت شهیدپرور کوری چشم
آبمیوه صف در ایستادن موقع در و است دولتی

ساندیسهممینوشد.

عمیق افکار
و را میبینم اوضاع قاراشمیش ایران وقتی
میکنم گوش مالها حرف های مسئولین و به
یک جای به نوح حضرت که میشوم مطمئن
کشتی سوار االغ جفت دو اشتباها جفت االغ

خودش کرده بود!

۵۷ سال «کیهان»
رفقا داشتم از یکی ارسالی لطف ایمیل به
را   ۱۳۵۷ سال «کیهان» روزنامه بریدههای

داشت: جالبی و تیترهای درشت میخواندم.
با اسالمی جمهوری  مکری: محمد  دکتر

فرق دارد! حکومت مذهبی
برق آب و کم درآمدها برای سخنگوی دولت:

مجانیمیشود!
شد! نخواهم کشور رییس خمینی: امام

را همه نخرید، خانه خسروشاهی: آیتاهللا
صاحبخانهمیکنیم!

حذف بهره بانکی سخنگوی بانک مرکزی:
قطعی است!

مردم تصرف اموال خمینی: مصادره و امام
است! محکوم شدیدا

اسالمی، حکومت بنیصدر: ابوالحسن
است! حکومتعقیده

جمهوری محتوی سنجابی: کریم دکتر
اسالمیدموکراتیکاست!

جمهور نباید رییس خمینی: روحانیون امام
شوند!

اسالمی حکومت در خمینی: امام هم باز و
ندارد! وجود دیکتاتوری

فکرمی کنمبرایهمینبودکهروزنامهفکاهی

را بساطش تعطیل شد و بعد از سالها «توفیق»
و لطیفه همه این با نمیتوانست چون کرد جمع

کند! جوک رقابت شوخی و و طنز

مساله را حل نکن،
کن! پاک مساله را صورت
آباد،سیداحمدمیرعمادی، امامجمعهخرم
همان مرغ گفت: خود جمعه نماز آخر خطبه در
پیامبر نوح حضرت نافرمانی که است پرندهای
او از را  کردن  پرواز بال خدا و را کرد خداوند 

گرفت.
گوشت خوردن من نظر به کرد: اضافه وی
اسالم که دین زمانی مخصوصا مکروه است مرغ
آن بودن حرام دیگر شود که مواجه کفار خطر با

است! قطعی هم
شاگردانمکتببهجای از که اینامامجمعه
«حلمسالهخود مسالهراپاککن» میباشد،بعد
مسجد و شبستان اندرون در این خطبه ایراد از
خوردن با آبادبه صرفافطارمشغولگردید و خرم
سایر به جمع با مرغ زرشک پلو کباب و جوجه

پیوست. مسجد در مسلمانان حاضر روزهداران

تلقین قدرت
روانشناس یک توصیه به کردم سعی دیشب
و و کابوس دیدن خواب و کنم آمریکایی گوش
با کنم. پیاده دلخواه خودم را به رویاهایشبانهام
خواب دیدن جای به خوابیدم. رفتم خالی شکم
به یک مرغ بیانسه و شکیرا و لوپز رویای جنیفر و
این از سینه هایی! واقعا چه چه رانی! آمد. خوابم

کردم. کیف خوابم
راستی کهقدرتتلقین چقدردرکنترل خواب

گرم! روانشناس این دم است. موثر رویا و
در تهران، ارزان مرغ رویای از کتاب: بخشی

مرغ صف در تهرانی یک نوشته
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نشد ساخته که فیلمی داستان
مختار تقی سخنران:

فیلم نامه کتاب معرفی و رونمایی با همراه
انگلیسی و فارسی نسخه دو در سخنران تازه

فارسی  شعر در ایرج و عارف  جایگاه
کشفی صمصام سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

تصادفات و ایرانی بهار
جادهای

بهگزارش«خبر آنالین» و بهنقلازدفترروابط
عمومی وبینالمللیپزشکقانونیایرانبر اساس
ایران بهارگذشتهدر اینسازماندر تاییدشده آمار
و  اتومبیل تصادفات قربانی ۷۹ نفر و هزار چهار

جادهای شدهاند.
دویستسیصد با جالبنیستکهعربها آیا
به و  انقالب کردند گذشته بهار در کشته نفر
قربانیهنوز چهار هزار با و ما دموکراسیرسیدند

نرسیدهایم؟! بهار عربی هم پای گرد به

(۲) عمیق افکار
ما ایرانیهایمذهبیبهآدمیاهمان اولین چرا

میگوییم؟ آدم» «حضرت زمین کره روی بشر
و عور می گردد و لخت روز که تمام کسی آیا
حضرت است باید و سکس فکر خوردن به فقط
بیرونش از بهشتخدا نامبگیرد؟آنهم کسیکه

کردهاند؟

ظریف مرغ و نکته گرانی
(مخصوصا بودند خاویارخور پولدارها قدیمها
امروز میآمدند). شامپاین با هم و خاویار اگر
تخممرغمیخورند بهجایتخمماهی، پولدارها

میفروشند. فخر فقرا به و

اخبار ورزشی

ایران برای مدال طال
و حمید سوریان در خبر یافتیم امید نوروزی
مدال دریافت به موفق فرنگی کشتی رشتههای

لندن شدند. در المپیک طال
لندن بعداز در خبرنگار مخصوصالمپیکما
دلیل پرسید: آنها از ایران پهلوان دو این پیروزی

میدانید؟ خودتان را در چه موفقیت
به لندن دادند: وقتی دو ورزشکار جواب هر
رسیدیمومشغول آمادگیبودیم شنیدیمکهدالر
باالرفتهوقیمتطالهمافزایشداشتهاست این

نقره و مدال برنز جای به تصمیم گرفتیم که بود
خرجزن تا تهرانبفروشیم در و مدالطالبگیریم

شود! قابل تحملتر بچههایمان کمی و

جدید انقالبی آهنگهای
ایران اسالمی رژیم مخالف ایرانی دانشجویان
از بیشتر که چون گرانی مرغ دارد کردند اعالم
دانشگاهی دانشجویی و تظاهرات جنبشهای
بعد به این از میزند ضربه مالیان حکومت به
از من» دبستانی «یار آهنگ خواندن جای به
استفاده من» مرغدانی  یار » انقالبی  آهنگ

کرد! خواهند

باالی فقر، خط زیر
فقر! خط

وزارترفاهباهمکاریوزارتاقتصادوسازمان
اینبه بعدواژهقدیمی از آمارکشوراعالم کردندکه
ساالنه گزارشهای در فقر خط افتاده کار از و
واژه برای این جای به شد. نخواهد آنها استفاده
تقسیمبندیمردماز واژهخط مرغاستفادهخواهد
مرغ خط باالی که پولدارها معنی این گردید، به

مرغ! زیر خط مستضعفین و و فقرا هستند

سینمایی اخبار
کارگردانیسعید فیلمسینمایی«بکارت»به
هالیوود در محصول جدید کمپانی الیف خوزه
عمومی اکران برای نمایش آماده و ساخته

گردید.
فیلم«بکارت»همان طورکهازاسمشمعلوم
استدربارهمشکالتزنان درخاورمیانه،قتلهای
زیباسازی جراحی عمل و زنان قاچاق ناموسی،
پرده دوختن مساله به ویژه به و می باشد ایران در

است. پرداخته بکارت
بااشتیاقزیادبرای دیدن اینفیلمبهسینمای
اکران میکند فیلمهای خارجی کوچه که سر
دقیقه دریافتم از چند تاسف بعد در کمال رفتم.

به صورت بریده و که تصویر زیاد جالب نیست و
قاچشدهپخشمیشوند. بهمدیرسینماشکایت
را فنی اشکال این علت ادب نهایت در و بردم
نیست فیلم از داد: اشکال جواب شدم. جویا
در اثر است که نمایش سالن پرده بلکه اشکال از
او است. شده خورده و پوسیده ترک زمان مرور
نصب از دوختنپردهجدیدو بعد فردا قولدادکه
کیفیت با را «بکارت» فیلم نمایش سالن در آن

بهتریبرایتماشاگرانپخشکند.

جهادی! اخبار
دانشگاهیخبرگزاری امور گزارشخبرنگار به
و دومین با سی همزمان «فارس» هفته گذشته
جهادگران دانشگاهی از تشکیل جهاد سالروز
در پژوهشی ـ علمی نهاد این ممتاز و برگزیده
تقوی  مهدی سید آمد. عمل به سال۱۳۹۱ تقدیر
اکنون گفت: قرآن فعالیتهای تقویت واحد از
فعالیتهای همه اسالمی جمهوری همت به که
جهادی و قرآنی جنبه ایران شهیدپرور و امامپرور
میرسدکهجهاد کودکستانی نظر داردمعقول به
و تاسیس قزوین علمیه حوزههای در دبستانی و

حمایت شوند!

آدم بنی احمدینژاد و
یکدیگرند! اعضای

اعضای آدم بنی پرسیدند: احمدینژاد از
یکدیگرند یعنیچه؟

یک آدم عنوان به را شما یعنی جواب داد:
عضو و زندانی کنیم دیگر با آدمهای داریم حق

باشید! زندان یک
***

اعضای آدم بنی پرسیدند: احمدینژاد از
یکدیگرند یعنیچه؟

دستور طبق قول نقل این چون داد: جواب
انسانیحذف شده کتابهایعلوم از مقام معظم

ندارم! جوابی بنده
***

اعضای آدم بنی پرسیدند: احمدینژاد از

یکدیگرند یعنیچه؟
به مچش که خبرنگاری تو آخه جواب داد:
من چنین از که هستی آدم زده روبان سبز

سئوالیمیکنی!
***

اعضای آدم بنی پرسیدند: احمدینژاد از
یکدیگرند یعنیچه؟

اعضای یکی از شما که این داد: یعنی جواب
بدنمن هستید؟

***
اعضای آدم بنی پرسیدند: احمدینژاد از

یکدیگرند یعنیچه؟
جنسیت و جنس به بستگی داد : جواب
کامال مرد معنیاش یا باشد دارد. زن آدم این

میشود! عوض
***

اعضای آدم بنی پرسیدند: احمدینژاد از
یکدیگرند یعنیچه؟

تا درست کرد هاند غربیها این را داد: جواب
ببرند! سئوال زیر را بودن آدم

درباره سیاسی نکته
مرغ گرانی

و سبز جنبش و اصالح طلبان که کاری
مشروطه خواهان و سلطنتطلبان و مجاهدین
 ۳۰ عرض ایران در اسالمی جمهوری رژیم ضد
ریغوی یخ مرغ یک بکنند نتوانستند سال اخیر
را به ایران اسالمی و رژیم میدهد انجام دارد زده

لرزه انداخته است.

اقتصادی اخبار

ثانیهای آمار
سایتمعتبر «مثقالداتکام»که معتبرترین
و قیمت سکه نوسان درج برای پایگاه اینترنتی
اول از که کرد اعالم میباشد نرخ های ارز طال و
اطالعات کردن روز به جای به امسال مرداد ماه
خودبهصورتساعتیایننرخها،مخصوصنرخ

آمریكا سراسر در خود اقامت محل از گزارش هایى تهیه خبرها و با

به جمع خبرنگاران هم شما
بپیـوندید نویسندگان«ایرانیان» و

دیگران خبر بدهیم به ما تا ما خبر بدهید به
آمریكا سراسر در زبان فارسى رسانه قویترین «ایرانیان»
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کودکان  داستانهای ایرانی نویسنده ـ  ۱
ـ خوب» بچههای برای خوب «قصههای خالق

شمالی. شهرهای از
ـ  است  سالح تولید  محل خانهاش  ـ ۲

بیماری اعیان! ـ همراه همنشین و
به  برقرا ـ سیم محبوبسلطان محمود ۳ـ 

جام  برنده اروپا نام صاحب تیمهای از ۱ ـ
میالدی. ۱۹۹۲ سال در «یوفا»

نقص  رفع بازسازی و تازیـ  به زبان الغر ـ ۲
هوشیاری. و زیرکی ـ

در  ـ شهری سکه قدیمی مجموع چند ۳ ـ
محکم. و سخت ـ آب

توانـ   طاقت و ـ دست دو امتداد ۴ـ  اندازه و
آتش. زبانه داروـ  سنبل نام دارویی به گیاهی

دمبریده ـ کاله نوعی ـ آذری اسم ـ ۵
انکراالصوات. همگانـ  آسانـ  و سهل ـ ۶

ـ کشیدن و  ناپسند و زشت ـ و توان ۷ـ  تاب
لشکر. ـ پیشروان دادن امتداد

در  مذهبی است ـ پیشوای پولی واحد ۸ ـ
پیشینیان. آیینزرتشتـ

تاکید  مقام  در و  است پیمان  و عهد  ـ  ۹
دور به ـ اشاره و نفرین ـ دشنام میگویند هم

گاهواره. ـ
همسایگیـکشوری  استـ  شبیهونظیر ۱۰ـ 

میشناسیم. مجارستان نام به امروز که
وزن ـ  در واحدی ـ سرمدی و ۱۱ ـ جاودانه

زنانه. موی رنگ
خشکی  پوشانندهـ  ـ ـکالم صریحومعتبر ۱۲

سعد. مسعود زندان ـ
به  ـ ناحق و گرانبهاـ  بیاثر است فلزی ۱۳ـ 

نشاید! مست زنگی دست
و معین ـ  محدود وقت ـ ۱۴ ـ ساحل دریا

بنده. و غالم
به  که غزالی محمد امام از کتابی ـ  ۱۵
نظامیه مدرسه در نظام الملک خواجه خواهش

تدریسمیکرد.

پافشاری. و سماجت ـ میپیچند آن دور
ضروری  ـ پرسش از عادات ـ میوه لرزانک ۴ـ 

می گوید: اینجا. عرب الزمـ  و
عجایب  شایستهـ  مجسمهای از خور و در ۵ـ 

هفتگانه جهانـ  آقای آلمانی.
ـ  آرامیافته  و فارغ ـ قلیل و اندک ـ   ۶

بازگشتن.
تسبیح  درخت ـ ناشنوا ـ زیبا درختان از ۷ـ 

درنگ. و اندیشه ـ
پوستی  بیماری های از ـ آرامش و ایمنی ۸ـ 

فیل! دماغ ـ واگیر
تاریخ ـ  کهن اقوام از ـ سنگین و ۹ ـ موقر

رخسار. و چهره ـ می شود شامل را همگی
تپه  ـ آبی رود ـ  اسب عنان  و مهار ـ  ۱۰

خاکی.
نوشتن. آمدنـ  بی همتاـ  فرود یگانه و ـ ۱۱

ـ حرفی  چاپلوسی ـ مینشیند بر چهره ۱۲ـ 
تا حلقوم از طعام  مجرای ـ خودش  بر سوار

معده.
الزم  آدمیت را او خداوند ـ صفارت از ـ ۱۳

آفرین. افتخار سینهآویز ـ است
چادر  یا اتاقک پارچه ای دربندـ  و گرفتار ۱۴ـ 

گویند. را واکس پزشکی اصطالح در ـ
وحشی  ـ منظومهای از قاعده اسلوب و ۱۵ـ 

بافقی.

کرد. خواهد update ثانیه به را دالر،
قیمت درج اضافه کرد که به سایت اعالم این
به قیمت خارجی ارزهای و سکه و نقره طال،
و پخش وارداتی منجمد، تازه، مرغ ساعت شده
خود قرار اطالعاتی جدولهای در را هم دولتی

داد! خواهد

علمی اخبار
بهسویکره مریخ ارسالیآمریکا اولین سفینه
توسط سفینه این آمد. فرود کره این سطح بر
گروهیکوچک از آدمهایمصنوعی یا روباتهای
آدم میشود (مثال هدایت کامپیوتری پیشرفته
مجسمکنیدو آهنیسریالتلویزیونیکهکشانرا
این سفینه را). ستارهها جنگ فیلم آدم آهنی یا
مریخ در فضا به کره از نه ماه مسافرت بعد که

نام دارد. «کنجکاو» رسیده است.
ارسال این تحقیقاتی و عملیاتی رییس گروه
سفینه این خبرنگاران گفت: ماموریت به سفینه

او و سنگ در کره مریخ است. کشف آب برای
آب و کشف البته گفت: خبرنگاران به به شوخی
مریخ هم کره آیا در که معنی نیست این سنگ به
وی کرد! تیمم و یا با سنگ گرفت وضو میتوان
که است دنیا جایی در تنها فعال این کرد: اضافه
اسالمیستهاوجهادیستهاومجاهدیناسالمی

ندارند. زیرزمینی شبکه و نکرده  نفوذ آن در

کرده است. پیدا این کشور مردم وجدان عمومی
چندان دست راستی این کشور، اما، منتقدان
روزنامه مثال، برای نبودند. راضی عمل این از
بویل دنی آقای از این کار میل» «دیلی راست
(سازنده نمایش افتتاحیه)تحت عنوان یکعمل
که گشود شکایت به زبان و کرد یاد «چپ روانه»
کار او «اصالح»این نهادرا «چندینسالبهعقب

است»! انداخته
بریتانیا در بهداشت» ملی مدل «سرویس
است. پیاده نشده کامل صورت دیگری به کشور
به زمزمههای طرحی انقالب، از پس در ایران

کاظم دکتر یاد سوی زنده از ملی» «طب نام
که شد مطرح بهداری دولت موقت وزیر سامی
به بعد سال چند او خود و نرسید جایی به البته
مقدمه رسید. در قتل به مطبش فجیعی در طرز
بودکه«تندرستی ودرمان طرحدکتر سامیآمده
یعنیهماناصلی ایراناست»ـ رایگانحقمردم
کهپایهسرویسملیبهداشتبریتانیاراشکلداده
کمتر کسی ایران، اما، ادبیات سیاسی است. در
برنامه سیاسی را در آن دفاع می کند و این ایده از
این استکه وقتآنرسیده است. داده قرار خود
بین ایرانیانبهبحثعمومی گذاشته شود ایده در
را بر المپیکلندنایناثر افتتاحیه مراسم و اگر ـ
آن را باید باشد آن گذاشته ذهن ایرانیانتماشاگر

بویل دانست. آقای از موفقیتهای یکی

ملی... سرویس ستایش در
مصر آن، نیروی هوایی در واکنش به و کشتند
که طی هوايی، حمالت انجام چهارشنبه با روز
است، بيست تن بوده بیسابقه چند دهه گذشته

کشت. را مسلح افراد از
نظاميان شبه  همزمان حمله سه  پی در
اسرایيل، با مصر پاسگاه مرزی سه به اسالمگرا
به جنگی مجهز هلیکوپترهای با مصر  ارتش
حمله برد. اين شبه نظاميان مواضع موشک به

میشود گفته فرانسه، خبرگزاری گزارش به
سویاسالمگرايانافراطی از مهاجمانمسلح که

در «حماس» حتی که میشوند حمايت غزه در
گروه نظر میرسند. به آنان ميانهرو با مقايسه
«اخوان المسلين» «حماس»که رابطهنزديکیبا

است. محکوم کرده حمله را دارد، اين مصر
در هفته سهشنبه این مرسی روز مخالفان
روز حمله در که سربازانی جنازه تشيع مراسم
«اخوان بر ضد شعارهايی جان باختند، يکشنبه
به که خواستند دادند و حتی سر المسلمين»
کنند. مصر،حمله نخستوزير قـنديل، هشام

درهمين حالمحمدمرسی،رییس جمهوری
صحرای در اخیر رخدادهای به واکنش در مصر،
برکنار مصری را ژنرال دو و اطالعات وزير سینا،

کرده است.

محور و به افراد و تهمت و افترا شخصيت زدايی
کل سياست داخل سياست خارجی کشور بود و

بود. داده قرار خود تحت الشعاع نيز را کشور
رياست به  بنی صدر آقای انتخاب از  بعد
جمهوری بهجز سپاهپاسدارانکهدر قانون اساسی
و بود غيرقانونی ارگانها مابقی بود يافته رسميت
کند. مهار و يا حذف آن ها را کوشيد که بنیصدر
ـ انقالبی ارگانهای وجود با مخالفت امر و همين
ارگانهایتصاحبکننده بخواهيد حقيقترا يا و
يکی دولت دولت در بودن و قدرت ـ انحصاری
که کذايی مجلس در وی اتهامات مهمترين از
اسالمی بودند حزب جمهوری اعضاء آن اکثريت

شد. شمرده
رياست به  بنی صدر آقای انتخاب از  بعد

جمهوریدر پنجبهمن۵۸ وشکستسختحزب 
انتخاباترياستجمهوریو جمهوریاسالمیدر
خمينی در تاريخ۳۰ بهمن ۵۸، آقای از آن که بعد
رياست  از تنفيذ حکم پس ۱۵ روز درست يعنی
به نمايندگی خود به را بنی صدر جمهوری، آقای
سمتفرماندهیکلنيروهایمسلحمنصوبکرد،

میبرد. سر به آشفتهای وضعيت يک در ارتش
ارتشکشورکهبايستیحافظمرزهایکشوردر
هرزمان و مکانی باشد،چهبهلحاظ اعدام و زندانی
خارج لحاظ به چه و آن فرماندهان غالب کردن
نيز به مانده اش ته انقالب، اثر در نفراتش شدن
دليل جوترسیکهازانقالببر آن ها مستولیگشته

داشت. قرار بهمريختهای بس وضعيت در بود
بهدليلهمينبهمريختگیسيستمفرماندهی
فرمان از کسی کسی  ذيل آن تا از راس که ارتش
نمیبرد وتبعيتنمیکرد،روحيهنظامیگری وتوان

و هراس و و در ترس رفته ارتش از بين در نظامی
تحريم وجودیکه با و می برد وضعآشفته ایبهسر
دريافتادواتنظامی از اقتصادیارتشرا نظامیو
در کشور بود، ساخته محروم يدکی قطعات و
عوامل مسلح، گروههای تجزيهطلبان با کردستان
بيگانهوصدامروبروبود و دربعضینقاطديگرنظير
کارهایايذایی به وخوزستانگروه ها ترکمنصحرا
در نقاط آن مردم امنيت  نبود خاطر به و پرداخته
ترس ووحشتبهسرمیبردند.درسايرنقاطنيز که
دليل وجود به داشت، وجود نسبی ظاهرا امنيتی
در بودند. بهم ريخته را قدرت آرامش متعدد مراکز
بود، ارتش و کشور بر حاکم که وضعيتی چنين
به را نيروهای مسلح کل خمينی، فرماندهی آقای
لحاظ به امر نيز اين کرد و بنی صدر تفويض آقای
روانشناسیواحساسمسئوليتخطيرحفظآزادی
برابر را در بنیصدر آقای وظيفه استقالل کشور، و

ملت چند برابر کرد. کشور و
می آمد، بوجود مساله حادی که گاهی از هر
برایتبادلنظر دوستانوهمکارانآقایبنیصدر
میکردند، خمينی جلسهای برگزار احمد حاج با
کشور به  ۵۹ که بحران بهمن يا در دی و جمله از
برای را احمد خمينی آقای بود، شبی رسيده اوج
همکاران ودوستان بنیصدر گو با و گفتو مذاکره
آقا احمد بحث حين در کردند. دعوت ما منزل به
از بچهها از که يکی گفت با ارتش رابطه در مطلبی
ویپرسيدوقتینظرآقایخمينیچنيناستپس
تفويض بنیصدر قوا را به آقای کل فرماندهی چرا
داد، ومعنیدار کرد؟ویجوابیسختعبرتانگيز
کل فرمانده و بود ريخته بهم ارتش آنوقت گفت:
قوايشکه شاه درآنبهمانندتيرک وسط خيمهکه
بود. میماند، برپا وسط تيرک حول بر خيمه تمام
فرماندهی يک ارتش نداشت. وجود ميله آن حال
اين و کند برايش بازی را نقش شاه که میخواست

برای بنیصدر و برنمی آمد. روحانيون عهده از کار
مضمون) به (نقل بود. انتخاب بهترين آن

از زمزمه انحالل و بعد از تشکيل سپاه بعد
جمهوری حزب ويژه به و حاکم روحانيت ارتش،
هر فرصتی از قدرت کردن قبضه اسالمی برای
به هر بود نگران ارتش از چون و سود می جست
و ارتش برآمدند تضعيف صدد ممکن در وسيله
هر از کنند ارتش جانشين را سپاه که اين برای
نوژه کودتای وجود با و میجستند. سود بهانهای
از فرماندهان بخشی و قع قلع خوبی برای بهانه
روحانيت اختيار در ديگر بخشی حذف و نظامی
حاکمو حزبجمهوریوسازمانمجاهدين انقالب
شده متالشی ارتش اما همان داد. قرار اسالمی
يافتند، در خود را عمل استقالل و آزادی وقتی
حمله ايران به عراق که ۳۱ شهريور ۵۹، تاريخ در
و بزرگ کار بس خود معجزه ساختند. و از کرد
بيدار همان ارتشی ها کرد، بنیصدر با که شگرفی
استقاللدر عمل غرور آزادیو کردننيروینهفته

همين بود. به خود ميهن از حراست حفظ و برای
ماه مهر هشتم سهشنبه تاريخ در اينجانب علت
۱۳۵۹درستنه روزپساز حمله همهجانبه هوایی،
جلوی ارتش که عراق به ايران زمينی و دريایی
متوقف ساخت، را آن و گرفت را پيشروی عراق
را نکات بعضی نبود...» ارتش «اگر سرمقاله در

شدم: يادآور سربسته
پيروزیانقالباسالمی ايرانودرطول «بعد از
می گذرد، بعضی  انقالب پيروزی از که ماهی ۱۸
خواستار را ارتش سازمانها انحالل گروه ها و از
بر توانستند تا سازمانيافته گروه های اين بودند.
و کردند عمل ايران اسالمی جمهوری ارتش عليه
هدفشان که طبعا درخطانحالل ارتشکوشيدند
به و... مرزها از حراست و و حفظ کشور سپردن
و ناتوانی عمل به خاطر گروهها که در اين دست
بيگانگان دام در افتادن ملت، با بودنشان بيگانه
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رژيمی... چنين چرا که میدانيد آيا


