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شوخی با اخبار
* رهبران »اخوان المسلمین« با لباس زنانه از 

مصر فرار می کنند.
ـ  دارند برای پارتی به خانه بنی صدر می روند.

* وزیر دفاع روحانی از گروگان گیر های سفارت 
آمریکاست.

ـ تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در 
بیابانت دهد باز!

* سعید حجاریان: کاغذ پاره دیدن قطعنامه ها 
ما را بدبخت کرد.

ـ و نبودن کاغذ توالت برای پاک کردن این 
نوع ترکمان ها!

* مردم ایران با صدای اذان شبکه »فارسی 
وان« افطار کردند.

ـ باز هم دم این غربی ها گرم که اسالم را در 
ایران حفظ می کنند!

* پنجاه سفارتخانه ایران در خارج سفیر ندارد.
ـ سفیر به چه درد می خورد؟ سفیه هم بگذارید 

کارتان می گذرد!
* صنعت گردشگری ایران در سطح جهانی از 

آخر اول شد.
ـ خاک بر سر این توریست های غربی که تاثیر 

زیارت امام زاده های ایران را نمی فهمند!
* رفسنجانی: اعتدال یعنی سرکشیدن جام 

زهر.
ـ به سالمتی!

* نگرانی خامنه ای از اوضاع منطقه اعالم شد.
ـ دوزاری آقا باالخره افتاد!

* احمد علم الهدی امام جمعه مشهد: هرچه 

غیراسالمی است را نابود کنید.
ـ یعنی ۸0 درصد ایران باید نابود شود که شما 

در مشهد حال کنید؟
* افزایش ۷4 درصدی مرگ ناشی از قرص 

»برنج«
ـ تقصیر خودشان است باید این قرص را با 

خورش می خوردند نه خالی خالی!

امام جماعت
من هنوز هم بعد از یک هفته از این که چرا و 
چگونه محمود احمدی نژاد را عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کرده اند در گیجی و ناباوری بسر 

می برم و دهانم باز مانده است.
شاید داستانی که یکی از دوستان برایم فرستاده 

این کار آن ها را توجیه نماید.
در روزگاری دور غریبی وقت اذان وارد دهکده ای 
شد و برای نماز به مسجد رفت. امام جماعت را دید 
که یک دست و یک پا و یک گوشش را بریده بودند و 
یک چشمش از کاسه در آمده بود. از ریش سفیدی 
پرسید: جریان چیه؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: راه 
خطا رفت پایش را قطع کردیم، دزدی کرد دستش 
را بریدیم، گوش به شیطان سپرد گوشش را بریدیم، 

چشم به نامحرم دوخت، چشمش را درآوردیم.
مرد طعنه زنان پرسید: چطوره با این همه 

فضیلت او را امام جماعت کرده اید؟
کاری  باید  گفت:  و  داد  تکان  پیرمرد سری 
می کردیم که جلوی چشممان باشد چون اگر بیرون 

می ماند وقت نماز کفش هایمان را می دزدید!

مذاکرت صلح دوباره 
اسراییل و فلسطین

این اسراییل هم با همه دنیا شوخی دارد. دو 
سه روز مانده دوره جدید مذاکرات صلح با فلسطین 
کلی جواز ساخت خانه و آپارتمان روی سرزمین های 
اشغالی یا مورد بحث و دعوا صادر کرده است. 
اسراییل معموال این کار را در آستانه تمام مذاکرات 

صلح انجام می دهد. یا می خواهد دست پیش را 
بگیرد تا پس نیفتد و یا می خواهد دل عرب ها را 
بسوزاند. می توان نتیجه گرفت که اگر مذاکرات 
صلحی در کار نباشد این خانه سازی ها هم انجام 
نمی شود و فلسطینی ها در موقعیت بهتری قرار 

می گیرند تا مذاکره را ادامه دهند!
و  نمی شود  اسراییل  حریف  هم  کس  هیچ 
خاخام های دو آتشه هم نمی توانند فتوا بدهند که 
خرید یا اجاره آپارتمان و خانه روی زمین های غصبی 

حرام است )کاشر نیست!(
راه حلی که منطقی به نظر می رسد این است 
که در یکی از این مذاکرات صلح به اسراییل تفهیم 
کنند که اگر روزی مجبور شدی زمین ها را پس 
بدهی باید هرچه روی آن هم ساخته شده پس داده 
شود! این ممکن است ساختمان سازی اسراییل 
را از سرعت بیاندازد و اگر قیمت خانه و آپارتمان 
در اسراییل مثل تهران خودمان در حال باال رفتن 
باشد ممکن است اسراییل را از لجبازی با غرب و 

سازمان ملل و فلسطینی ها باز دارد.

بحث شیـرین صیغه 
در ایران اسالمی

دیشب از ایران یکی از این ایمیل های تبلیغاتی 
قبال هم  بود.  بی سابقه  و  بسیار جالب  که  آمد 
ایمیل هایی درباره جراحی دماغ و کشیدن پوست 
و قرص های ویاگرا و آخرین تکنولوژی و متد جدید 
بزرگ سازی آلت تناسلی گرفته بودم ولی این یکی 
خیلی منحصر به فرد بود و نشان می داد که انقالب 
اسالمی ایران به اوج عظمت خود )حداقل برای 

مردان( رسیده است.
که  هانی«  نام  موسسه »صبای  به  شرکتی 
آگهی  نمی دهد  عسل«  »صبح  معنی  احتماال 
سرویس و خدمات خود را در زمینه صیغه یا ازدواج 
موقت پخش کرده بود. بسیاری از این فرستندگان 
دنیا  دریافت کننده در کجای  نمی دانند  ایمیل 
زندگی می کند و اگر می دانستند حداقل اسم مرا 
حذف می کردند. آن ها نمی دانند اگر من برای گرفتن 

یک زن صیغه به ایران بروم زنم هم پشت سر من 
بلیط هواپیما می خرد و با هفت تیر به سراغم می آید 
تا دیگر هوس تجدید فراش نکنم )پاشیدن اسید 
در غرب مخصوصا برای خانم ها مرسوم نیست 
و معموال از اسلحه گرم استفاده می شود(. این 
موسسه صیغه های خود را در سه مرحله متفاوت 

درجه یک، درجه دو و درجه سه گنجانده بود.
احتماال منظور از »درجه« زیبایی زن صیغه 
است! قیمت صیغه درجه یک برای زن زیر ۲0 سال 
300 هزار تومان برای یک ماه درج شده بود که واقعا 
مفت است. یک ماه عشق و حال با 100 دالر )به 
نرخ 300 تومان برای هر دالر( حتی اگر یک بلیط 
هواپیمای هزار دالری لوفت هانزا را هم اضافه کنی 
یعنی در جمع هزار و صد دالر ارزان تر از رفتن به 

کوبا و اجاره فاحشه های آنجا می شود!
برای  صیغه  نرخ  موسسه  این  آگهی  طبق 
صیغه درجه سه و زن باالی 30 سال برای سه 
ماه فقط 550 هزار تومان است! یعنی اگر شما 
60 ساله هستید می توانید با شبی دو دالر )دالر 
سه هزار تومان( با زنی نصف سن خودتان ازدواج 
موقت داشته باشید. حاال شما بروید بگویید ایران 

گرانی است!

آگهی این موسسه به یک منوی رستوران شبیه 
است. صیغه درجه یک و درجه دو و درجه سه در 
سه ردیف زیر ۲0 سال، بین ۲0 تا 30 سال و باالی 

30 سال )مثل برگ و کوبیده و آبگوشت(!
کار جالب دیگر این موسسه این است که عالوه 
بر این قیمت های مفت و ارزان رضایت شما را هم 
ضمانت می کند و اگر در عرض سه روز از صیغه خود 
راضی نیستید می توانید آن را فسخ کنید و تمام 
وجوه دریافتی به جز 50 هزار تومان حق محضر )که 
باید اسمش چیز دیگری باشد( را دریافت نمایید.

این موسسه که ۲4 ساعته باز است در حوالی 
خیابان خاوران نزدیک میدان امام رضا قرار دارد. 
برای این که دماغ رفقا را بسوزانم آدرس کامل آن 
را نمی نویسم تا آن ها به ایران مسافرت نکنند و 

دل من نسوزد...

علوفه هزار و ۲۲۶ تومانی!
بر اساس تصمیم ستاد تدابیر ویژه که باید ستاد 
ویژه تدابیر )بصورت مخفف: سوت( نام داشته باشد 
از این پس به نهادهای دامی و گندم ارز هزار و ۲۲6 

تومانی تعلق می گیرد.

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه    

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

تلفن های اطالعات کانون:
 703-474-8956           703-283-9221

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

تاریخ ادبیات کرد
سخنران: جلیل آزادیخواه

دوشنبه 26 آگوست )4 شهریور(

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
کودتای نظامی یا مداخله 

بشردوستانه؟
اعضای پانل:

یونس پارسابناب، بهمن امیرحسینی

دوشنبه 19 آگوست )28 مرداد(
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 بقیه در صفحه 41   

مرکز فرهنگی وآموزشی ایران
جشن بیست وپنجمین سال پایه گذاری و بزرگداشت 
دست آوردهای دانش آموزان مرکز وسایر جوانان ایرانی

شنبه دوازدهم اکتبر 2013
کنفرانس، گفتگوهای فرهنگی و آموزشی و میهمانی شام

از همه دانش آموزان گذشته مرکز، مادران و پدران، و سایر جوانان ایرانی دعوت می کنیم برای دریافت آگاهی های بیشتر درباره این 
برنامه با استفاده از ایمیل زیر با ما تماس بگیرند:

 همچنین با استفاده از فیسبوک، توئیتر و لینکداین 
می توانید با ما در تماس باشید 

Anniversary@iraneducationalcenter.org 

Iran Cultural and Educational Center  
(ICEC)

Celebrating it’s 25th Anniversary and the Achievements 
of Young Iranian- Americans

We invite all ICEC former students, their parents and other young 
Iranian- Americans to join us on  Saturday, October 12, 2013,

 for a day Conference & evening Gala. 
Please send your contact information to 
Anniversary@iraneducationalcenter.org

To receive conference and registration information 
Tel: 301-545-0143

 www.iraneducationalcenter.org

www.Facebook.com/ICEC.Maryland

@ICECMD

عباس »پشم فروش« که احتماال به خاطر نام 
خانوادگی اش معاون بازرگانی داخلی پشتیبانی امور 
دام کشور شده است گفت: بعد از اتخاذ این تدبیر 
ویژه توسط ستاد ویژه تدابیر قیمت سویا، ذرت و 
جو )ولی نه آبجو( در بازار حدود یک تومان پایین 

آمده است!
او اضافه کرد: به زودی علوفه را با همین نرخ 

دالر هزار و ۲۲6 تومان وارد خواهیم کرد.
قسمت اول اظهارات این مغز کل متخصص 
امور تدبیرات را کاری نداریم ولی در مورد قسمت 
دوم یعنی قضیه علوفه پیشاپیش تبریکات خود را 

به همه االغ های ایران تقدیم می کنم!

خط قرمز 
سخنگوی دفتر انتقال قدرت حسن روحانی به 
خبرنگاران گفت: خط قرمز فعالیت های آینده رییس 
جمهور توسط دفتر بیت رهبری مشخص می شود. 
وی گفت: حسن روحانی با شرکت در انتخابات 
از دفتر رهبری دو کارت زرد گرفت اما مواظب است 
که این کارت های اخطاری سه عدد نشوند و تا حاال 

هم خوب آمده.
او اضافه کرد: برای آقای روحانی بسیار سخت 
است که در چنین شرایطی و در چنین زمین 
مسابقه ای به رقابت بپردازد آن هم زمانی که خط 
نگه دارها و کمک  داورها هم سپاهی و بسیجی 
و قدسی هستند، داور مسابقه یعنی حضرت آقا 
یواشکی پپسی گرفته و اگر هم به پیروزی برسد 
در بیرون میدان مسابقه از نویسندگان روزنامه 

»کیهان« کتک خواهد خورد!

افکار عمیق
آیا این گفته علی خامنه ای ولی فقید ایران که 
می گوید: مخالفان حکومت و طرفداران اعتراض 
سال ۸۸ )فتنه سبز( اگر معذرت خواهی و توبه 
کنند می توانند با ما طرف مذاکره باشند )به جای 
معذرت خواهی از سرکوب مردم و کتک زدن آن ها 
در خیابان ها( مثل کارهای اسراییل نیست که 
هم می خواهد مذاکره صلح راه بیندازد و هم روی 

زمین های اشغالی خانه سازی می کند؟

رییس جمهور جدید
مثل خیلی های دیگر من هنوز هم در قبول و 
درک معنای حسن روحانی بعنوان رییس جمهور 
جدید ایران در شک و تردید بسر می برم. صبح ها 
برادران  به کوری چشم  را  وقتی که دارم ریشم 
آینه بزرگ حمام  برابر  پشمالوی »حزب اهلل« در 
می تراشم به خودم می گویم: بیا این حسن آقا را 
قبول کن، شاید به مردم بدبخت ایران کمک کند. 

اما طرف مقابل در آینه قبول نمی کند. 
از  یکی  به  رفتن  مثل  روحانی  آمدن حسن 
بوفه های غذای آسیایی ها یا چینی هاست که صد 
قلم غذا را تا آنجایی که نتوانی استفراغ کنی می توانی 
با حدود شش یا هفت دالر بخوری اما خبری از 
کباب و قورمه سبزی و حتی استیک آمریکایی و 
شاتو بریان و کباب بره نیست. من همیشه از این 
نوع بوفه ها گرسنه به خانه برگشته ام و به جان نان 

و پنیر ایرانی خودم افتاده ام تا سیر شوم.

تورم در ایران با یک 
استثنای کوچک!

دیشب داشتم حدود چهار یا پنج دقیقه مرتب 
سرم را می خاراندم. علت خارش سرم حساسیت به 
شامپو یا حمله حشرات تابستانی به کله کچلم نبود.
سرم را می خاراندم چون نمی توانستم بفهمم 
چرا تورم وحشتناک ایران و باال رفتن قیمت همه 
اجناس از مرغ و گوشت گاو بگیر تا نخود و لوبیا 
و قیمت خودروها و نان سنگک و غیره شامل باال 
رفتن قیمت مواد مخدر )تریاک، حشیش، علف، 
کراک، شیشه و هرویین( نشده است؟ چه رمزی 
در کار است؟ باالخره بعد از این که خواستم خارش 
سر خود را به نوعی متوقف کنم مذبوحانه به دالیل 

زیر رسیدم:
* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون عرضه 

پایاپای تقاضا باال رفته است!
* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون پول واردات 

آن ها هنوز به نرخ دالر زمان رفسنجانی است!
* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون افغان ها 
و پاکستانی ها هنوز ریال ایران را بعنوان یک ارز 

معتبرتر از پول خودشان قبول دارند!

* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون دولت از 
آن ها بعنوان چسب زخم برای جراحات مردم بریده 

از انقالب اسالمی استفاده می کند!
* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون اگر قیمت 
این مواد هم مثل سایر اجناس و اقالم باال برود حتی 
نشئه ترین مردم ایران هم برای اعتراض به خیابان ها 

خواهند آمد و موی دماغ دولت خواهند شد!
* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون آمار این 

قیمت ها از سوی بانک مرکزی اعالم نمی شود!
* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون »مثقال 
دات کام« سایت اینترنتی نرخ ارز و طال و سهام 

واحد »مثقال« را پیش بینی نکرده است!
* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون کمک های 

انسانی ایران به افغانستان باید ادامه پیدا کند!
* قیمت مواد مخدر باال نرفته چون افغان ها به 
کاشت زعفران روی آورده اند و آنقدر پول درمی آورند 

که نگران افت قیمت مواد مخدر نباشند!

در ایران مرغ خدایی 
می کند

شنیدم که قیمت رسمی و دولتی مرغ در ایران 
از سوی دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه 
هر کیلو ده هزار تومان اعالم شده است. البته قیمت 
مرغ در بازار آزاد حدود 1۸ تا ۲5 هزار تومان است 

و به نرخ دولتی ربطی نداشته و ندارد. 
ایرانی های مقیم آمریکا می دانند که خرید مرغ 
به قیمت پوندی پنج دالر چقدر برای یک خانواده 
سخت و غیرممکن است چون قیمت عادی مرغ 
چیزی حدود کمی بیشتر از یک دالر است. مردم 
ایران به خاطر سرگیجه ای که از نوسان نرخ دالر 
هزار تومانی و رسیدن آن به سه هزار و 500 تومان 
دارند نمی توانند مانند آمریکایی ها ریاضیدان خوبی 
باشند و بفهمند که دارند مرغ را به پنج برابر نرخ 
بین المللی این پرنده می خرند، آن هم مرغی ریقو 
از پاکستان و نه مرغ گردن کلفت و پر از پروتئین 

آمریکایی!
بهتر است از تخم مرغ شانه ای 15 هزار تومان 
چیزی نگویم چون املت تخم مرغ شما پر از اشک 

خواهد شد!

»پارس دیلی نیـوز« 
مریض شد

دیشب رفتم سراغ سایت اینترنتی »پارس دیلی 
نیوز« که خبرها را بخوانم و سوژه ای برای نوشتن 
پیدا کنم،   دیدم در یک صفحه سیاه رنگ زده اند: 
»کاربران محترم، سایت به علت بیماری ادمین تا 

اطالع ثانوی تعطیل می باشد!«
امیدوارم منظور از این عبارت این باشد که 
Administrator این سایت مریض شده و امیدوارم 
شخصی که مریض شد اسمش »ادمین« نباشد!

حقایق تاریخی
آیا می دانستید در تاریخ عرب اسالمی قبال ماه 

صفر وجود نداشت؟
این ماه را ایرانی ها نامگذاری کردند چون بعد از 
یک ماه تحمل گرسنگی و تشنگی ماه رمضان عربی 
بسیاری از ایرانی ها سالی یک ماه به مسافرت های 
طوالنی یعنی »سفر« رفتند که تا در آنجا می غذا 
احترام  به  عرب ها  بعدا  بنوشند.  آب  و  بخورند 

ایرانی ها که می خواستند آزادی و عدالت اسالمی 
را زیر سئوال ببرند این ماه را به جای سفر صفر 
نامگذاری کردند که بگویند اصالح طلبی در اسالم 
قابل قبول است. این یکی از معدود پیروزی های 

ایرانی ها علیه حمله اعراب به ایران می باشد.

خواب آخر جنیفر لوپز...
دیشب بعد از دو سه ساعت انتظار دیدن خواب 
جنیفر لوپز، یعنی همان زمانی که از او سلب امید 
کرده بودم و داشتم به قسمت دوم خوابم یعنی 
دیدن شکیرا می رسیدم، باالخره او با تاخیر از راه 
رسید. خیلی عصبانی بود. پرید روی تخت و روی 
گردن من نشست و پرسید: تو به من دروغ گفتی؟
پرسیدم: منظورت چیه؟ من که راجع به شکیرا 
و بیانسه هم به تو گفته بودم و خودت گفتی که 
حسودی نمی کنی و باز هم توی خواب من می آیی؟ 
با عصبانیت خندید و گفت: منظور من اون ها 
نیستند. از این عصبانی هستم که گفتی وقتی حسن 
کنسرت  یک  می توانم  من  بیاید  کار  روحانی سر 

ـ نه حاج  آقا، برای این که وارد کابینه آقای روحانی بشوید اصال نیازی نیست عمامه خودتان را با کاله 
مارک »نایکی« عوض کنید!
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بقیه از صفحه 1۵

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

برای اجنام کلیه تعمیرات داخلی 
و خارجی منزل،  برق کشی، لوله کشی 

و ... با مجید متاس بگیرید.
(703) 209 3212

Insurance و License دارای

Tara Home Improvement

عمودی

بقیه از صفحه ۳1
خالی از شوخی

بقیه از صفحه 1۶

1 ـ وزیر اسماعیل و احمد سامانی در قرن چهارم 
هجری قمری. 

۲ـ  بزرگواری، بلندقدریـ  دست افزار خوشنویسـ  
آن که نقص عضوی دارد و معیوب است.

3 ـ قرمز دانه از شیره این گیاه تغذیه می کند ـ  هم 
می زنند، هم می کشندـ  به هم برخورد کردن. 

ـ با توپ همراه می زنند!  ـ از انواع ترشی  ـ آتش آذری   4

1ـ  نمایان و پدیدارـ  کتابی است از دکتر علی بهزادی 
روزنامه نگار معاصر در شرح احوال دولتمردان و رخدادهای 

دهه پیش از انقالب.
۲ـ  از کشیدنی ها در بانک و بازارـ  دنباله و تابعـ  گاه 

بی محل می خواند!
ـ پرنده ای کبود رنگ که بیشتر کنار آب می نشیندـ    3
کار بعضی حیوانات که خوراک را نیم خورده برمی گردانند 

و دوباره می جوندـ  خنده رو، شادمان.
4 ـ وسیله ای مسی یا حلبی که در قدیم در همه 
خانه ها وجود داشت و اینک نوع پالستیکی آن به بازار 

آمده استـ  سخت و محکمـ  روکار ساختمان.
5ـ  از کشورهای وابسته به شوروی سابقـ  از صفات 

حضرت حقـ  درنوردیدن.
6 ـ دشنام و نفرین ـ بندگی ـ شهری در استان 

کرمانـ  شکار کوهی.
ـ سفرنامه های او به دستور  ـ زرنیخ سفید  ـ مخالف   ۷

منصور سامانی به فارسی هم ترجمه شده است.
۸ ـ دو بین ـ از مرتجعین ـ نسبت همسر دوم آقا 

با همسر اول.
ـ در مقابل کار شایان می دهند  ـ موجودی ذره بینی   9

ـ تالش و جدیت.
10 ـ سیلی ـ پراکندگی و تفرق ـ طاقت و توان ـ 

گوشت به گویش آذری.
11ـ  عالمت صفت تفضیلیـ  وسیله جدا کردن شن 

از ماسهـ  رنج و سختی در کار.
1۲ ـ آن که مورد استهزای دیگران قرار گرفته ـ هر 

روییدنی از زمینـ  محل مسابقه اسبدوانی.
13ـ  از چند پهلوان می گوید!ـ  ماهی از سال فرنگی 

ـ از اجسام معدنی.
14ـ  دیرینه ترـ  کتاب داستانـ  خشنود و خرسند.

ـ مجمع الجزایری بزرگ در اقیانوس کبیر متشکل   15
از چند کشور اروپایی و آسیاییـ  نوعی تن پوش زنانه.

ـ بانگ و صدا.
5ـ  پیامبرـ  دستمزدـ  ضمیر متکلم وحده.

6 ـ از حشرات مزاحم و خونخوار ـ صریح اللهجه ـ از 
سوره های قرآن مجید.

۷ـ  از القاب تشریفاتی بزرگان عربـ  آگاه شدنـ  تخته 
زیر ریل خط آهن.

۸ـ  دستار یا شال کمرـ  قایق بزرگ موتوریـ  آهنگر.
9 ـ طرفدار و مدافع ـ زمان بازی در ورزش خشن ـ 

چراغ آسمان.
10ـ  از سبزی های خوراکی است و حرف سوم آن را با 

»و« هم می نویسندـ  تصدیق آلمانیـ  فرزند عرب.
11ـ  برادر عربـ  شهری در آبـ  از آن سو آیین است.
1۲ ـ شادمانی ـ از خود راندن ـ از آالت موسیقی ـ 

عالمت مفعول بی واسطه.
13 ـ تابش و فروغ ـ میوه پسندیده ـ روزگاری یکه تاز 

جنگل در پرده سینما بود!
ـ سختی کشیدن  ـ آهنگر نامدار  ـ از ایاالت شبه قاره   14

برای تهذیب نفس.

15ـ  نویسنده و فیلسوف فرانسوی خالق »نامه های 
ایرانی« و »روح القوانین«
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شایسته ساالری را مالک قرار داده است. از 
دید او مصطفی پورمحمدی مدیر با تجربه 
و »همه جا موفق« بوده، و همین ظاهرا 
برای گزینش او کافی بوده است. سخن بر 
سر مهارت های مدیریتی آقای پورمحمدی 
که  بوده اند  بزرگی  جنایتکاران  نیست. 
در طول زمان مهارت های جدیدی پیدا 
کرده اند و )بعد از تحمل زندان و مجازات 
خود( به عنوان یک نویسنده، روزنامه نگار، 
حقوقدان و مدیر و مانند این ها عضو مفید 
جامعه شده اند. ولی یک جنایتکار پیش 
از هر چیز باید به پای میز عدالت آورده 
شود تا فرهنگ جنایت بدون عقوبت )که 
بر تمامی تار و پود نظام جمهوری اسالمی 
حاکم است( نهادینه نشود. آقای روحانی 
که به دلیل سمت ها و موقعیتی که در 
حکومت داشته و اکنون دارد در جنایت 
ضد بشریت مورد چهارم یاد شده در باال 
ـ تا آنگاه که برای پاسخگویی به سئواالت 
خانواده های قربانیان اقدامی موثر انجام 
نداده ـ سهم دارد، با گزینش مصطفی 
پورمحمدی به عنوان وزیر و حمایت از 
او، عمال به یک عامل بزرگ جنایت سال 
6۷ مدد رسانده است و بار مسئولیت آن 

را بر دوش می کشد.
رای گیری ۲4  در  روحانی  موفقیت 

حمایت  مرهون  زیادی  حد  تا  خرداد 
نیروهای ناراضی از حکومت و امیدوار به 
تحقق شعارهای امید برانگیز و انسانی 
او بوده است. در بین این نیروها بدون 
در سال های  که  بوده اند  کسانی  تردید 
دور و نزدیک مورد ستم حکومتیان قرار 
گرفته اند. از جمله، می توان حدس زد 
که تعدادی از خانواده های قربانیان قتل 
عام سال 6۷ نیز در بین این نیروها بوده 
به  قریب  اکثریت  تردید،  بدون  باشند. 
اتفاق این نیروها نمی توانستند تصور کنند 
که رای آن ها ممکن است در برگزیدن 
عنصری مانند مصطفی پورمحمدی به 
وزارت هزینه شود. بسیاری ممکن است 
از این نظر احساس گناه کنند، ولی این 
احساس نابجا است. واقعیت این است که 
اینان با اعتماد به شعارهای آقای روحانی 
رای شان  بدون کمترین شائبه ای که  و 
چنین برآیندی داشته باشد با حسن نیت 
تمام رای خود را به صندوق انداخته اند و 
من که رای نداده ام به سهم خود می توانم 
بگویم که اگر به روحانی رای داده بودم 
اکنون نه احساس گناه که احساس شرم 
ـ احساس شرمی بزرگ از این که  می کردم 
تک رای من در باال آمدن عنصری مانند 
مصطفی پورمحمدی سهمی ولو بسیار 

کوچک داشته است.

اگر به روحانی ر ای داده بودم..

برای مخالفان و منتقدان، هوچيگری 
برای هيچ(،  انداختن  راه  و صدا  )سر 
فرعی کردن موضوع نقض حقوق بشر، 
محدود کردن دمکراسی به حقوق خود 
و  همدينان  و  همزبانان  و  دوستان  و 
هم نژادان، و حق دادن به ديکتاتورها 
برای گرايش ضد غربی )مثل حق دادن 
به خامنه ای در عدم اعتماد به دول غربی( 
و برخورد امنيتی با مخالفان )تا حد بر 
مثل  فاشيست هايی  شمردن خدمات 
داوری به عنوان خدمت به مام ميهن( 

را به همراه می آورد.

ناسيوناليسم هوچی
اين اولين بار نيست که ملی گرايی به 
ابزاری برای فراموش کردن دمکراسی و 
حقوق بشر يا پايمال کردن حقوق ديگران 
يا برچسب زنی و لجن مال کردن ديگران 
استفاده می شود و آخرين بار هم نخواهد 
بود. حتی کسانی مثل احمدی نژاد در 
سال های پايانی دولتش به ملی گرايی پناه 
برده بود چون تبليغاتچی ها می دانند از 
اين طريق می توانند مطابق با احساسات 
مردم سخن بگويند. اما ملی گرايی سنتی 
در ايران دمکراسی خواه و حداقل خواهان 
استيفای حقوق مدنی بود. حتی ملی 
ـ مذهبی ها در اين جهت با ملی گرايان 
ملی گرايان  داشتند.  همراهی  سکوالر 

از  سکوالر و مذهبی نسل های گذشته 
در  بشر  حقوق  پيگيری  عرصه   فعاالن 

ايران بوده اند.

اتحاد موقت اما کاربردی
البييست های  ملی گرايی  نوع  اين 
که  را  کسانی  اسالمی،  جمهوری 
می خواهند راهی برای بازگشت به وطن 
از  داليل مختلف  به  مهاجرت  از  )پس 
اقتصادی(  و  جمله سوداهای سياسی 
پيدا کنند، سرخوردگان از مبارزه با رژيم، 
ضد امپرياليست ها و ضد صهيونيست های 
مذهبی،  اصالح طلبان  برخی  چپ، 
ملی گرايان فاشيست، و برخی ملی گرايان 
سوسياليست را با هم در يک جهت متحد 

ساخته است. 
البييست های نفتی آمريکايی و اروپايی 
نيز که خواستار سرمايه گذاری در بخش 
انرژی ايران هستند با اين جريان همکاری 
می کنند. اين ها اهداف مختلفی دارند و 
نبايد همه را طرفدار جمهوری اسالمی 
که  در يک هدف  فعال  اما  کرد  معرفی 
برداشتن تحريم ها و سرازير شدن دالرهای 
نفتی هر چه بيشتر به جيب خامنه ای و 
سپاهيان و مراجع قم و نزديکانشان و 
بطور مختصر کاست حکومتی است با 

هم توافق دارند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »خبرنامه گویا«

ملی گرايی تکثرستيـز: ضد غرب و پرونده ساز

بزرگ در استادیوم آزادی بگذارم و همه 
تماشا کنند.

پرسیدم: من این را گفتم؟ با زانوهایش 
محکم به گردن من فشار آورد و گفت:

نه تو نگفتی، عمه ات گفت؟ چرا دروغ 
و  بود  گفتی؟ گردنم حسابی درد گرفته 
می خواستم بخوابم. جواب دادم: منظوری 
نداشتم فقط تقیه کردم! از من مسلمان 
چه توقعی داری؟ گفتند اگر روحانی بیاید 

اوضاع عوض می شود. 
االن دو سه شب است که هر سه تای 
آن ها به خواب من نمی آیند. انگار که این 
غربی ها اصال با تقیه حال نمی کنند. حاال 
باید یک تقیه دیگر پیدا کنم و به این سه 
تا قالب کنم تا دوباره به خواب های من 

بازگردند.

اخبار ورزشی
شنیدیم که تیم بسکتبال ایران موفق 
شد به مقام قهرمانی آسیا برسد. البته از 
شنیدن این خبر خوشحال شدیم اما در 
افسرده  و  غمگین  هم  کمی  حال  عین 

شدیم.
آخر این تیم بسکتبال ایران هم بیکار 
است که در میان مردم ایران هیجان پیروزی 
ایجاد می کند و بعد توجه دختران و زنان 
به این ورزش جلب می شود و بعد بخواهند 
به سالن های مسابقه بروند و بعد آن ها را 
با کتک و لگد و ناسزا بیرون می اندازند؟ 
آیا همان فوتبال ما برای دختران و زنان 
هموطن کافی نیست؟ چرا کار را سخت تر 

می کنید؟

برنامه روحانی در...
بقیه از صفحه ۳۳

اعتالی جنبش دانشجویی نیز صادق است.
دیگر ایراد بزرگ برنامه روحانی کیفی 
بودن صرف آن است و کمیت در آن ارائه 
نشده است. مفاد برنامه قابل اندازه گیری 
به  توجه  با  و  کنونی  زمانه  در  نیست. 
در  ریاضی  و  کمی  مدل های  گسترش 
اجتماعی،  و  سیاسی  ساماندهی های 
برنامه ای برای اداره کشور ارزشمند است 
که محتویش صورت کمی و سنجش عینی 

قابل اندازه گیری باشد.
پروسه ای  ماهیت  گرفتن  نادیده 
اجتماع و سیاست دیگر اشکال برنامه 
به  حد  از  بیش  برنامه  این  در  است. 
مهندسی اجتماعی تکیه شده است. گویی 
دولت ابر قدرتی است که می تواند به یکباره 
بر اساس نشاطی که پس از اعالم نتایج 
تغییرات  است،  انتخابات حاصل شده 

زیادی را در کشور ایجاد کند.
را  توقعات  و  انتظارات  برنامه  این 
باال می برد. محتوای آن حالت انقالبی 

نسبت به وضع موجود دارد اما در فرم 
به اصالح طلبی محافظه کار تعلق دارد. 
با مشکل  را  برنامه  اجرای  تعارض  این 
مواجه می سازد. همچنین کماکان رویکرد 
پوپولیستی در برنامه قابل مشاهده است 
اگر چه به شدت مواضع روحانی در ایام 

تبلیغات انتخاباتی نیست.
نمره  روحانی  برنامه  مجموع  در 
این  پایین می گیرد. ضمن  به  متوسط 
که تحقق آن نیز دور از دسترس به نظر 
می رسد. همچنین معلوم نیست خود وی 
و وزرایش چه قدر اراده و توان الزم برای 

تحقق این برنامه را دارند.
در برنامه روحانی وزن امید بیشتر از 
تدبیر است. اما مرز های امید بخشی آن با 
امید کاذب معلوم نیست. تدبیر در نبود 
و  از موانع  اجرایی و غفلت  راهکار های 
تنگناها، کم فروغ شده است. اما هر چه 
هست در صورت تحقق برنامه روحانی در 
مقایسه با خط مشی احمدی نژاد برای 
ایران  مردم  رفاه  و  دمکراسی  توسعه، 
مناسب است و حداقل روند منفی و سیر 

قهقرایی حاکم را متوقف می سازد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »رادیو زمانه«


