
320Iranians, Vol. 17, No. 630, Friday, April 26, 2013 3۲  ایرانیان، سال هفدهم، شماره ۶3۰، جمعه ۶ اردیبهشت 139۲ 
خالی از شوخی
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به جای تفسیر سیاسی

به پیشواز انتخابات
آنطور که بویش می آید درست مثل بالیی که 
بر سر مردم ونزوئال آمد و دستیار هوگو چاوز بر 
سر کار آمد قرار است بعد از احمدی نژاد دوست 
و مشاور او اسفندیار رحیم مشایی پیشتاز رقابت 
ریاست جمهوری باشد و چهار سال هم او مردم 

ایران را سر کار بگذارد.
از آنجا که محمد خاتمی رییس جمهور سابق 
ممکن است رد صالحیت شود چون مردم اقتصاد 
زمان او را با هشت سال دوره احمدی نژاد مقایسه 
خواهند کرد و به ریش مصلحت نظامی ها خواهند 
خندید و این خوب نیست و از آنجا که رفسنجانی 
گفته: »آقا با من حال نمی کند و بهتر است به 
صحنه نیایم« و از آنجا که کور و کچل هایی مثل 
فالحیان و پورمحمدی و والیتی و قالیباف، به قول 
احمدی نژاد، عددی نیستند شانس رحیم مشایی 
به عنوان تنها اسب مسابقه بیشتر از بقیه است. 

مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم که به 
عنوان اسب های بیمار و نامناسب برای مسابقه زیر 
نظر اداره دامپزشکی وزارت اطالعات هستند و حتی 
حق خریدن روزنامه را هم ندارند تا ببینند کاندیداها 
چه کسانی هستند چه رسد به این که حق رای 

داشته باشند و یا به صحنه بیایند!
در عرض چند هفته آینده مشخص می شود که 
آیا مقام معظم رهبری اسب دیگری را نعل کرده 
و برای مسابقه ریاست جمهوری آماده می کند یا 
نه، و اگر این اسب وجود خارجی نداشته باشد، 

و مثل احمدی نژاد او را نتواند شبانه از اصطبل 
بیرون بکشد، رژیم ممکن است به راه حل نهایی 
یعنی حذف ریاست جمهوری و فقط والیت فقیه 
به عنوان مدیریت کالن در راس قدرت و نوعی 
پارلمان اسالمی به عنوان انجام دستورات رهبری 

روی بیاورد.
ـ همه این پیش بینی ها  به هر صورت و هر شکل 
به کنارـ  باز هم ترتیب ملت ایران برای چند سال 

آینده داده خواهد شد.

پدرت را درمی آوریم...
سفر  در  احمدی نژاد  انتشار سخنان  پی  در 
خوزستان مبنی بر این که »بعضی ها گفته اند که 

اگر رویت را زیاد کنی پدرت را درمی آوریم«، حسن 
فیروز آبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح که 
وزنش به اندازه یک گردان سرباز است عکس العمل 
احمدی نژاد  است: سخنان  گفته  و  داده  نشان 

تشویش اذهان عمومی است.
قانون جمهوری  در  اذهان عمومی  تشویش 
اسالمی جرمی بزرگ محسوب می شود و کسی که 

این کار را بکند پدرش را درمی آورند.
فکر نمی کنید فیروزآبادی یکی از آن »بعضی ها« 

بوده که احمدی نژاد می گوید؟

رویت را زیاد نکن...
محمود احمدی نژاد در تازه ترین سخنرانی خود 
ضمن مسافرت استانی اش به خوزستان گفت: 
»برخی به من گفته اند که اگر رویت را زیاد کنی 

پدرت را درمی آوریم!«
احمدی نژاد گفت: کسی به من تلفن زد و گفت 
اگر با آقا شاخ به شاخ بشوی و بخواهی انقالب را 
از مسیرش منحرف کنی دهنت را صاف می کنیم! 
او اضافه کرد: به این شخص گفتم: میزان رای 
مردم است نه حرف آقا! و طرف جواب داد: تو فکر 
می کنی با رای مردم آمدی سر کار و یا با حرف آقا؟! 

و من جوابی نداشتم!

همه پرسی انتخاباتی
خبرنگار مخصوص ما در ایران در یک همه پرسی 
از مردم در خیابان ها از آن ها پرسیده چه کسی را 
دوست دارند به عنوان رییس جمهور آینده به صحنه 
بیاید؟ خبرنگار ما می گوید غیر از حدود 1۰ درصد 
از مردمی که سئوال را جواب دادند و نام کاندیدای 
محبوب خودشان را مطرح کردند حدود 9۰ درصد 
بقیه جواب دادند: مهم نیست که چه کسی می آید، 

مهم این است که چه کسی می رود!

اعدام در ورزشگاه ها
از  )»فیفا«(  فوتبال  بین المللی  فدراسیون 
مقامات ایرانی خواسته است که مراسم اعدام و 
فورا  ایران  ورزشی  استادیوم های  در  را  سنگسار 

متوقف کند. 

این فدراسیون طی نامه ای به سازمان ورزش 
ایران نوشته : »استادیوم محیطی است برای ورزش 
و دوستی و نباید عقیده های مذهبی و سیاسی 
آن هم به شکل خشونت آمیز کشتن انسان ها و 
سنگسار آن ها تا حد مرگ این محیط سالم را 

تحت الشعاع قرار دهد. 
اشاره »فیفا« به برگزاری یک مراسم اعدام 

در استادیوم شهر سبزوار است که حدود دو ماه 
پیش برگزار شد.

گویا وزارت ورزش برای سرشاخ نشدن با »فیفا« 
و زنده کردن بحث حجاب فوتبالیست های زن ایران 
اسالمی از مراجع تقلید کسب تکلیف کرده و پرسیده 

جواب »فیفا« را چه بدهیم؟
از سوی اکثر این مراجع تقلید جواب آمده که: 

علیرضا افتخاری خواننده باسابقه موسیقی سنتی ایران در گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاری 
»مهر« گفت: من االن سه سال است که حضوری در موسیقی ندارم و هیچ کس متوجه نشده که 
چرا من نیستم. خبرنگار »مهر« که سئواالتش از باال می آید و از خودش نمی تواند سئوال استخراج 
کند نپرسید: آیا فکر نمی کنید به خاطر آن بوسه سیاسی باشد؟ یعنی آن ماچ آبداری که از احمدی نژاد 

کردید و همه ایرانیان شما را بعد از انتخابات ساختگی کنار گذاشتند؟
علیرضا افتخاری گفت: من نگران خانه نشینی خود نیستم. خانم گوگوش هم حدود ۲۰ و خرده ای 

سال خانه نشین بود و االن ببینید که در جایگاه بلندتری در بین ایرانیان قرار گرفته است. 
او اضافه کرد: شاید اگر »بی بی سی« به جای شجریان با من مصاحبه می کرد احمدی نژاد را ماچ 
نمی کردم. او همین طور گفت: امیدوارم بتوانم مثل خانم گوگوش روزی آکادمی موسیقی افتخاری 

را در لندن ایجاد کنم!

علیـرضا افتخاری بدون افتخار
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رضا رفوگران کلید خانه 
دلخواه شما را در اختیار دارد

بگویید مراسم اعدام و سنگسار در ایران امروز برای 
مردم ما نوعی ورزش و سرگرمی محسوب می شود!

رفع صالحیت
فالحیان وزیر سابق اطالعات می گوید: مشایی 
به علت سابقه اش در انجمن حجتیه و رابطه ای که 
با یک خانم عضو سازمان مجاهدین داشته رفع 

صالحیت خواهد شد.
به توصیه وزیر ارشاد که خواسته به جای »رابطه 
جنسی« از کلمه »رابطه صمیمانه« استفاده شود 
)و مردم خودشان نوع رابطه را حدس بزنند(، وضع 
رحیم مشایی به خاطر این رابطه صمیمانه با خواهر 
مذکور بسیار در خطر خواهد بود. مخصوصا اگر 
اسم این خواهر »بهجت« باشد. یعنی رحیم مشایی 
هم با حجت بوده و هم با بهجت و با هر دو رابطه 

صمیمانه داشته است.

افکار عمیق
آیا می دانستید که احمدی نژاد کمی بیشتر از دو 
هزار و ۵۰۰ روز بر ایران حکمروایی کرد و توانست 
در همین دو هزار و ۵۰۰ روز به دو هزار و ۵۰۰ سال 

تمدن ایران گند بزند؟ 
از  روز حتی  و ۵۰۰  این دو هزار  پایان  او در 
آفتابه ای که محمد خاتمی به او قرض داده بود 

استفاده نکرد و خودش را نشست...

پرواز با هواپیما یا  شتر؟
قرار است بعد از شرکت هوایی »کی ال ام« 
که پروازهای خود را به ایران قطع کرده است نوبت 
هواپیمایی های دیگر غرب باشد. »لوفت هانزا« و 
»بریتیش ایرالین« و »آلیتالیا« و حتی هواپیمایی 
دوبی و کویت و ترکیه قرار است به خاطر همکاری 
با تحریم های غرب علیه ایران فشارهای خود را بر 
روی مسافران ایرانی تشدید نمایند و ایران را از روی 
نقشه دنیا حذف کنند )به تالفی تهدید های ایران و 

حذف کردن اسراییل از نقشه جهان!(
اینجوری که بویش می آید قرار است در عرض 
بین  پروازی  هیچ گونه  آینده  سال  چهار  تا  سه 

کشورهای دنیا و ایران وجود نداشته باشد و تنها 
راه ورود و خروج ایران برای مسافران استفاده از 

قاطر و گاو و شتر باشد و یا پای پیاده...
مثل این که رویاهای سیاسی روح اهلل خمینی 
و بازگرداندن ایران به 1۴۰۰ سال قبل دارد تحقق 

پیدا می کند...

بزرگ شدی می خواهی 
چکاره بشی!

در زمان قدیم وقتی از کودکان و نوجوانان ایرانی 
می پرسیدی که وقتی بزرگ شدند می خواهند چکاره 
بشوند جواب ها کامال استاندارد بود: دکتر، وکیل، 
فضانورد،  پرستار،  پلیس،  مهندس، حسابدار، 
فوتبالیست و... در سایه گسترده حکومت اسالمی 
ایران امروز این جواب ها کمی تغییر کرده است. 
نتیجه آخرین همه پرسی از شاگردان یک مدرسه 
ابتدایی در تهران خودمان که به سئوال »وقتی 
جواب  شوی«  چکاره  می خواهی  شدی  بزرگ 

داده اند این هاست:
1۰ـ  مجری برنامه 9۰

9ـ  مداح 
۸ـ  برج ساز

۷ـ  امام جمعه یک شهر پرجمعیت
۶ـ  رییس بانک مرکزی شعبه کانادا

۵ـ  رییس و مسئول تحقیقات هسته ای
۴ـ  نماینده مجلس

3ـ  صراف و دالل طال و ارز خارجی
ـ خواننده در شوی آکادمی موسیقی گوگوش  ۲

و بهترین جواب:
1 ـ پدرم هر سال در قرعه کشی گرین کارت 
آمریکا شرکت می کند و وقتی 1۸ سالم شد و برنده 
شدیم به آمریکا می روم و مدیر تحقیقات فضایی 

»ناسا« می شوم!

اخبار علمی
بعد از این که دانشمندان به این نتیجه رسیدند 
که کره مریخ می تواند محلی برای سکونت باشد 
)چون آب دارد، یعنی اکسیژن و هیدروژن، و بشر 
می تواند در آنجا به راحتی زندگی کند( چندین 

شرکت خصوصی فضانوردی قرار است پروازهای 
ایجاد  و جهت  کرده  آغاز  مریخ  کره  به  را  خود 
کردن یک مستعمره کره زمین در مریخ به جذب 
مشتری برای پرواز به این سیاره بپردازند. اولین 
پرواز خصوصی خطوط فضاپیمایی از کره زمین به 
مریخ قرار است در اوائل سال ۲۰۲3 صورت پذیرد. 
از همین االن تعداد فراوانی برای پرواز به مریخ و 
مهاجرت به آنجا ثبت نام کرده  و چند صد هزار 
دالر پول بلیت خود را پرداخت کرده اند تا نامشان 

در تاریخ باقی بماند.
که  آنجا  از  ایرانی...  توجه  هموطنان  قابل 
سایر  و  »لوفت هانزا«  و  ام«  ال  پروازهای »کی 
خطوط هوایی غرب به ایران تعطیل شده اند و یا 
بلیت پرواز به ایران تا ۵۰ سال آینده نایاب و غیرقابل 
رزرو است، آیا بهتر نیست بلیت پرواز به مریخ را 
همین امروز بخرید و به جای دالر ۲۰ هزار تومانی 
سال  سه هزار و ۵۰۰ دالر به نرخ امسال را بدهید؟

زلزله اردیبهشت در تهران
مرکز زلزله شناسی آمریکا پیش بینی کرده که 
یک زلزله بزرگ 9 تا 1۰ ریشتری ممکن است بین 
۵ تا 1۰ اردیبهشت امسال تهران را به لرزه دربیاورد. 
این مرکز نگفته که منظورش از این زلزله واقعا 
لرزش زمین است یا قرار است دالر به 9 تا 1۰ هزار 

تومان برسد.

چشم در برابر چشم...
نیکالس مدورو رییس جمهور جدید ونزوئال 
که به علت محبوبیت هوگو چاوز بر سر کار آمده 
برای تحکیم حکومت خود هوگو چاوز را پشتوانه 
داده  قرار  انقالبی خود  و  آتشین  سخنرانی های 
است؛ همان طور که فیدل کاسترو سال ها است 
که از شهرت و محبوبیت چه گوارا استفاده می کند.
نیکالس مدورو در نطق آخر خود گفت: هوگو 
چاوز هنوز زنده است. او مثل امام زمان احمدی نژاد 
نیست بلکه از او هم زنده تر است و زودتر می آید. 
او اضافه کرد: هوگو چاوز از طریق پرنده ای که روح 
خود را در آن قرار داده بود به من گفت: من به 
زودی می آیم و اول از همه به ایران می روم و مادر 
احمدی نژاد را ماچ می کنم، درست مثل مسلمان ها 

که به چشم در برابر چشم و مشت در برابر مشت 
عقیده دارند، حاال که او مادر مرا ماچ کرده من هم 

مادر او را ماچ خواهم کرد...

افسوس های ضد انقالبی
تقصیر خودمونه که انقالب کردیم. اگر انقالب 
نکرده بودیم اوضاع خیلی فرق می کرد و وضعمان 
اینترنت  جای  به  مثال  باشد.  بهتر  می توانست 
الک پشتی امروز به قیمت خدا تومان می توانستیم 
تلفن های  مثل  را  اینترنت خدامگابایت سرعت 
عمومی آن روز فقط به دو ریال )۲ زار( بگیریم...

آمار های تاریخی!
وزارت راه جمهوری اسالمی اعالم کرد که آمار 
تصادفات جاده ای در ایران آنقدر وحشتناک است 
که بهتر است آن را اعالم نکنیم. سخنگوی این 
وزارتخانه گفت: آمار و ارقام نمی دهم، فقط این 
را می گویم که تلفات ایرانیان در جنگ با چنگیز و 

تیمور از تعداد تلفات تصادفات جاده ای ما در عرض 
پنج سال اخیر کمتر بوده است!

زلزله را متوقف کنید
یک زلزله بزرگ در بلوچستان و سیستان، یکی 
هم نزدیک بوشهر، یک زلزله دیگر هم در چین! 

چقدر هم خرابی و مرگ و بی خانمانی!
آقای خامنه ای و کیم جونگ اون این آزمایشات 
هسته ای زیرزمینی و یواشکی را قبل از این که تمام 

کره زمین ترک بردارد فورا متوقف کنید.
انجمن دوستداران محیط زیست جهانی

خواب جنیفر لوپز
مطالبی که درباره دیدن جنیفر لوپز در خواب 
می نویسم را با بقیه مطالب این صفحه برای بسیاری 
از دوستان و رفقا در ایران می فرستم. مادرم هم 
در لیست ایمیل من است که به کمک خواهرم 

تابلوی اخطار: باکره از دنیا نروید، تروریست ها آن باال منتظرند!

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

7482 Lee Highway. Falls Church, VA 22042
Tel: 703.560.4400       Fax: 703.208.3221

www.nationalfh-mp.com

برای کسب هرگونه اطالعات، کمک، راهنمایی و خرید آرامگاه در
NATIONAL MEMORIAL PARK
KING DAVID MEMORIAL GARDENS

با خامن سوسن میـردامادی  متاس بگیـرید.
703.625.2505

Sussan.mir-damady-esfahani@dignitymemorial.com

مرگ امری اجتناب ناپذیر است 
پس با پیش خرید منزل ابدی خود:

•  کمک به آرامش فکر خود و بازماندگان نمائید.
•  شامل تخفیف ویژه شوید.

•  قیمت را بصورت اقساط پرداخت نمائید.
•  با سلیقه خود جا را انتخاب نمائید. 

•  خرید امروز باعث جلوگیری از افزایش قیمت و موجب صرفه جویی شما می گردد. 
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افقی

جدول این شماره

حل سودکو شماره قبل

جدول سو دکو این شماره

حل جدول شماره قبل

عمودی

خالی از شوخی
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1 ـ تنگی نفس ـ از آثار مارک تواین نویسنده 
آمریکایی کتاب زارع شیکاگو. 

۲ ـ فرمانده سپاه ـ نوعی برش در خیاطی ـ 
نوبت باردهی درخت.

3 ـ نیک نامی ـ شکوه و جالل ـ نام قدیم 
بلوچستان.

محمود  ابوالقاسم  تالیف  کتابی  عنوان  ـ   1
زمخشریـ  پنهانی.

و  ذات  بد  ـ  غذا  آسیاب  ـ  است  فلزی  ـ   ۲
بدطینت.

از  ـ  فروید  کتاب  ـ  دوم محصل  خانه  ـ   3
پول های معتبر اروپایی.

۴ ـ اصطالحی در فوتبال ـ ستاره ای در دب 
اصغرـ  از میوه های درختی.

۵ ـ از به پا کردنی ها ـ سواد نیاموخته ـ باد 
مالیمـ  وسیله نقلیه طوالنی.

ـ گاهی از آن مو نیز می کشند  ـ تعلیم و تربیت   ۶
ـ دوستی و محبت.

۷ـ  برباد رفتهـ  طبیعی دان مشهور انگلیسیـ  
از مهمترین رنگ های قالی.

۸ـ  گیاه زیبای خوش رنگ و بوـ  فلز حدادی 
ـ گناه بدگمانی.

ـ چین. ـ مخزن قوه برق  ـ فایل به هم ریخته   9
1۰ ـ همان خرس است ـ  پیروی کردن ـ هر 

وسیله خبری.
ـ فیزیکدان ایتالیایی  ـ شکلی هندسی است   11

ـ عمارت حاکم نشینـ  زنده است.
1۲ـ  سرزمین کاستروـ  از فلزاتـ  آشیانه مرغ.
ـ نقاش  ـ بوجود آورنده   ـ وسیله نقلیه اسبی   13

فرانسوی و خالق تابلوی نهار قایقران.
1۴ـ  آیین خداپرستیـ  از وسایل نقلیه عمومی 

ـ خیر و برکت.
1۵ ـ جامه  وارو ـ  نویسنده معروف فرانسوی 

کتاب کاپیتان فراکاس.

۴ ـ بسیار پوشاننده ـ آمد به دنبال دارد ـ 
انگور سیاه.

۵ـ  چوب بلندـ  هدایت شدهـ  رودی در روسیه 
ـ عید ویتنامی ها.

۶ـ  حرف نفی عربیـ  بیمارستانی در تهران ـ  
آیین رستگاری.

۷ـ  کیسه پولـ  سنگ خاراـ  حق مخالفت.
ـ  بخشش  ـ  کشور  جنوب  جزایر  از  ـ   ۸

پیشینیان.
9 ـ بدون درنگ ـ گردهمآیی وطنی ـ لوازم 

روز مبادا.
ـ نوعی بیماری است. ـ پیکرنگار  ـ خانه پرنده   1۰
11ـ  نفسی از روی خستگیـ  دست مالیدن به 

چیزیـ  خالق سبک شناسیـ  سنگریزه.
1۲ـ  بیسوادـ  وسیله صیادیـ  سر و ته.

13 ـ کشیدنی و سرخ شدنی ـ  آینده ـ کشور 
عربی.

1۴ ـ از مرتجعین ـ نمای ساختمان ـ راهزن 

قدیمی.
1۵ ـ شبه  جزیره ای در شمال اروپا ـ اثری از 

شاتو بریان.

ترسو هستی. بلکه همیشه به او احترام بگذارید تا 
دیگران جرات نکنند به کودک دلبندتان بی احترامی 

کنند یا لقبی به او بدهند.

هرگز تنبیه نکنید
فرزندتان اشتباهی مرتکب شد و شما  اگر 
خواستید او را تنبیه کنید، سعی کنید با او دعوای 
فیزیکی یا کالمی نکنید زیرا او  عادت می کند که در 
برابر زور بدون چون و چرا تسلیم  شود، او نسبت 
به پدر و مادر خود کینه به دل می گیرد، ترسو و 
بزدل بار می آید و غالبا اصالح نمی شود. پس با 

رفتاری منطقی با او برخورد کنید.

گاهی دوستان فرزندتان را به 
خانه دعوت کنید

وقتی به خانه می آید به او نشان دهید که چقدر 
از دیدنش خوشحال هستید. او را تشویق کنید تا 
دوستانش را به خانه دعوت کند. این گونه متوجه 
می شوید که فرزندتان با چه افرادی ارتباط دارد. 

زیرا دوست روی رفتار فرزندتان تاثیر می گذارد.

برای فرزندتان از اصل و نسب تان 
بگویید

داستان هایی را که در دوران کودکی دوست 
داشتید یا از میان دفتر خاطرات تان برای کودکتان 
به چه  که  این  یا  بخوانید.  یک خاطره قشنگ 
چیزهایی عالقه داشته اید. آلبوم دوران کودکی خود 
را با آن ها ورق بزنید. وقتی که کودک می خواهد 
بخوابد، او را در آغوش بگیرید، نوازش کنید و 
آهسته برایش قصه بخوانید البته هر شب و از 
کتاب های مختلف. بعضی شب ها هم از او بخواهید 

تا او برای شما قصه بگوید.

احترام گذاشتن را به او بیاموزید
احترام گذاشتن به اقوام و دوستان بخصوص 
افراد خانواده را به فرزندانتان آموزش دهید. به آن ها 
یاد بدهید که به پدر بزرگ و مادربزرگ، خاله، عمه، 
عمو، دایی... احترام بگذارند و با آن ها بدرستی 
رفتار کنند. البته این نکته مهم است که  بچه ها از 
رفتار و گفتار شما الگوبرداری می کنند. پس فقط 
گفتن کافی نیست بلکه باید در عمل هم به آن ها 
نشان بدهید. آن ها را به خانه اقوام و دوستان ببرید 

و فرزندانتان را به آن ها معرفی کنید. 
کاری کنید در خانه احساس آرامش کند. اگر 
می خواهید فرزندانتان موفق باشند باید تمام سعی 
و تالش خودتان را بکنید تا خانه ای امن و آرام و 

نیز پر از مهر داشته باشید.

روش هایی ساده برای...

وظیفه محضر است که این موضوع را به اداره 
مالیات گزارش دهد. 

Ad Valorem Tax
همان مالیات بر ملک می باشد. بطور کلی دو 

نوع مالیات برای امالک وجود دارد.
1 - ad valorem tax یا general real estate tax
2 - special assessments یا impovement taxes
این نوع مالیات فقط در موارد خاصی چون 
اجرای یک پروژه جدیدی در منطقه  از جمله اتوبان، 
قطار شهری )subway( و غیره برای مدت خاصی 

دریافت می شود.
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پاسخ به ۲ پرسش و معانی...

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک دارید و فکر 
می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی و یا مالیاتی ندارد، از 
طریق ایمیل یا شماره فکس زیر برای من ارسال کنید و 
یا از طریق تلفن با من تماس بگیرید تا در شماره های 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (571) 918 - 0822 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

آن ها را باز می کند و می خواند. او از خوانندگان پر 
و پا قرص نوشته های من است. هفته قبل ضمن 
مکالمه تلفنی پرسید: مادر این هفته چیزی درباره 

این جنیفر لوپز ننوشتی؟!
به شوخی گفتم: آره... زنم مزاحم بود، توی 

خوابم نیامد! 
چند ثانیه مکث کرد و پرسید: مگر اسم زنت 

جنیفر نیست؟

بقیه از صفحه ۳۳

اسالمی  جمهوری  رهبر  جای  را  خود  اگر 
بگذاريم، مطلوب آيت اهلل علی خامنه ای از انتخابات 
9۲ چه بايد باشد؟ وی مايل است چگونه انتخاباتی 
رقم بخورد يا به تعبيری ديگر چگونه انتخاباتی 

رقم نخورد؟
پاسخ به اين پرسش ها، ايده آل های شش گانه ای 
است که از قضا، برخی از آن ها در تعارض جدی 
با يکديگر قرار دارد. به عبارتی ديگر پارامترهايی 
که ايده آل رهبر را تشکيل می دهند در عين حال 
محذوراتی را فراهم می آورد که تحقق صد در صدی 

آن را ناممکن می سازد.
که  است  اين  بعدی  پرسش  ترتيب،  بدين 
رهبر جمهوری  حداقلی  و  حداکثری  انتظارات 
اسالمی از انتخابات 9۲ کدام است؟ اين پرسش از 
آن رو از اهميت برخوردار است که ما را به نکته ای 
کليدی در انتخابات 9۲ رهنمود خواهد ساخت که 

استراتژی رهبر ایران برای انتخابات 9۲ چيست؟

پارامترهای ايده آل رهبر در 
انتخابات ۹۲

يکمـ  انتخابات پرشور: بنا به آمارهای رسمی 
نرخ مشارکت مردم طی ده دوره انتخابات رياست 
جمهوری معموال روندی افزايشی داشته است. 
بديهی است که آيت اهلل خامنه ای مايل نيست که 
جهانيان، شاهد ريزش قابل توجه مشارکت مردم 
در انتخابات آتی باشند. مشارکت اندک، بی گمان 
معضالت داخلی و خارجی رژيم از جمله فشارهای 

ناشی از پرونده هسته ای را تشديد خواهد کرد.
است که کاهش  در حالی  رهبر  ايده آل  اين 
مشارکت مردم در انتخابات 9۲ چندان دور از انتظار 
نيست، اگر ترديدهای جدی در صحت انتخابات 
۸۸ و سرکوب های پس از آن را به ياد آوريم. کاهش 
مشارکت آنگاه تشديد خواهد شد که فضای »رقابت 

جدی« در انتخابات آتی مشاهده نشود.
ـ انتخاباتی نه به نفع اصالح طلبان: آيت اهلل  دوم 

احمد جنتی يک بار گفته بود »مشکل
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محذورات شش گانه...

می گردند.  هیدن همیر، محقق علوم سیاسی فساد 
اداری را به سه گونه تقسیم می کند:

فساد اداری سیاه: اقدامات و تصمیماتی که از نظر 
دولت و مردم مورد انتقاد می باشند. کالهبرداری های 

بزرگ اداری نمونه این گونه فساد است.
فساد اداری خاکستری: اقدامی که از نظر دولت 
محکوم است ولی جامعه نسبت به آن بی تفاوت است. 
عدم پرادخت مالیات توسط مردم از جمله اقدامات 

در این زمینه است.
رسمی  بطور  که  اقدامی  اداری سفید:  فساد 
مخالف قانون است ولی انجام آن از نظر دولت و 
جامعه زیاد با اهمیت نمی باشد. پارتی بازهای رایج 

اداری در این گروه اقدامات جای دارند. 
از نظر دور نباید داشت که فساد سه گانه باال با 
ابعاد گوناگون زیر ترکیب شده و بروز می کنند. یکم 
فساد خرد یا اخذ رشوه های خرد از جانب اغلب 
کارکنان دولتی که در شرایط مشکالت زندگی برای 
فساد  دوم  می گیرد.  بیشتر صورت  درآمد  کسب 
و  است  آن  کارکرد  و  نظام  پایه  که  سازمان یافته 
در این حالت مقررات و قواعد اداری، هنجارهای 
رفتاری و سازمان ها با فساد منطق می گردند. سوم 
فساد بزرگ که بیان عملکرد مسئوالن مهم دولتی 
و سیاستمداران بوده که برای کسب سودهای کالن 
در قراردادهای بزرگ کشوری و بین المللی اعمال 

نفوذ می کنند.
ترانسپارانسی  »سازمان  که  آماری  آخرین  در 
بین المللی« درباره فساد اداری منتشرساخت 1۷۸ 
کشور مورد ارزیابی قرارگرفته اند. با معدل 9 ممیز 
سه کشور دانمارک در راس کشورهای غیر فاسد قرار 
می گیرد. ایران با معدل دو ممیز دو در ردیف 1۴۶ 
قرار گرفته و بعالوه طبق این آمار طی سال های ۲۰۰۴ 
تا ۲۰1۰ معدل ایران سقوط کرده و از سه به دو ممیز 

دو کاهش یافته است.
به معنای دیگر نظام اداری ایران در جمهوری 

اسالمی به لحاظ افزایش سوء استفاده های گوناگون 
از نظام اداری دولتی به منظور ثروت اندوزی شخصی 
اخالقی،  ارزش های  است. سقوط  فاسد  تر گشته 
رشوه خواری ریز و درشت، برتری دادن به منافع دینی 
و گروهی، عدم شفافیت، فقدان قانون و نبود اراده 
سیاسی در مبارزه علیه فساد، از جمله مشخصات 

نظام مبتال به فساد می باشد.
فساد اداری عبارت است از مجموعه تصمیمات، 
طرح ها، شیوه ها، کارها، گزینش ها، و روابطی که 
توسط کارمندان در محیط و نظام اداری برخالف 
منافع عمومی کشور و گاه برخالف قوانین حاکم بر 
جریان امور اداری و برخالف اهداف و منافع جامعه 
به وقوع می پیوندد و موجب تباهی شفافیت و منافع 
عمومی می شوند. مسخ معیارهای حرفه ای، نفی 
لیاقت ها و مسلط نمودن مالک دینی و ایدئولوژیک 

و دفاع منافع و امتیازات گروه های اجتماعی و اداری 
خاص، از ویژ گی های این فساد است. بهره گیران از 
امضاء مدیران و  اداری، در جستجوی  این فساد 
بوروکرات ها ریز و درشت هستند تا تامین منافع کنند. 
این امضاء ها با رشوه و امتیازات گوناگون گره خورده 
و هرگونه عدالت و بی طرفی اداری را نابود می کنند، 
هنجار شکنی را افزایش داده و روحیه تخطی از هرگونه 
قواعد اجتماعی را افزایش می دهند. البته باید در نظر 
داشت که در جمهوری اسالمی بسیاری از قوانین و 
قواعد نادرست و غیر دمکراتیک و دین مدار و حافظ 
منافع سیستم والیت فقیهی است. بنا بر این از بنیاد 
فساد »قانونی« در برابر دمکراسی نهادینه شده است. 
ولی آنجا که قواعد به عملکرد عادی جامعه بر می گردد 
نیز مانند تخلف در قواعد رانندگی و کنکور دانشگاهی 
و یا تقسیم ارث، در فضای فساد آلوده، تاب تحمل 

نیاورده و قربانی رشوه و ساخت و پاخت می گردد.

فساد اجتماعی
و  قانون  از  به معنای تخطی  فساد اجتماعی 
هنجارهای اجتماعی و مدنی بوده و  در پی پاسخ 
به منافع خاص فردی و یا گروهی می باشد. تقلب 
و سودجویی شخصی منجر به تخریب هنجارهای 
جامعه شده و تعادل جامعه را برهم می زند. این فساد 
در تمامی زمینه و بخش ها رخنه کرده و نقض قانون 
و ارزش های همبستگی اجتماعی از مشخصات آن 
است. تبهکاری و دزدی، باجگیری و رشوه خواری 
اداری، توسعه شبکه فحشا و مواد مخدر، احتکار و 
قاچاق محصوالت، سوءاستفاده نهاد بین المللی داده

بقیه از صفحه ۳۷
جامعه  شناسی فساد در ایران


