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روی خط خبر
فحص حسین نام به فردی  که شد تایید
«حزباهللا» گروه مالی مدیر عنوان به او از که
از دالر میلیون پنج حدود میشود یاد لبنان،
پناهنده به اسراییل و «حزباهللا» برداشته خزانه
یک روزنامه به خبرنگار شخص است. این شده
خر ایران اوضاع که کردم حس گفت: اسراییلی
سه هزار بیلیون آنها غیبش وقتی و خر شده تو
کسی صدای میآورد و در کانادا سر از و میزند
میلیون پنج سراغ این وقت آنها هیچ درنمیآید

ناقابلنمیآیند.

***
نیم و یک حدود طال به ایران قیمت سکه در
نداشته سابقه که تاکنون رسید تومان میلیون

یک سکه است منتظر «کیهان» روزنامه است.
با  بعد بنویسد: و تومان بشود ۴۰۰ هزار و میلیون
طال قیمت حباب مسئوالن و هوشمندی تدبیر

شد! شکسته بازار در
مردم به است: گفته دولت مسئولین از یکی
نمیدهیم طال می خرند، طال نمیدهیم، دالر
نقرهمی خرند،نقرهنمیدهیمماشینهایبیلیون
اینمردم نمیدانیمبا واقعا تومانیسوارمیشوند.
به در خانه بمانندو کنیمکه چیزی نخرندو چکار

برسند! نمازشان و دعا

***
است؟ کمتر طال از سکه کجایش مگر دالر
۸۰۰ تومان  و قیمت سه هزار به هم در ایران دالر
محمودمدیریتجهانیبایدکالهشرا آقا رسید.

بگذارد! باالتر کمی
یکیازنمایندگانمجلسپیشنهادکردکهاگر
مجازات صرافان رسید تومان هزار به چهار دالر
اتالق ارز بازار  اخاللگران آنها به جدیدا (که

باشد! اعدام میشود!)
این نماینده از دیگر نمایندگان کدام از هیچ
دارد؟ ربطی چه شقیقه به این نپرسیدند: مزغل

***
علیه را جدیدی تحریمهای اروپا اتحادیه
قطع تحریمها این میان در کرد. تصویب ایران
شده. گرفته نظر  در هم ایران صادراتی  گاز
اتحادیه گفت: اگر خبرنگاران الریجانی به علی
آنها را بر روی گاز شیر کند رویش را زیاد اروپا

میبندیم!
کارمند ناالیق که رییس شرکتی معموال در
کله شق آدم کارمند آن اگر میکند اخراج را خود
شما خیر! نه رییس میگوید: به باشد مغروری و
این از قبل چون من کنید مرا اخراج نمیتوانید

میکنم! استعفا کنید اخراج مرا شما که
خودش اول آقای الریجانی نبود حقش آیا
کنند؟ اخراج  را او که این تا میکرد استعفا 
را دهانش بعد و می بست را گاز شیر اول یعنی

میکرد؟ باز

***

نوبت به شمالی، آمریکای کشورهای بعد از
را او و کند رسید که ایران را تحریم اروپا اتحادیه
پیشنهاد کرده اند ایران از نفری دهد! چند طالق
سر مواضع هستهای ایران کوتاه بیاید و بر که
مصلحتاندیش گروه این کند. عقبنشینی
فاجعه را اروپا غرب و رابطه با قطع و دشمنی

بزرگیمیدانند.
یا روسیه اگر سیاسی، کارشناسان گفته به
طالقه سه ایران بگذارند کنار را ایران هم چین
نخواهد مذاکره را به میز رجعت هرگز حق و شده

داشت!

***
استانداری خارجی مهاجران و اتباع مدیرکل
هر به کشور وزارت هماهنگی با گفت: تهران
قصد داوطلبانه صورت  به که افغانی  پناهنده
پرداخت  دالر ۱۵۰ باشد داشته را ایران از خروج
ارز بازار گفت: وضع به خبرنگاران وی میکنیم.
دالر  هزار ۱۵ افعانها این به وگرنه است خراب
را  دالر ۱۵۰ مبلغ گفت: وی بروند. که میدادیم
اتباع برای فرودگاه ها خروجی عوارض بودجه از

کرد! خواهیم تامین ایرانی

***
امامجمعههایسمناندرخطابهخود یکیاز
و بدبختی حمداهللا به ناالیق دولت این با گفت:
فقط و گرفته فرا را کشور ما ستم و ظلم و گرانی
ما ناجی بخصوص میتواند شخص یک ظهور
نماز جمعه از حاضران در گفته یکی باشد. به
این نکرد که اشاره خود نطق پایان آقا تا حاج
است یا زمان امام آیا است؟ کسی شخص چه

پهلوی؟ رضا

نقشه تمیـز: عملیات یک
کثیف! آب

استکه نوشته آلمانی«اشپیگل» هفتهنامه
کثیف داردطیمانورهاییبا پاسدارانقصد سپاه
انتقال کردنآب هایخلیجفارساز آلوده کردنو

و آورد عمل کشورهای غربیجلوگیری به نفتبه
وادارد. تحریمها تعلیق به را آنها

نام آب کثیف» «عملیات عملیات گویا این
بیت رهبری دفتر به برایتایید و جزییاتآن دارد

شود. زده آن اجرای کلید تا است شده ارسال
است قرار پاسداران سپاه طرح این اساس بر
جمهوری دریایی نیروی در موجود نفرات کلیه
داخل به روز برای قضای حاجت یک اسالمی
کثیف را آنجا و بپرند فارس خلیج آبهای

نمایند.

مهندس و عمله
خراسان بسیجیان با دیدار در نقدی سردار
منطقه، این از رهبر دیدار با همزمان شمالی،
باشکوهترین و اقتصاد محکمترین گفت: آنها به

میسازیم. تحریمها خاکستر بر را تمدن
خنده به را حضار از بسیاری سردار حرف این
حتی وقتی که دارد. هم خنده انداخت. جای
است مهندس  خودش که  احمدی نژاد  آقای 
نمیتوان چیزیساخت که رویخاکستر میداند
و میکند نشست و میرود فرو ساختمان چون
سیمان و بتون روی باید روزها این را ساختمان
که حضار میفرستند را سردار این ساخت، چرا

مسخره اشکنند؟
از را  مدرکش نقدی سردار  نمیکنم فکر 

باشد. گرفته آکسفورد

ماهوارهای اخبار
دلیل به که کرد شرکت «یوتل ست» اعالم
ارسالپارازیت ازسوی جمهوری اسالمیبهسوی
کشور خارج از فارسی زبان شبکههای تلویزیونی
«رادیو آمریکا»، «صدای سی»، بی «بی نظیر
این شرکت آنجلس، لوس ماهوارههای فردا» و
دادن قرار و اسالمی جمهوری به سرویس ارائه از
«هات روی بر آنها تلویزیونی ـ رادیو شبکههای
آنها تمام و فرکانس خواهد کرد خودداری برد»

جم» «جام و وی» تی «پرس «العالم»، جمله از
کرد. خواهد قطع را

بهنظرمناینیکتصمیمبسیارغیرمنصفانه
کشور داخل در است. هموطنان ما ناعادالنه و
از خارج ماهواره های که میشود گرفته حالشان
این سوی ما در ازسویدیگر قطع کنندو کشور را
قطع شبکههایجمهوری اسالمیبسیار آبها از
نامردی استدر حق اینواقعا حال خواهیم کرد.

کشور. داخل ایرانیان

مالله بیچاره
۱۴ ساله  دختر یوسفزی مالله وقتی شنیدم
تحصیل دختران برای تشویق به دلیل پاکستانی
سوء مورد یک هوادار طالبان توسط مدارس در
شدم. مالله را بسیار ناراحت قرار گرفته قصد
با شده بود گرفته قرار هدف گلوله مغزش با که
و انگلستانبردهاند برایعملجراحیبه هواپیما
عمرش آخر این دخترک بیچاره تا میداند که خدا
دختر شجاع این به باید نه؟ یا شود و ناتوان فلج

داد. نوبل شجاعت جایزه
زدم زنگ خودم پاکستانی دوستان از یکی به
گفتم به او کردم. صحبت او با این مورد در و
آقاسلطان ندا  هم ما چون  نباشد ناراحت  که
دارید الزم را هم این مالله شما داشتیم و را
وحشیگریهای مقابل در مقاومت سمبل که

باشد. مذهبی ها
خراب پاکستان در وضع گفت: و کشید آهی

کنند. تحصیل زنان نمیگذارند واقعا و است
کشورت در که کرد:خوشبهحالتو اضافه او
زنانمیتوانندباخیالراحتبهمدرسهودانشگاه

آنها رفتار نشود. با ما مثل دختران بروند و
راحت خیال با که اوال گفتم: و خندیدم
فرقی تازه چه و نمیروند دانشگاه مدرسه و به
دکترا اگر درجه حتی از تحصیالت بعد میکند؟
دولت مردانو از از باید باز مهندسی همگرفتند و
یکوسیله دومو توسریبخورندوشهرونددرجه

رفعشهوتبشوند.
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 بقیه در صفحه ۳۳   

فضایی! تحقیقاتی بازدید در فضول یک آخوند توسط موشک یک در دعا سوراخ آزمایش

شوخی عکسی

طریق زنده از ما» را بصورت تلویزیون «ایران
www.iranematv.com اینترنتی سایت
 160 کانال یا www.Glwiz.com و یا
در سراسر جهان تماشا کنید GL BOX در

و تکرار  آمریکا شرق وقت نیم به ۱۲ و ساعت از زنده: (پخش
است) روی همین سایتها قابل دیدن ساعت ۲۴ تا برنامهها

Tel: (202) 241 - 7141 
info@iranematv.com

روزهای برنامههای دیدن برای
میتوانید تلویزیون این  گذشته
سایت در آن بایگانی صفحه  به

فرمائید: مراجعه زیر
www.iranematv.com

مجری و مدیر عاصمی، شهره
ما» برنامههای تلویزیون «ایران

ولی... گفت:
ولش کن. سیستم فکری و اما را گفتم: ولی
زیر بغل در ظاهر ما فقط حکومت  همان است،

میگذارد. هندوانه یک زنها
خندیدوگفت:زیر بغلزنان مایکنارنگیهم

بهتره... شما وضع هم باز نمیگذارند!
غصه بود و از پر دویمان هر دل با این که
خندیدیم هم با بودیم ولی کلی ناراحت حسابی

کردیم. حال و

عمیق افکار
و گربه و سگ وقتی که از خودم میپرسم چرا
خام را فاسد و مانده بیرون گوشت پلنگ و شیر
من که اما نمیشود چیزیشان خام می خورند
اشرفمخلوقاتخداوندهستماگریکلقمهازآن
اسهال و لرز تب و و درد کلی شکم بخورم گوشت

نصیبم میشود؟ دیگر مار و زهر کوفت و
است؟ بودن اشرف مخلوقات معنی این آیا

سرعت پر امام زادههای
فنآوری ارتباطاتو وزیر از نقل به نیوز» «رجا
پایان اطالعاتجمهوریاسالمیگزارشکردکهتا
پر  اینترنت به امامزاده حدود۳۲ هزار جاری سال

سرعتمجهز میشوند!
و  امامزاده ۳۲ هزار اگر کردم فکر خودم با
اینترنت شوند این وصل اینترنت آنها به زائرین
قدرت چون بود نخواهد سرعت پر دیگر که
به زیارت مردمی که البته اتصالش پایین میآید.
بیکارهستند میروندهمهعالفو اینامامزاده ها
برایشانفرقینمیکندکهفالنسایتیاصفحه و
روی و باز شده تا بکشد طول سه ساعت اینترنت

دقیقه! سه مانیتور بیاید یا صفحه
تازهقضیهچراغیکهبهخانهرواستبهمسجد
با که ایران عادی مردم میشود؟ چه است حرام
اینترنتهندلیالکپشتیدستبه گریبانهستند
ماگا اینترنت یک امامزادهها مانند بکنند تا چه
بایتسرعتداشته باشند؟حتما بایدعربباشند

فوت کرده باشند؟ یا
از یکی به خبر این درباره کنجکاوی برای

پر اینترنت درباره و زدم زنگ ایران در بچه ها
به اوپرسیدم.خندیدوگفت: از سرعتامامزادهها
تمام اینعکس های آنجوریکههفته راسته! خدا
قبلفرستادیوتویخونهبازنمیشددیشبتوی
ثانیه؛ امامزادهصالحبازکردم؛ اونهمتویدوسه

نکند! درد دستت
را تو حاجت صالح امامزاده پس گفتم:

کرد؟ برآورده
خدا، دمش گرم! گفت: آره به

سینمایی اخبار
با فقط را ایرانی ضد جدید فیلم «آرگو»
تحمل و دید «آرگو» میتوان آبجوی نوشیدن

کرد.
حوادث اساس بر که «آرگو» سینمایی فیلم
شده ساخته انقالب اول سال در گروگانگیری
به اروپا و کانادا آمریکا، سینماهای بیشتر در

آمد. در نمایش
و هنرپیشه افلک، بن  توسط فیلم این

است. ساخته شده کارگردان آمریکایی،
دربستبهعنوان کامال و ایرانرا فیلم«آرگو»
بدترینجایدنیامعرفیمیکند.اینفیلمتماشاگر
خارجیرا برصندلی میخکوب میکندو تماشاگر

میدارد. وا خجالت و شرم به را ایرانی
از یکی خبرنگاران  از  یکی به افلک  بن
نشریههایفارسیزبانلوسآنجلسگفت:تقصیر
او دنیاست؟ جای بدترین ایران که چیست من
اوایل من فیلم که یادتان باشد تازه کرد: اضافه
یعنی  امروز اگر وگرنه بررسیمیکند سال۱۹۸۰ را
فیلم  در را ایران انقالب سال از گذشت ۳۰ بعد از
بدترین جای ایران میکشیدم تصویر خودم به

کهکشان میشد!

فرمول حکومت
آلمانی روزنامه با گو گفتو سلمانرشدیدر
هم، با خشونت و «حماقت گفت: «فرانکفورتر»

ترکیب بدی است!»
چرا جمهوری پس پرسید: خبرنگار روزنامه
هنوز  و آورده دوام اخیر ۳۰ سال در ایران اسالمی

است؟ کار سر بر
حکومت از این لطفا رشدی گفت: سلمان
فرمولی هیچ  در ایران نکنید! دفاع بدترکیب 

جاینمیگیرد.

بدمصب! مگس
نمی دونماینمگسبدمصبازجونمنچی
روی میاد حاال هی مرتب تا شب سر میخواد؟ از
یعنینوشته های نوشته هایمنمیشینه. کاغذ

هستند؟ داشتنی دوست و شیرین اینقدر من
و پرمدعا یک نویسنده خاطرات از بخشی

خودخواه!

از ایران کلمات قصار
فکری کند. را تحریم نیست ایران الزم آمریکا
گرانتر روز هر که بکند خودش دالر حال به

میشود.
رسول حجتاالسالم خوانسار، جمعه امام

کریمی خواجه 
تکذیب شده سوی دفتر ایشان از (این گفته
دنیا تایید سر تا سر اینترنتی رفقای از سوی اما

است) گردیده

تاریخی گوهای و گفت
آدم و حوا

بیرون بریم  میخواهی گفت: حوا به  آدم
بخوریم؟ شام

حوا گفت: نه!
سینما؟ بریم می خواهی گفت: آدم

حوا گفت: نه!
خورشید را غروب بریم میخواهی آدم گفت:

هم تماشا کنیم؟ با
حوا گفت: نه!

گول چیزها این با  که  درسته  گفت: آدم
اگر که گفته منبخوابیولیخدا با نمیخوریکه
باشیم باهمسکسنداشته عشقبازینکنیمو ما

کرد. خواهد بیرون بهشت از را ما
شانه اش گاز می زد را که سیبی حالی در حوا

درک! گفت: به باال انداخت و را

«کیـهان» روزنامه بای بای
روزنامه گرفته ام تصمیم که است مدتی من
نخوانم. و اینترنت نبینم را روی تهران «کیهان»
بازش شده. هنوز یکنواخت و مسخره  خیلی
چیزهایی چه اولش در صفحه  می دانم نکرده
و تقیه از پر  و کلیشهای  است. خیلی  نوشته

و... تحریف
همیشه طرح های راست باال دست قسمت
تمام مثالاینکه عمرانیدولت وحکومتاست.
در دارند! اینترنت گاز و برق و و آب ایران دهات
را نوشته اند  خبر همیشه همین ۳۰ سال عرض
ولیتا آنجاکه ما میدانیمهنوز در خیلیاز جاهای

هم نیست. برق که هیچ حتی ایران اینترنت
طغیان خبر باال همیشه چپ دست قسمت
مردم پلیس با درگیری و اعتصاب و شورش و

«کیهان» که انگار است.  دیگر کشورهای
مردم نیست که ایران در فقط میخواهد بگوید
ناراضیوعصبانیهستند بلکهدرکشورهایدیگر

هاست. خبر همین هم
همیشه درشت تیتر یعنی وسطی قسمت
سخنانآقا ویاتفسیر روزنامه «کیهان»از تحریمها
و پورتهایفرماندهانسپاه هارتو اسراییلو و

امامجمعههاست. یا
تبریک از وسط، کمی پایینتر چپ، دست
از تا دو معموال یکی که است مذهبی تسلیت و

داریم. در هفته را آنها
صفحه همیشه بدو وسط قسمت پایین در
است رژیم مخالفان علیه لوس جوکهای و بیراه
از کشور خارج در نهادی یا روزنامه خدا نکند و
آنها «کیهان» چون باشد آورده زبان به را آنها

عثمانمیکند. پیراهن را
مهم خبر  هم چپ دست  پایین قسمت 
و نوشتهاند هم خارج روزنامههای که است روز
که مینویسد مختصر و ریز بسیار را آن «کیهان»
این تحریک نکند. آنها خواندن را به خواننده

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:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

آبان) ۷) اکتبر ۲۹ دوشنبه

آبان) ۱) اکتبر ۲۲ دوشنبه

العین قره طاهره
مرد) و زن تساوی برای تالشش زندگی و (اندیشههایش،

اعظمی محمد سخنران:

شد خواهد اعالم متعاقبا هفته این برنامه
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و... سیاسی خبـرهای
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از  ـ اسکاتلند  شرقی شمال ایاالت از ـ  ۱
شهرهای آذربایجان غربی.

فرانسوی ـ  سرگرد ـ شکاری پرندهای ـ   ۲
میگفتند. را روزگاریخرمشهر

قرض  ـ گیالن شهرهای از ـ کابویی فیلم ـ ۳
دین. و

ـ قومی  مجید از جمالت قرآن یک هر ـ ۴

پیامر  غزوات در پیامبر (ص) که صحابه از ۱ـ 
ـ دفن است دیوار قسطنطنیه پای و در شرکت

بهسیگار میزنند.
جانورذرهبینیتکسلولیـفرمایهـترشی  ۲ـ 

مکانیک. دستافزار و است
لب  روی که بلند سبیل ـ شده تابیده نخ ۳ـ 

دلیری. و شجاعت شرح ـ باشد آمده
جابجایی  برای ـ ظرفی روزگار و جهان ۴ ـ
درخت ـ معتبر و صریح کالم ـ دیگر ظروف 

کریسمس.
به هم میچسباند ـ  تخته را خوب و ۵ ـ در

اروپایی. رود ابریشمـ  کرم تخم
کتبی  ـ دستور و حسود ـ ممسک آب اثر ۶ـ 

الزماالجرا.
عبور  لوله سفالی ـ افسوس درد و کلمه ۷ ـ
اشکریزان و بریان ـ دیوار درون یا زیرزمین در آب

آتش. بر
از  ـ ابنسینا ـ از آثار دلتنگ و افسرده ۸ ـ

میوههایدرختی.
چند  قلم ـ نوعی نی مگس شبتاب و ۹ ـ

پرسش. ادات از ـ دانا و دانشمند
ـ  سنگپران  جاده ـ باسلق شهر ـ   ۱۰

مخالف.
سست  ـ دیگری از پس یکی ـ عرب عزیز ۱۱ـ 

خوار کننده. و
علمیکه درخصوصاعراب کلماتعرب  ۱۲ـ 
مارکی ـ فاسد و ضایع ـ سیلی ـ می کند بحث

ماشین. انواع بر
زبانآوری  و فصاحت ـ حساب و عدد ۱۳ ـ

کارآزموده. ـ
ایران ـ  جنوب در استراتژیک ۱۴ ـ جزیره ای

ژاپن. شهرهای از ـ جدید و تازه
فرد  ساخته فیلمی ـ میانبر طریق ـ  ۱۵

لنکستر. و برت کوپر گری با بازیگری زینهمان

باالتر ـ بلندتر و نیز آب و چاه صحرانشین هندو
جنگ و نبرد. ـ

بیماری  کردنـ  بنا و آوردن پدید پهلوانـ  ۵ـ 
جذام.

زندگیو زنده بودن  از عشاق درونکتابـ  ۶ـ 
را می گویند. راوی ـ

او  لب از دو ـ آن که یکی و نظیر شبیه ۷ ـ
چهارده. شب ماه ـ باشد شکافته

ـ آن کهبهعهد و پیمانش  لعنت و دعایبد ۸ـ 
گون. صمغ گیاه استـ  پایدار

ـ  زنانه  چارقد ـ  پشت استخوانهای  ـ   ۹
بنیانگذار.

امید و  ـ آهنگ و  سرود ـ ناله ۱۰ ـ سودای
آرزوی بزرگ.

ـ از شهرهای استانبوشهر  دور قلعه دیوار ۱۱ـ 
پیشدادیان. لقب ـ

و  سخت  فلز  نوعی ـ چاپار اسب  ـ   ۱۲
و حرف ـ یک کماننشین ـ آفرین چکشخور

حرف. سه
نامناسب. ـ سر فرق ـ شکاف و رخنه ـ ۱۳

در ـ سفید تازی ـ  باال و پایین تخته ـ ۱۴

درخشندگی.
با ۴۳ میلیون  آسیایی است کشوری ۱۵ ـ
مربعمساحت  کیلومتر جمعیت و حدود۱۰۰ هزار

پرستو. نام به پرنده ای ـ
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و معکوس را خبر «کیهان» که است قسمتی
که۲۰۰  باشد این اگر خبر مثال مینویسد. واژگون
کشته االسد بمب های بشار در زیر بچه و زن نفر
تروریستها  از شدهاند«کیهان»می نویسد۲۰ نفر

گردیدند. نیروهای دولتی سوریه نابود دست به
من است که موافق هم من قلب اتفاقا دکتر
وقتم هم نخوانم چون را روزنامه «کیهان» دیگر
ممکن عصبانیت شدت از هم و میشود تلف

کنم! استسکته

غمناک شب یک
خوش پایانی با

دیشبواقعا دلمگرفتهبودوحسابی پکربودم.
یک باید امشب و داشتم کار کلی توی اداره فردا
که  مینوشتم رییسم برای ۵۰ صفحهای گزارش
عیب  ماشینم موتور بودم. ۱۵ آن صفحه در تازه
می کرد. قبض صدا تق و تق و بود پیدا کرده
از بود که رسیده پست توی هم امالک مالیات
گرین قرعهکشی در خواهرم بود. باالتر پارسال
یک غذا هم زنم بود. نشده برنده کارت آمریکا
در«گوگول» بودکهوقتیعکسشرا درستکرده
چه با و چیست نتوانستم بفهمم کردم جستجو
شکر را خدا همه بدبختیها این با شده. ساخته
ان «سی احمدینژاد آمد توی تلویزیون شب که

کرد. مصاحبه و ان»

و همه غم که خندیدم جوابهایش آنقدر از
رفتم شنگول شب شاد و یادم رفت و غصههایم
رای بابا به این سری یک بیخود نیست بخوابم.

میدهند.

(۲) عمیق افکار
خوشحال را بشر میتواند چیز دو میگویند
مجانی را به رایگان و که او چیزی یکی این کند:
گران قیمت بسیار چیزی که این دوم بگیرد و

بخرد. را
داریم. خوشحالی دو دسته هم ایران در امروز
آبمیوه ساندیس و میگیرند یارانه دسته که یک
امیدوارند که دیگر دسته ای و مینوشند مجانی
دست بیاورند! به روز یک قیمتی هر را به آزادی

مردم شد مانع و مخصوصا خرید. را مردم همین
اینسرزمینهامسئول کار خودباشند.شرطاول
غرب با و افغانستانی و عراقی ایرانی هر حتمی و

مداخله. عدم است و اشغال رفع
نظاموالیییکقدرتسیاسیاستدر باری،
شود. نفی بازشناسی است الزم مذهبی. لباس
است. اینها صلح با آن شدنی ممکن نیست. آن

است. نیافته در نتانیاهو آقای را
فقر دموکراسی در که میدانند غربی ها خوب
جانمیافتد.بنابر این،تحریم فقرآفرینآنهاطبل

را ندارند. جنگ این تاب آنها است و جنگ
کند نباید شادی برونمرز اپوزیسیون ایرانی
است. کرده رابطه قطع ایران با کانادا مثال که
کسان و مهاجر به زیان مردم رابطهای قطع هر
کننده قطع کشور به زیان خود و ایران در آنها
رابطه در قطع ظاهرا آمریکا و است. ایران روابط
 ۲۶۰ قریب آمریکاییها پیش سال اما تحریماند و

کاال فروختهاند. ایران به دالر میلیون
برایگشودننظاممقفلایرانبایدبابمذاکره
حال هر به داشت. نگه باز همیشه صداقت با را

«به همیشه سیاسی قدرتهای و آدمها مساله
«نبودن». و نه بر است بودن»

توضیحات: و منابع
آخرین  در به اظهارت ایشان کنید نگاه ۱ ـ

استانی. سفر
پیش. تا ماه اوباما مشاور پرزیدنت ـ ۲

انتشار  مناسبت به اخیر  مصاحبه در ۳ ـ
وی. کتاب

رفسنجانی و  آقای اظهارات استناد ۴ ـ به
وی. خاطرات

اخیر آقای اردشیر  مصاحبه نگاه کنید به ۵ـ 
و همسایه ها ایران،  «جامعه  باب  در زاهدی
هفتم تاریخ به سی»، بی «بی با دشمنی ها»
برای  است مانیفستی که میالدی، ۲۰۱۲ جوالی
به مصاحبه خارجی. این سیاست  یک تدوین

 B.B.C Persian.انگلیسیترجمه و نشرشدهاست
Website in Farsi

مرکز  معاون اینک  امین  بن  شلومو ـ  ۶
روزنامه میباشد؛ (Tolede) تولده صلح جهانی

میالدی. ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲ «فیگارو»،
ملی. امنیت شورای در آمریکا ویژه مشاور ـ ۷

به نوشته جراید بزرگ. ـ ۸

مدت ... دراز راز مقاومت

دستیابی تاریخ از خود ارزیابی علنی، نظرهای
سالح تولید برای شده غنی اورانیومهای به ایران

اعالم نکردهاند. را هستهای
«بنیاد پژوهشی مرکز مدیر دوبوتیز، مارک
تحریمها تشدید طرفدار دمکراسی»، از دفاع
اقتصاد فروپاشی که میگوید و است ایران علیه
ایران رسیدن از شش ماه قبل حداقل باید ایران
در شود. متحقق هسته ای سالح تولید به مرز
اقتصاد تاثیر خود فروپاشی چنین حالتی عواقب
خواهد جا به کشور بر حاکم سیاسی نظام بر را
که خواهد کرد ایران را متقاعد و رهبران گذاشت

دهند. تغییر خود را سیاست باید
مقاماتسابقوزارت یکیاز کلیفکوپچیان،
وی به اعتقاد که میگوید خارجه آمریکا، امور
برایفروپاشیاقتصاد نمیتوانزمانمشخصیرا
پیچیدهای و ایرانتعیینکردچونعواملمتعدد

این زمینه دخالت دارند. در

میگوید: رضایی محسن

ارزی بحران اصلی منشا
هستند تحریم ها

دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامجمهوری
اخیر ارزی بحران اصلی منشا میگوید اسالمی
را امروز حوادث مسئوالن تحریمها هستند و
در خامنهای آیتاهللا بودند. نکرده پیشبینی
را تحریم ها «دشمنان» بود گفته اخیر روزهای

بزرگمیکنند.
محسنرضایی منشاء اصلی بحران ارزیاخیر

میداندکه«ضعف مدیریت» تحریمها ایران را در
تشخیص مجمع دبیر است. زده دامن آن به
گفتو گویی مصلحتنظامجمهوریاسالمیدر
کهدیروز،پنجشنبه،درروزنامه«خراسان»منتشر
شد،اضافهکردکهعدمپیشبینیحوادثوتاخیر
ارزی اوضاع در تشدید با تحریمها موثر مقابله در
اعتقادوی«مسئوالنمربوطه به است. بوده موثر

بودند.» نکرده پیشبینی را امروز حوادث
هفته های اخیر در ایران در سکه و بازار ارز
بازار در دالر شدیدی شد. قیمت نوسانات دچار
به  ۲۰۰ تومان و دو هزار از کوتاهی در مدت آزاد
چهارشنبه روز رسید. تومان هزار چهار از بیش
شدید  به نوسان اعتراض در هزاران نفر ۱۲ مهر
به دست تهران مرکزی خیابانهای در ارز بهای

زدند. تظاهرات و راهپیمایی
روزنامه با گو و گفت  در رضایی محسن
«اراده مورد در نظراتی پرداخته که به «خراسان»
شدهاند: ارائه  ارزی» بحران برای حل دولت
رها را اقتصاد دولتمردان  میگویند  «برخی
صورت این کار آگاهانه میگویند کردهاند، بعضی
چون که میگویند هم دیگر عدهای است. گرفته
و نمیآورند روی خود به کنترل کنند نمیتوانند
دارد وجود هم دیگری تحلیل کشیده اند. کنار
مشکل واقعا می خواهد که دولت این بر مبنی
خود کار پایانی ماههای در چون کند. حل را
یککارنامهشکستخوردهایدولت نمیخواهدبا
تحویلدهد.منفکرمیکنمبایدخوش بینبود را
نمیزند.» خنجر خود عاقلی به آدم هیچ که زیرا
سایت«الف»نزدیکبهاحمدتوکلی،نماینده
مجلس،روزدوشنبهاینهفتهاز«کتمانواقعیت
انتقادکرده توسطرسانهها ومسئوالن» تحریمها
به از اخبار مربوط به تحریمها «بسیاری  بود:
کنند آماده را خود مردم تا نمیشود گفته مردم

رسانه های چرا راحتتر روبرو شوند. واقعیات با و
حال حاضر در ما نمی کنند که کشور اعالم ایران
زحمت ازیکمیلیونبشکهنفتوآنهمبا کمتر

میفروشد؟»
از برخی ایران در ارزی بحران گرفتن با باال
رسانههاوافراد نزدیکبهرهبر جمهوریاسالمیبا
کمرنگنشاندادننقشتحریم ها،دولتمحمود
میدانند بحرانارزیمقصر بروز در را احمدینژاد
متهم این زمینه در کمکاری به دولت را رییس و
روزهای سفر در خامنه ای علی آیت اهللا میکنند.
«امروز بود: گفته شمالی خراسان به خود اخیر
بزرگ را تحریم رسانهها دائم مساله و دشمنانما
با آن ها همراهیمیکنند. برخیها هم میکنند؛
با این  ۳۳ سال است ما قبل بود. تحریمها از
شدهایم لکن قویتر مشکالتطیطریق میکنیم

نمیکنیم.» گیر و
یک در ماه مهر اول روز احمدینژاد محمود
وخیم وضعیت علتهای از یکی خبری نشست
درآمدهای کاهش در تحریمها تاثیر را اقتصادی
داخل به انتقال دالرهای نفتی دشواری ارزی و
رییس این موضع گیری کرده بود. عنوان کشور
ثروتی الرضا موسی شدید انتقاد با دهم دولت
که تحریمها داریم تاکید همه این شد: «ما روبرو
ایشان بعد ندارد، باالیی اثر اقتصاد کشور در
تحریم را گردن گناه ها همه میکند و صحبت
ثروتییکی دشمنشادمیکند». را ما میاندازدو
به احمدینژاد از طرحسئوال نمایندگانپیگیر از
ارزش سقوط و ارز بازار شدید نوسان های دلیل

اسالمی است. شورای مجلس در ریال
را ایران اسالمی جمهوری غربی کشورهای
از پوششاستفاده صلحآمیز زیر متهممیکنند که
سالح اتمی به صدد دستیابی در هستهای انرژی

می کند. را رد اتهام ایران این است.


