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سخنران: پرویز دستمالچی 

دوشنبه 23 سپتامبر )1 مهر(

فلسفه فمینیسم 

سخنران: ناصر سعادت الجوردی 

دوشنبه 30 سپتامبر )8 مهر(

در دنیا چه خبر است؟
گزارش کردند که دختر یکی از مقامات بلندپایه 
کره شمالی سر از کره جنوبی درآورده و به آنجا 
پناهنده شده است. این دختر بعد از تحصیل در 
چین قرار بود به کشور خودش بازگردد ولی با کمک 
رابطه هایی در کره جنوبی به آنجا پناهنده شد. او در 
گفت و گویی تلفنی با پدرش گفت: بابا، تقصیر این 
»جی پی اس« های ارزان و بنجل چینی است که 
مرا به جای شمال به طرف جنوب راهنمایی کردند!

***
از سوی رسانه های ایرانی گزارش شد که حدود 
100 پاسدار نیروی دریایی جمهوری اسالمی هر 
روز در آب های خلیج فارس مشغول شنا کردن 
هستند. سردار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران، گفت: این برادران )نه خواهران( 
روزانه به گشت می پردازند تا آمریکا حضور آن ها را 

احساس کند. 
او گفت: این شایعه که 100 نفر برای فرار از 
ایران از طریق آب های خلیج فارس، در صورت 
حمله نظامی آمریکا، در حال تمرین شنا و قوی 
کردن ریه های خود می باشند ساخته و پرداخته 

دشمنان است.

***
کمیته حقوق بشر سازمان ملل با همکاری 
موسسات تحقیقاتی اعالم کرد که امروز در ایران 
بطور متوسط هر ساعت یک نفر اعدام می شود. 
آن ها می گویند البته فعال جای نگرانی نیست چون 
کشور ۷0 میلیونی ایران با یک اعدام در هر ساعت 
هزاران سال طول می کشد که خالی از سکنه شود 

و خشم جامعه جهانی را برانگیزد.
توضیح این که در این گزارش ضریب اشتباه 
آمار هم وجود دارد و آن  هم به خاطر عقب کشیدن 
ساعت ها در پاییز است که در نتیجه تغییر زمان یک 

نفر از اعدام معاف می گردد!

***
آیت اهلل خامنه ای مجددا اشاره کرد که افرادی 
که در اغتشاش و فتنه های سال ۸۸ شرکت داشتند 
باید از رژیم معذرت خواهی کنند! اعضای خانواده 
شخصی که زیر اتومبیل پاترول پلیس انتظامی جان 
خود را از دست داده بود ضمن ارسال نامه ای از 
رهبر خواسته اند که غیابا معذرت خواهی فرزند خود 
را به نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعالم کند 
و قول می دهند که او دیگر خودش را زیر چرخ های 

اتومبیل های رژیم نیندازد!

***
مقامات ترکیه اعالم کردند که دو جنگنده »اف 
16« این کشور یک هلی کوپتر ارتش سوریه را که 
وارد حریم هوایی ترکیه شده بود ساقط کرده اند. 
معاون رییس جمهور ترکیه، بلند آرینج، که بر خالف 
نامش زیاد قد بلند هم نیست گفت: چندین بار به 
هلی کوپتر سوری اخطار دادیم و او گوش نکرد و 

در نتیجه او را زدیم!
گویا سوریه از عمل ترک ها بسیار ناراحت شده 

و به سازمان ملل شکایت کرده است. 
دو  که  نیست  نامردی  اوال  گفته اند:  آن ها 
هلی کوپتر  یک  سر  بریزند   »16 »اف  جنگنده 
فکسنی و کهنه ساخت روسیه؟ دوم چرا اخطارها 
را که می گویید به خلبان ما داده اید به زبان ترکی 

بوده است؟

***
این روزها یک دادگاه آلمانی در مورد معاف کردن 
دختران دانش آموز مسلمان از شرکت در کالس های 
شنای مختلط تصمیم گیری می کند. گویا بعضی از 
دختران مسلمان این کشور با حجاب کامل در این 
کالس ها شرکت می کنند و شاگردان دیگر از دیدن 
که مخفف  »برکینی«  که  آن ها  اسالمی  مایوی 
)»بیکینی« و »برکا« و »بورکا« است( نام گرفته 
زیر خنده می زنند و نظم کالس را به هم می ریزند. 

مقامات آلمانی می گویند با هفت درصد جمعیت 
مسلمان آلمان نمی توان برای هر مدرسه استخر 
زنانه و مردانه جداگانه ساخت مگر این که قسمتی 
از خمس و ذکات و صدقه خانواده دانشجویان به 
جای جیب امام جمعه مساجد آلمان به صندوق 

دولت آلمان واریز گردد!

***
در دوازدهمین سالگرد حمالت یازده سپتامبر 
در نقاط مختلف آمریکا مراسمی بزرگ برگزار شد. 
باراک اوباما و همسرش میشل در مراسمی در 
مقابل ساختمان پنتاگون )مقر وزارت دفاع( شرکت 
کردند. در نیویورک خانواده کشته شدگان نام تک 
تک قربانیان این حادثه را خواندند و در مراسمی 
مشابه نام کسانی که در جنگ افغانستان و عراق 
در خاتمه  گردید!  قرائت  نیز  بودند  کشته شده 
مراسم در بین حضار مقداری شله زرد و خرما پخش 
با اسپری حاوی  گردید و پلیس های موتورسوار 
گالب شرکت کنندگان را مورد حمله سمبولیک 

قرار دادند!
گویا احمدی نژاد تقاضای شرکت در این مراسم 
را کرده بود اما تقاضای ویزای او توسط یک مامور 
اداره مهاجرت که از بازماندگان واقعه هولوکاست 
بوده و به تقاضای او رسیدگی می کرده رد شده 

است!

***
نی  روا مریض  همان  برویک،  آندرس 
ناسیونالیست دو  آتشه نروژی که در یک روز با 
گلوله و خمپاره و نارنجک ۷۷ نفر را به قتل رساند 
و به ۲1 سال حبس محکوم شده است )اگر در 
ایران بود ۲1 بار اعدام می شد(، اجازه یافت که در 
دانشگاه اسلوی نروژ در رشته علوم سیاسی ثبت 
نام کند! آندرس برویک که فقط ۲۴ سال دارد 
توانست با کمک وکیل خود از قانون حق تحصیل 
برای همه شهروندان نروژی استفاده کند و تحصیل 
خود را آغاز نماید. در نروژ مجازات اعدام غیرقانونی 
است. خنده دار نیست که در کشور ما ایران افرادی 
با نوشتن یک مقاله سیاسی ۲1 سال ممنوع القلم 
می شوند و جایی دیگر کسی که ۷۷ نفر را کشته 

می تواند درس بخواند؟

احمدی نژاد 
در دانشگاه

همان طور که شنیده اید 
محمود احمدی نژاد رسما 
دارای دفتری در دانشگاه 
صنعتی شریف تهران شده 
سر  به  آنجا  در  روزها  و 
ند  نمی دا می برد.کسی 
دکترای  مدرک  که  آدمی 
دم  باید  را  مهندسی اش 
را  آبش  و  گذاشت  کوزه 
این  از  سر  چطور  خورد 

دانشگاه درآورده است؟
از  ما  ویژه  خبرنگار 
تهران گزارش می کند که 
کار  شروع  اول  هفته  در 
دفتر احمدی نژاد او مراجعه 
کننده زیادی نداشته و به 
غیر از آبدارچی که برایش 
برو  فقط  می آورده  چای 
بچه های حراست دانشگاه 
به او سر زده اند تا ببینند 
حالش خوب است و آیا از 
دانشجویان کتک نخورده 

است!

ملکه زیبایی اسالمی؟
کشور اندونزی مسابقه »زن مسلمان جهان« 
را در پاسخ به »ملکه زیبایی« جهان برگزار می کند.
بعد از اعتراض گروهی از مسلمانان اندونزی به 
انجام شصت و سومین دوره رقابت های ملکه زیبایی 
این کشور، مسئولین  در   )Miss World( جهان 
تصمیم به برگزاری مسابقه »زن مسلمان جهان« 

گرفته اند.
این مسابقه قسمت رقابت با مایوی دو تکه و 
لباس شب ندارد از آنجا که دختران شرکت کننده 
همگی بدن و صورت خود را پوشانده اند و حجاب 

کامل دارند داوران مجبورند به حکم قرعه برنده 
را انتخاب کنند!

شهادت با کلک؟
در اخبار آمده بود که مردی اهل سودان که 
میل به شهادت و جهاد در او به اوج رسیده بود 
طی یک حمله انتحاری حدود ۴0 نفر را در پایتخت 
اخبار  اینجای  تا  به کشتن داده است.  سودان 
اشکالی وجود ندارد و می تواند یک خبر عادی در 
دنیای دیوانه امروز باشد. جالبی خبر این است که 
این شخص به تایید پلیس و پزشک قانونی آلت 
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مرضیه افخمی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه در اولین مصاحبه مطبوعاتی:
ـ البته که قادر به مسافرت به خارج هستم، البته با اجازه آقامون!

برگزارکننده کالس های ترمیم پوست، مو، 
آرایش دائمی، ناخن؛ متناسب با وقت شما

education@AviCareerTraining.com

با ارائه این کوپن 

برای کالس ترمیم 

پوست تخفیف بگیرید

آماده سازی داوطلبان شرکت در امتحان ایالتی 
(State Board) مریلند، واشنگتن و ویرجینیا در 

کوتاه ترین زمان

امکان پرداخت مبلغ شهریه و هزینه خرید کتاب های 
مورد نیاز از طریق کمک های مالی دولتی 

(Financial Aid) برای واجدین شرایط

با اشاره به این آگهی از ۱۰ درصد تخفیف برای خدمات Avi Day Spa بهره مند شوید

www.AviCareerTraining.com(703) 759 - 2200

Cosmetology/ Nail Technician • Basic Esthetic 600 
• Master Esthetic 600 • Professional Esthetic 1200 
• Make Up Artistry Instructor • Aromatherapy • 

Microdermabrasion • Lymphatic Drainage

Avi Career Training
آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش 

و وزارت کار در کلیه ایاالت آمریکا
آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش 

٣٠٠ دالر

10130-A Colvin Run Road • Great Falls, VA 22066

MORNING/EVENING & WEEKEND SCHEDULE 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس ها با شماره تلفن 703.759.2200 تماس حاصل فرمايید

Spa Wellness Packages 
Massages  

Facials & face treatments
 Pedicure& Manicures

Waxing, Electrolysis & Laser Hair removal

سوزان مکی
مشاور برجسته و توانای خرید و فروش 

امالک در ویرجینیا و مریلند
نماینده و عامل حرفه ای باتجربه و قابل اعتماد شما در کلیه 
مراحل خرید، فروش و سرمایه گذاری در امالک و مستغالت

CRS, GRI ABR, e-Pro, SFR, CDPE, SRES, ASP REALTOR

Top Producer
VA & MD Real Estate Consultant
Listing & Purchase
Investment Properties  
& Fixer Uppers
Short Sale & Foreclosures

9841 Georgetown Pike • Great Falls, VA 22066 • 703.759.9190

703.862.7692
susanmakki@aol.comwww.homegallery1.com

 بقیه در صفحه 41   

تناسلی خود را در لوله کوچک فلزی قرار داده بود 
)مثل لوله فلزی نگهداری از سیگار برگ کوبایی( 
تا مانند بقیه اعضای بدن او به گوشت کوبیده 

تبدیل نشود!
دارم فکر می کنم این مرد سودانی تازه اسالم 

آورده با کجای خودش فکر می کرده است؟
آیا نباید پرسید: این چه جهادی است که با 

تمام وجود نیست؟
آیا او می خواسته برای همسر بیوه خود چیزی 

باقی بگذارد تا خاطره اش حفظ شود؟! 
آیا او  دنیایی فکر می کرده یا ماورای جهانی؟

مجسم کنید حوری های بهشتی آن دنیا را که 
مردی ناقص العضو را پذیرا می شوند که عضو مهم و 
محترم خود را در دنیای خاکی جا گذاشته و آبروی 

هرچه شهادت را برده است!
شاید هم دنیا برعکس باشد و حوریان آن جهان 
عضوی را که به جایی وصل نیست و دست و پا و 
اندا م های دیگر را ندارد دریافت کنند و ندانند که 

باید چکارش کنند؟!...

توصیه های ایمنی و...
در اخبار آمده بود که در اتیوپی و شهر آدیسابابا، 
پایتخت آن، یکی از نگهبانان و مراقبان باغ وحش 
وارد قفس شیر شده و شیر باغ وحش خشمگین 

و غران او را درسته خورده است!
مدیر باغ وحش آدیسابابا گفت: شیرهای باغ 
وحش ما غذای کافی می خورند و معموال گرسنه 
گوشت انسان نیستند. او گفت: طبق تحقیقات 
پلیس محلی علت مرگ این مرد این بوده که در 
زمان خواب بعد از ظهر شیر وارد قفس شده و او 

را عصبانی کرده است.
توصیه به دوستانی که قصد ورود به قفس 
حیوانان درنده باغ وحش را دارند این است که 
مطمئن شوید در زمان خواب این حیوانات وارد 
قفس آن ها نشوید و با تعیین وقت قبلی دست به 

چنین کاری بزنید تا خورده نشوید. 
گاهی ما انسان ها هم می توانیم شیرهای درنده   
شویم و کسی که تفاوت ساعت ایران و آمریکا را 
قاطی می کند و ساعت چهار صبح تلفن می زند را 

می توانیم مثل یک شیر درنده تکه و پاره کنیم.

افکار عمیق )۱(
ملی ـ مذهبی  

ملی ـ مذهبی کسی است که در جواب این 
سئوال درمانده که آیا ایران سرزمین اهورایی است 

یا امام زمانی؟

نمایشنامه خیلی کوتاه 
در دو پرده

پرده باال می رود. مردی قد بلند و گنده گوش 
پسربچه ای را گرفته و می پیچاند. پسرک آخ و اوخ 

می کند و فریاد می کشد: 
پسر: بابا! ولم کن!

مرد: چرا با فندک موهای خواهرت را سوزاندی؟
پسر: من نسوزاندم.

مرد: فندکت را بده به من.
پسر: من فندک ندارم.

مرد )گوش پسر را دوباره می پیچاند(: اینقدر با 
شالق می زنمت که نتونی راه بروی!

را  فندک  و  می کند  در جیبش  دست  پسر 
درمی آورد و به مرد می دهد.

تنبیه سختی  ترا  اینکار می توانم  برای  مرد: 
بکنم چون هم دروغ گفتی و هم موهای خواهرت 

را سوزاندی.
در همین زمان مرد دیگری از طرف چپ صحنه 
وارد می شود. به طرف پدر و پسر می رود و دست 

مرد را از گوش پسر جدا می کند. 
مرد دوم: ولش کن! فندکش را بگیر که دیگر 

از این کارها نکند.
مرد با اکراه قبول می کند و پسر را رها می کند.

پسر )رو به مرد دوم(:  مرسی. عموجان!
پرده دوم

پرده باال می رود. پسر در اتاق دیگری است. پسر 
دیگری که کمی از او بزرگتر است وارد می شود.

پسر دوم: چی شد؟ کتک خوردی؟
پسر: نه فندکم را گرفت و ولم کرد.

پسر دوم: پس حاال خواهرهایمان را چطوری 
ازیت کنیم؟

پسر اول لبخندی می زند و از جیبش یک پنجه 
بوکس آهنی درمی آورد.

هر دو می خندند. پرده می افتد.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:

پسر اول: رژیم سوریه
پدر: آمریکا

عمو: روسیه
پسر دوم: ایران

)با تشکر از مردم سوریه در نقش خواهر، فندک 
در نقش سالح های شیمایی، پنجه بوکس در نقش 

سالح های نظامی(

آگهی های تجاری
گمشده

کتاب »چطور می توان انسان خوبی بود؟« که 
در کیف من قرار داشت همراه با حدود 500 هزار 
تومان پول توسط شخصی در متروی تهران ربوده 

شده است.
از یابنده تقاضا می شود که پول را نگه داشته و 
کتاب را تا صفحه آخر مطالعه نماید و اگر خوشش 

آمد پول را به من باز گرداند.
برای فروش

مقداری روبان سبز، قوطی اسپری رنگ سبز، 
چند تی شرت با آرم کبوتر صلح و چند پوستر انقالبی 
با قیمت مناسب به علت دریافت ویزای پناهندگی 
از آمریکا فورا به فروش می رسد. با موبایل... تماس 

حاصل نمایید.
معاوضه

به علت مراجعه به مراکز روانکاوی و ترک اعتیاد 
تهران مقداری شیشه با مقداری علف معاوضه 
می گردد. شیشه ما شفاف است و در انتظار علف 

تازه هستیم!
با تلفن... تماس حاصل نمایید.

افکار عمیق )۲(
آیا می دانید حدود هشت سال دیگر ما در ایران 

به سال 1۴00 خواهیم رسید؟
آیا می دانستید که وقتی به سال 1۴00 برسیم 
خواهیم  عقب تر  دنیا  بقیه  از  سال  حدود 6۲1 
بود؟ اگر با رژیم شاه مانده بودیم 11۸0 را که به 
تاریخمان اضافه کرده بود می توانستیم 600 سال 

از بقیه دنیا جلوتر باشیم. علت عقب افتادگی ما 
خودمان هستیم...

ساپورت  پوش ها
به گزارش سایت »پارسینه« پوشش زنان ایرانی 
و استفاده از »ساپورت« این روزها توجه رسانه های 

داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است.
گزارشی  در  »اکونومیست«  معروف  روزنامه 
برای پوشش زنان ایرانی عنوان کرده   که مانتوی 
زنان در تابستان امسال چند سانتی متر کوتاه تر 
از سال های قبل شده است. این روزنامه می گوید 
که سایت »ساپورت  پوشان« که حاوی عکس های 
دختران ایرانی است بیشتر از سایت »آقا، دوستت 
دارم« و یا »مثقال دات کام« و یا »سایت مجازی 
سفارت آمریکا« و یا »جمکران دات کام« بازدید 
کننده داشته است! در فضای شهوانی جمهوری 
اسالمی امروز فضای شهوانی مجازی »فیس بوک« 
و »توییتر« قوز باال قوز شده و مسئوالن سعی در 

کنترل و مهار آن دارند.
سایت »ساپورت  پوشان« که فعال توسط برادران 

غیرشهوانی سپاه هک شده عکس های دختران زیبا 
و سکسی ایرانی را بدون سانسور در صفحات خود 
قرار می دهد و ادعا دارد که تمامی عکس ها واقعی 
بوده و از ایران توسط دختران ایرانی ارسال شده اند.
که  نوشت  »کیهان«  روزنامه  معمول  طبق 
سایت »ساپورت  پوشان« توسط بهاییان و یهودیان 

اسراییل »ساپورت« می شود.
کسی نمی داند دعوا بر سر چیست؟ در کشوری 
که طبق دستورهای دینی چند زن داشتن، صیغه و 
ازدواج موقت با نظارت همسر )ببخشید با رضایت 
همسر( ترویج می کند و پارتی های آنچنانی در آن 
می اندازند که روی مهمانی های رومی های قبل 
از سقوط امپراتوری را کم می کند، چه انتظاری 

می توان داشت؟

افکار عمیق )۳(
آیا می دانستید اگر حضرت نوح، ابراهیم پیامبر را 
سوار کشتی خود می کرد و به دریا می برد و برای او 
روی عرشه کشتی یک کباب گوشت گوسفند عالی 
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بقیه از صفحه 14

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل
عمودی

بقیه از صفحه 1۷

بقیه از صفحه ۳1

خالی از شوخی

بقیه از صفحه 1۷

1ـ  شاعر، نویسنده و روشنفکر معاصر مکزیک خالق 
به  برادر  ـ  ادبی  نوبل 1990  برنده  و  انزوا«  »هزارتوی 

گویش محلی.
۲ـ  چرخ گردون و بازیگر!ـ  آسیب و ضررـ  اجرای آن 

برای همه یکسان است.
3ـ  فوری و بی درنگـ  از استان های شبه قاره هند 

ـ پرنسس نشینی در قلب اروپا.
۴ـ  تکیه کالم منفی بافـ  گالبیـ  دستگاه نمایش 

فیلمـ  حرف همراهی.
5ـ  یک جز از اجزاء توراتـ  رها و آزادـ  دزد خانگی!

6ـ  اندیشه و فکرـ  خرابـ  بیماری اعیان.

1ـ  سهل و ممکنـ  شاعری معاصر از دیار کاشان که 
در جوانی چهره در نقاب خاک کشید.

۲ـ  پایتخت کشوری اروپاییـ  جامه و لباسـ  صفت 
چهارپای ناآرام.

3ـ  خالی از هر چیزـ  از حشرات موذی و خونخوارـ  
راهنماـ  آنچه که اول و ابتدا نداشته باشد.

۴ ـ حرف شرط با تخفیف ـ مبتال شده به نوعی 
بیماریـ  عاجز از دو چشم!

ـ  مکه  نزدیک  ناحیه ای  ـ  مکتب خانه  معلم  ـ   5
شهر انار.

6 ـ شهربادگیر ها ـ معموال برابر با اصل باید باشد! 
ـ رودی اروپایی.

۷ـ  باهوش و حافظهـ  ضایع و به کارنیامدنیـ  پدران 
ـ پسوندی به معنی مثل و مانند.

ـ کشوری آسیایی که قبال برمه می گفتند. ـ گذرنامه   ۸
ـ بچه دان  ـ پایان حیات  ـ سرخ کمرنگ  ـ یک لحظه   9

یا پرده ای در شکم مادر.
10 ـ تلخ ـ آبراهه فلزی از بام به پایین ـ ته نشین 

مایعات.
11ـ  استواری و پایداریـ  رگی در بدن از کمر تا کعب 

ـ نشان و عالمت.
1۲ـ  از ایاالت بزرگ چینـ  کهنه و فرسودهـ  پهلوان.

ـ نوعی جنون و سبکی عقل  ـ بدبخت  ـ مادر ترک   13
ـ زادگاه ناپلئون بناپارت.

1۴ ـ از گل هاست و ستاره هم ـ تقویت رادیویی ـ 
آمریکای مرکزی و در  کشوری کوچک و جزیره ای در 

شمال دریای کارائیب.
15ـ  کتابی از حسین واعظ کاشفیـ  مسرت بخش.
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۷ ـ بتکده ای در هند که توسط سلطان محمود 
غزنوی ویران شدـ  اشاره به دورـ  تکیه بر پشتی.

۸ـ  صریح اللهجهـ  از جهات اربعهـ  وقت و هنگام 
ـ کلم تنبیه و ندا.

9ـ  فی الواقع  حیوان نجیبی استـ  دباغی پوست 
ـ آنچه در خور و شایسته جنس مذکر می باشد.

ـ جنگلی است در کانادا که درختان آن  ـ نهنگ   10
تا 60 متر ارتفاع داردـ  از شیخ  نشین ها.

11ـ  دست افزار زارعـ  آشـ  کوتاه و ناقص.
1۲ـ  لبریز و ماالمالـ  نوعی تن پوش برای مواقعی 

خاصـ  تصدیق عمو سامـ  نفس چاق.
13ـ  از دستگاه های موسیقی خودمانـ  کشوری 
اروپایی و جزیره ای کوچک به مساحت 316 کیلومتر 
مربع و ۴00 هزار نفر جمعیت ـ شجاع و دلیر است 

و حفار.
1۴ ـ سوراخ و منفذ ـ همسر حضرت ابراهیم ـ 

شهری در استان اردبیل.
15ـ  پارچه کم عرضـ  افسر ارتش لویی پانزدهم 

که در زندان با نوشتن دو کتاب »ژوستین« و »ژولیت« 
مشهور شد و بیماری آزار دیگران به نام او معروف است.

درست می کرد، ابراهیم هیچ گاه به فکر 
قربانی کردن فرزند خود نمی افتاد و امروز 
وضع همه بهتر می بود؟ شاید حتی کیفیت 
کباب ها در کبابی ها و رستوران های ایرانی 

هم بهتر می شد...

زندگی عجیب و 
غریب من

یک  من  به  ما  محله  پلیس  دیروز 
قبض جریمه برای شرکت در کالس های 

تندخوانی کتاب داد. نامرد بی سواد!...

***
چرا باید برای موزه رفتن دو بار پول 
بدهم؟ یک ورودیه می گیرند که من کله 
مجسمه ها را ببینم و در موزه دوم پول 
می گیرد که من بدن این مجسمه ها را 

نگاه کنم.
نامردهای بی هنر!...

***
دیشب رفتم به یک نمایشگاه نقاشی 
از  اصال خارج  مدرن.  و  آوانگارد  بسیار 
تصورم بود. هیچ کدام از نقاش ها از بوم 
و قلم مو و رنگ استفاده نکرده بودند. 
خودت باید به دیوارهای محل نمایشگاه 
تجسم  را  آن ها  هنر  و  می شدی  خیره 

می کردی!...

***
برای وقت کشی آخر هفته رفتم به یک 
wine tasting که فستیوال چشیدن انواع 
شراب بود. حدود ۷0 یا ۸0 تا ته  استکان 

انگشدانه کوچک خوردم. 
مسئول فستیوال پرسید کدام یکی 
را دوست داشتی؟  گفتم تا اون وسط ها 

که حالم خوب بود همه شان خوب بودند 
اون آخری که به استفراغم انداخت خیلی 

بد بود!

***
رفیقم ایمیل زد: این هم آخرین عکس 
مقامات  از  یکی  از دختر  نشده  منتشر 
در  اسالمی  بسیار  کشور  یک  امنیتی 
خاورمیانه! زیرش نوشته بود: گفتم که 

منتشر نشده، دنبال چه می گردی؟ 
جواب نوشتم: دختره را می شناسم!

***
دیشب یکی زنگ زد و پای تلفن کلی 
اطالعات به صورت کد و حروف رمز و 
به من  و شماره های سری  عبور  کلمه 
داد. همه را ضبط کردم و برای صاحب 
»ویکی لیکز«، ژولیان آسانژ، فرستادم که 
شاید به دردش بخورد. فردایش یکی زنگ 
زد و گفت: ببخشید، این طوطی من تازه 
یاد گرفته روی تلفن شماره گیری کند اگر 
مزاحم شما شده و چرت و پرت گفته 

معذرت می خواهم. 
از  بعد  آسانژ هم طرف های  ژولیان 
ظهر زنگ زد و گفت: مرسی، همه اسرار 
را فروختم به روس ها و یک میلیون دالر 

ریختم به حساب بانکت.

***
دیشب زنگ زدم به کلیدسازی محله. 
الزم  کلید  شده،  قفل  در  پرسید: 

دارید؟ 
گفتم: یک کلید دارم، بی مصرف مانده 

می توانید برایم یک قفل درست کنید؟

***
شنیدم دیشب امام جمعه مسجدمان 
برای مهمانی به خانه کشیش کلیسای 
محله رفته و آنجا چند گیالس شراب 
هم خورده است. چه اشکالی دارد؟ مگر 
ترویج و تبلیغ مذهب فقط باید با بمب های 

انتحاری باشد؟

خصوصی است دست بکشد و دیگر در این 
زمینه ها از قدرت خود سوء استفاده نکند.
با سپاهیان  نیز سخنانی  خامنه ای 
داشت که از مقوله دیگری بود. او پس 
از همه افتضاحات و فجایعی که دخالت 
بار  سپاه در تحوالت سیاسی کشور به 
آورده است هنوز نمی تواند سخن سلف 
خود را، که سپاه را از دخالت در سیاست 
منع کرده بود، تکرار و تایید کند. او به 
جای این سخن دخالت سپاه در سیاست 
را »ناالزم« می داند و یا به تعبیر خودش 
در عرصه سياسی  ندارد سپاه  »لزومی 
پاسداری کند.« یعنی از دید او دخالت 
سپاه در سیاست تا کنون نه فقط مجاز و 
بلکه وظیفه آن بوده است. و اصوال یعنی 
چه که دخالت سپاه در سیاست »لزومی 

ندارد«؟ یعنی شما هنوز می توانید هر 
جا مایل بودید وارد عمل شوید و بزنید 
و ببندید و بکشید، ولی این کار همیشه 
وقتی الزم می شود  و البد  نیست  الزم 
که رهنمودی از بیت من به شما برسد. 
آقای خامنه ای فرق بین »منع« و »عدم 
لزوم« را که یکی معادل »حرام« و دیگری 
»نفی وجوب« است می داند و دقیقا عملی 
را که سلف او منع )یا حرام( کرده او با 
همه تجربه فاجعه باری که نقض این منع 
به بار آورده اکنون حد اکثر آن را ناواجب 
ـ یعنی عمل شما ممکن است  می شمارد 
از مقوله مستحب و مباح و یا مکروه باشد 
و در هر صورت )چون منع نشده( مجاز. 
با این رهنمود، سپاه می تواند همچنان و 
بدون دغدغه در سیاست های داخلی و 
خارجی کشور دخالت کند )و احیانا فاجعه 
بیافریند( بدون این که به کسی جز شخص 

خامنه ای پاسخگو باشد.

سپاه، همچنان فعال...

داده، در برنامه هسته ای ایران نیز می تواند 
آستانه صبر خود را از دست دهد. اوباما 
فکر  »من  گفت:  مصاحبه  همین  در 
موضوع  که  می دانند  ایرانی ها  می کنم 
هسته ای، برای ما مساله ای بسیار بزرگ تر 
از موضوع سالح های شیمیایی است... 
تهدیدی که یک ایران هسته ای متوجه 
ما  اساسی  منافع  به  اسراییل می کند، 
بسیار نزدیک تر است... مسابقه تسلیحات 
هسته ای در منطقه، موضوعی است که 

عمیقا موجب بی ثباتی خواهد شد.«

چرا چنین پیامی به روحانی؟
گفته شد، آمریکا روحانی را مقام دست 
پایین ولی منتخب مردم ایران می داند و 
خامنه ای را مقام دست باال و غیر منتخب. 
با آشکار کردن مراوده با روحانی، اوباما 
با افکار عمومی  او را نه تنها در تقابل 
ایرانیان بلکه افکار عمومی جهانیان قرار 

داده است.

اما فزون بر این نکته، اوباما روحانی را 
حقوقدان، پراگماتیست، واقعگرا و صاحب 
جمهوری  قدرت  ساختار  در  وجاهت 
است  کسی  روحانی  می داند.  اسالمی 
که همواره مورد اعتماد رهبر جمهوری 

اسالمی بوده است. 
از زمان تاسیس شورای عالی امنیت 
ملی ایران در سال 136۸ تاکنون، روحانی 
نماینده آیت اهلل خامنه ای در این نهاد مهم 
بوده است. این چنین شخصیتی اینک در 
پست دومین مقام مهم کشور قرار گرفته و 

قدرت اقناعی منحصر به خود را در ساخت 
قدرت دارد.

اوباما با گشودن مراوده با روحانی در 
دو ماه اول ریاست جمهوریش، اوال این 
پیام را به او و جهانیان داده که در دولت 
امید، اوباما عقالنیتی را می بیند که در 
سلف او نبود و ثانیا آزمایشی می کند تا 
میزان عملگرایی او را بسنجد و ثالثا از 
قدرت چانه زنی اقناعی او در ساختار قدرت 
جمهوری اسالمی، آزمون به عمل آورد.

برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

مالحظاتی پیـرامون...

د،  اسنا هد،  شوا ین  ا بق  مطا
استدالل ها و گمانه زنی ها، به نظر می رسد 
که بالتکلیفی در واشنگتن که به اتخاذ 
راهبردی نادرست از سوی آمریکا در قبال 
انقالب ایران انجامید، اصلی ترین عامل 
به قدرت رسیدن آخوندها و متحدان 
چندگاهی شان در ایران بوده باشد. چنان 
که جان سی کمپبل، در نقد کتابی که 
هایزر سال ها بعد درباره این واقعه به نام 
»ماموریت به تهران« )19٨۷( نوشت، در 
شماره بهار 19٨۷ مجله »امور خارجه« 
بیان می کند، با وجودی که هایزر در این 
کتاب از اهداف واقعی سفرش به تهران 
و از دستورات دقیقش چیزی نمی گوید، 
از  نشان  خوبی  به  می گوید  آنچه  اما 
در  آن مقطع  در  واشنگتن  بالتکلیفی 
قبال مساله ایران دارد. از قضا، چنان 
که هوشنگ نهاوندی نقل می کند، دو 
بطور  نیز  آمریکا  بعدی  رییس جمهور 
سربسته به خطای استراتژیک واشنگتن 
در این باره اعتراف کرده اند. رونالد ریگان 
طی مناظره انتخاباتی با رقیب دموکرات 
خود، والتر ماندل، اظهار کرده بود که 
»سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه 

ایران شد، لکه سیاهی در تاریخ ایاالت 
متحده است.« جورج بوش پدر هم بعدها 
گفته بود که »ماموریتی که به ژنرال هایزر 
به منظور فلج کردن ارتش ایران تفویض 

شد، یک خطای بزرگ بود.«
چنان که مشخص است، دولتمردان 
آمریکا، در تب و تاب سال های واپسین 
کوته بینانه،  رویکردی  با  سرد،  جنگ 
گروی  در  تنها  را  خویش  ملی  منافع 
حفظ ارتشی می دیدند که طی سالیان 
دراز میلیاردها دالر خرج تجهیزش کرده 
بودند تا بدینوسیله از یک طرف جلوی 
نفوذ کمونیسم در ایران و فراتر از ایران 
را بگیرند و از طرف دیگر آن را به پلیس 
خاورمیانه تبدیل کنند؛ و این که چه 
کسی یا کسانی بر آن ارتش فرمان برانند 
را چندان مهم نمی دانستند؛ لذا به غلط 
قدمی برداشتند که نه تنها ارتش ایران 
را در عمل نابود کرد، که تمام ایران و 
بلکه قسمتی عمده از خاورمیانه را از 
حوزه نفوذ آن ها خارج ساخت و از یک 
دیرین شان  طرف تحت سلطه دشمن 
یوغ  زیر  به  دیگر  طرف  از  و  روسیه 

»استکبارستیزان« جنایتکار انداخت.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «اخبار روز»

آیا آمریکا آخوندها را در ایران به قدرت رساند؟ 

 »B در طرح توسعه میدان گازی »فرزاد
مخالفت کرده است.

نشریه هندی »ایندین اکسپرس« در 
شماره روز سه شنبه، ۲6 شهریور، خود 
نوشت، زنگنه اول سپتامبر به سریواستاوا، 
سفیر هند در ایران گفت، تهران دیگر قبول 
نمی کند که تمامی پول نفت صادراتی خود 

به هند را به روپیه دریافت کند.
در جوالی سال جاری میالدی )تیر 
ماه 139۲( ایران و هند در مورد دریافت 
کل طلب نفتی ایران با روپیه توافق کرده 

بودند.
ویراپا مویلی، وزیر نفت هند ماه گذشته 
به مانموهان سینگ، نخست وزیر این 
کشور اطمینان داد که در فاصله سال  
تن  میلیون  تا ۲01۴ میالدی 11   ۲013
نفت از ایران وارد می شود تا هند بتواند 
هشت ممیز ۴۷  میلیارد دالر صرفه جویی 

ارزی داشته باشد.
ایران  نوشت،  نشریه همچنین  این 
دریافت تمام طلب نفتی خود به روپیه را 
متوقف کرده و به سیستم قبلی دریافت 
۴5 درصد طلب خود به روپیه بازگشته 
ارزهای  با  باید  ایران  بقیه طلب  است. 

معتبری مانند یورو پرداخت شود.
بیژن نامدار زنگنه در دیدار با سفیر 
هند اظهار داشت، ریيس کل جدید بانک 
مرکزی ایران از مشکالت انتقال یورو از 
هند به دیگر کشورها شکوه کرده است؛ 
این مشکل باعث می شود که خرید دارو 
ایران از محل درآمدهای نفت  و غذای 

صادراتی هند دشوار شود.

بقیه از صفحه ۳۶
خبرهای سیاسی...


