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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

خبرها و قیمت دالر در
بازار تهران

احمدینژاد گفت دولت من پاکترین دولتها
بود :دالر سه هزار و  ۸۰۰تومان.
احتمال پیروزی قالیباف زیاد است :دالر سه
هزار و  ۹۰۰تومان.
حسن روحانی از مناظره پیروز بیرون آمد :دالر
سه هزار و  ۶۰۰تومان.
حسن روحانی به عنوان رییس جمهور انتخاب
شد :دالر دو هزار و  ۴۰۰تومان.
«کیهان» تهران نوشت :دالر دو هزار و ۴۰۰
تومانی توطئه فتنه است و قیمت واقعی سه هزار
و  ۴۰۰تومان است!
هاشمی رفسنجانی برخی از مسئوالن بدون
مسئولیت قیمت دالر را اعالم میکنند :دالر سه
هزار و  ۲۰۰تومان.
«همشهری» نوشت :روحانی برای مذاکره به
نیویورک میرود :دالر سه هزار و  ۱۰۰تومان.
روحانی گفت :هولوکاست هم آره و هم نه :دالر
سه هزار و  ۱۰۰تومان.
ظریف گفت :مذاکرات با جان کری مثبت بود:
دالر دو هزار و  ۹۵۰تومان.
«کیهان» تهران نوشت :برخی از مذاکرات
نیویورک بیجا بود :دالر دو هزار و  ۹۷۰تومان.
ظریف گفت :ایران قصد ساخت بمب اتمی
ندارد :دالر سه هزار تومان.
نتانیاهو گفت :ایران دارد بمب اتمی درست
میکند :دالر سه هزار و  ۲۰۰تومان.

کاترین اشتون گفت :ما با هیچ کس غیر از
جلیلی حال نمیکنیم :دالر سه هزار و  ۲۰۰تومان.
باراک اوباما گفت :همه گزینهها روی میز است:
دالر سه هزار و  ۵۰۰تومان.
سوریه گفت :بیشتر سالحهای شیمیایی ما
توسط نیروهای سازمان ملل منهدم شدهاند :دالر
سه هزار تومان.
فرمانده سپاه پاسداران گفت :مرگ بر آمریکا
سر جای خودش است :دالر سه هزار و  ۳۰۰تومان.
رییس بانک مرکزی گفت :نمیگذاریم دالر
پایین بیاید؛ قیمت سه هزار و  ۳۰۰تومان واقعی
است؛ دالر سه هزار و  ۴۰۰تومان.

پوزش و تصحیـح

بدین وسیله از خوانندگان وفادار روزنامه
«کیهان» به علت جابجایی متن یک خبر در مورد
مذاکرات رییس جمهور محترم جناب آقای حسن
روحانی در نیویورک و نظر رهبر معظم انقالب
که فرموده بودند «برخی کارها در نیویورک بجا
نبود» واشتباها از سوی هیات تحریریه به صورت
«برخی کارها در نیویورک بیجا بود» درج گردیده
بود پوزش میطلبیم.
ضمنا از بابت خبر چند ماه قبل به جای جمله
«ملت ایران با خستگی و بیحوصلگی برخی
افراد دچار تزلزل و انحراف نمیشود» باید جمله
«بیحوصلگی برخی مسئوالن حرکت انقالبی ملت
را منحرف نمیکند» باشد نیز پوزش میخواهیم.
در خاتمه کسانی که نامه دادهاند که تحریف
سخنان رهبر خودش نوعی «فتنه» حساب میشود
لطفا زر زیادی نزنند!

ازدواج با فرزندخوانده؟!

مژده که قانون حمایت از کودکان بیسرپرست
و بدسرپرست در مجلس شورای اسالمی تصویب
شد! البته این آن قانونی که فکر میکردهاید نیست.
براساس این قانون ازدواج یا صیغه پدر یا مادر

با فرزندخواندههای خود بالمانع است! یعنی نصف
این بچههای زلزله زده بیپدر و مادر بم حاال باید با
یک مرد یا زن پیر و هاف هافو تا آخر عمر بسوزند
و بسازند! یعنی این که مدل جدید صیغه قبول
سرپرستی کودکان است تا وقتی که آماده شدند
صیغه عقد را جاری کنند.
براساس این قانون وقتی که دختر
«بیسرپرست» به سن قانونی رسید سرپرست او
ظرف ده دقیقه با خواندن صیغه محرمیت میتواند
او را به عقد نکاح خود در آورد.
این قانون مسخره طرفداران زیادی داشته و
البته چند نماینده مجلس هم اعتراضات خود را
به صورت کتبی به رییس مجلس تسلیم کردهاند.
یکی از معترضین میگوید :خدا این وودی آلن
هنرپیشه و نویسنده و کارگردان مشهور آمریکایی را
لعنت کند که با ازدواج دختر ناتنی خود این فرهنگ
منحط و غلط غربی را همراه با عطر و آرایش و شلوار
جین و موسیقی رپ و قرص اکستسی و شیشه و
«فیس بوک» به ایران آورد.
قرار است در مرحله بعدی این قانون ،الیحه
متمم ازدواج پدر بزرگ با نوه و جد بزرگ با
نتیجههای خود در مجلس شورای اسالمی مورد
بررسی و رایگیری قرار گیرد.

گفت و گوهای اولی با دومی

به سبک جوکهای لوس «کیهان» تهران
اولی :این شریعتمداری هم حسابی سیمهایش
قاطی کرده!
دومی :چطور مگه؟
اولی :نمیدونه با این روحانی چکار کنه.
دومی :خب ،روحانی هم اصالحطلبه؛ میتونه
اون رو تو روزنامهاش بکوبه و خراب کنه.
اولی :جرات نداره.
دومی :چرا؟
اولی :اوال که روحانی توی اطالعات بوده و کلی
از «کیهان»یها مدرک داره .دوم این که خود آقا
هم مونده ونمیدونه چکار کنه .تحریم کمرشونو
شکسته .مجتبی هر روز به باباش غر میزنه.
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دومی :یعنی شریعتمداری قراره روزنامه رو
تعطیل کنه؟
اولی :بعدش هم بره با روزنامههای قدیمیاش
شیشه ماشین مردم رو سر چهارراهها تمیز کنه.
دومی :جدی؟
اولی :بابا شوخی کردم .منظورم این بود که
کار دیگهای بلد نیست .البته شایع شده که با اون
خبرهای دروغ و شاخدارش روزنامهاش شیشه را
هم خط میاندازد.
دومی :شوخی میکنی؟
اولی :آره بابا! تو چقدر خنگی!
دومی :پس حاال چی میشه؟ چرا «کیهان»
این کار رو میکنه؟
اولی :برای این که هاشمی رفسنجانی گفته
جمهوری اسالمی فقط با بحران و تحریم میتونه
سر پای خودش بایسته و «کیهان» دوست نداره
اوضاع درست بشه.
دومی :یعنی به حرف یک اصالحطلب دیگه
گوش کرده؟
اولی :شریعتمداری مرض افسردگی داره و
مرضش هم به خاطر اینه که انقالب اسالمی کارش
نگرفت .اگر قرصهاشو نخوره طرفدار خاتمی و
روحانی و موسوی میشه و اگر قرصهاشو بخوره
طرفدار اصولگراها میشه!

هزار و یک شب

حصر خانگی موسوی و کروبی به هزار روز
رسید .قرار است پرونده آنها به زودی به شورای
عالی امنیت ملی برود تا وضعشان روشن شود.
گفته شده که صحبت از تهیه فیلمی به نام
«هزار و یک شب» در میان جامعه هنرمندان
اصالحطلب است که در پایان فیلم درست مثل
شهرزاد قصهگو ،پادشاه او را میبخشد و به همسری
خود درمیآورد .از آنجا که تعدد زوجات در ایران
قانونی است در پایان فیلم بعید نیست که هم
میرحسین و هم مهدی هر دو به همسری سلطان
درآیند تا کشته نشوند!

YES! Please enter a
one year, six months subscription
to IRANIANS in the following name
Name ................................................................

Address ............................................................
City ...................................................................

اعتراض به نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسراییل ،در
مصاحبهای با شبکه «بی بی سی» فارسی گفت:
جمهوری اسالمی به ایرانیان اجازه نمیدهد شلوار
جین بپوشند!
او گفت :ایرانیان اگر آزاد بودند شلوار جین
میپوشیدند ،به موسیقی غربی گوش میدادند و
انتخابات آزاد میداشتند.
اظهارات نتانیاهو با عکسالعملهای شدیدی
از سوی ایرانیان به ویژه جوانان و مخصوصا زنان
روبرو شد .از طریق شبکههای «توییتر» و «فیس
بوک» جوانان ایرانی صدها عکس خود را در حالی
که شلوار جین پوشیده بودند ثبت و ارسال کردند.
حتی کسی عکس یک فروشگاه کالس باالی
فروش شلوار جینهای گران قیمت تهران را برای
دفتر نتانیاهو فرستاد و زیر آن نوشت« :اینجا
فروشگاه سالح کشتار جمعی در ایران است!»
نتانیاهو در جواب این همه معترض چند جمله
کوتاه در سایت رسمی خود قرار داد:
 ۱ـ من از آزادی جین و موسیقی و انتخابات
گفتم و شما فقط به شلوار جین آن اعتراض کردید.
پس دوتای دیگر چه شد؟
 ۲ـ شاید بهتر بود میگفتم شلوار جین
سوراخدار تا اعتراض نمیکردید که جرات پوشیدن
آن وجود دارد یا از ماموران دولت کتک میخورید
چه صیغهای است؟
 ۳ـ عکس فروشگاه با تابلوی «سالحهای کشتار
جمعی» کامال درست است .دختران زیبای ایرانی با
پوشیدن این جینهای تنگ سوراخدار واقعا «سالح
کشنده» میشوند.
 ۴ـ بیشتر جنسهای این فروشگاه از بازرگانان
ما از طریق تلآویو به ایران میرسد و در آنجا به
فروش میرود؛ درست مثل آن موقعی که زیرزمینی
به خمینی اسلحه میفروختیم.
 ۵ـ بعد از این جر و بحث بین من و شما فروش
شلوار جین در ایران دو برابر شده و این نشان
میدهد که شما حق پوشیدن جین را دارید و ما
البته چند میلیون دالر به جیب زدیم!

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

دوشنبه  14اکتبر ( 22مهر)
«ونزوئال بعد از چاوز»

سخنران :لیزا سولیوان
همراه با معرفی موسیقی آفریقایی ـ ونزوئالیی
(در رستوران نیبرز)

ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ  :Money Orderﮐﻠﯿﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ :ﻓﺮﻡ ﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﮐﺮﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻓﮑﺲ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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دوشنبه  21اکتبر ( 29مهر)
پیدایش نهضت بابیه و پیامدهای آن

سخنران :محمد اعظمی

State .................................. Zip..........................

Phone ........................................................
Email ................................................................

Washington Iranians Media, Inc.

P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States
Tel: 703.724.9680
Fax: 703.724.9689

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

تلفنهای اطالعات کانون:

703-283-9221

www.kanooneiranian.org

703-474-8956

E-mail:info@kanooneiranian.org
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طنزهای دیگران

داشتم خوب جلو میرفتم ولی یکهو مطلب
طنز کم آوردم .هرچه هم زور زدم دیدم که مغزم
مثل االغی که در گل گیر کرده باشد درجا میزند
و راه به جایی نمیبرد.
تصمیم گرفتم برای این که این قسمت سفید
نباشد نقل قولهایی از بزرگان و مشاهیر جمهوری
اسالمی ایران را در اینجا بگذارم تا لبخند از لب
شما محو نشود و در خماری نمانید:
ـ وال استریت حاصل خون شهداست! (محمد
رضا نقدی فرمانده بسیج)
ـ دانشگاه رفتن خانمها از بدبختیهاست!
(آیتاهلل جنتی)
ـ ایستادگی ملت ایران در برابر تحریمها از نتایج
روزهداری است! (آیتاهلل مصباح یزدی)
ـ حجاب عامل شیوع سرطان پوست در ایران
است! (مدیر گروه علوم پزشکی متخصصین پوست
دانشگاه تهران)
ـ امروز در جمهوری اسالمی ایران یک
گرسنه وجود ندارد! (محمد رضا رحیمی معاون
احمدینژاد)
ـ ایران امنترین کشور جهان است! (سید
احمد خاتمی)
ـ تحوالت جهان بدون ایران در سایه رهبری
آیتاهلل خامنهای به نتیجه نمیرسد (ضرغامی مدیر
«صدا و سیما»)
ـ دانشگاه باید دانشگاه باشد .دانشگاهی که
دانشگاه نباشد دانشگاه نیست( .حدس بزنید!)

افکار عمیق

بیچاره ایرانیان نژادپرست آریایی که امروز
حاضرند دو هزار و  ۵۰۰سال تمدن خود را بدهند
و یک فصل بهار عربی بگیرند اما رویشان نمیشود!

قیمت مرغ

از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و با صدور
بخشنامه وزارت کشاورزی قیمت رسمی هر کیلو
مرغ در ایران اعالم شد.
براساس این قیمتگذاریها قیمت مرغ مانند

دالر آمریکا همچنان در حال افزایش است .مدیرکل
بانک مرکزی گفت :با توجه به افزایش موازی و شانه
به شانه مرغ با دالر بهتر است ارز آمریکا در بازار
صرافان را «مرغ» نامگذاری کنیم!
قیمت مرغ به شرح زیر اعالم شده است:
مرغ چینی ریقو :هفت هزار تومان
مرغ پاکستانی مریض :پنج هزار تومان
مرغ روسی منجمد :شش هزار تومان
مرغ تولید محلی ۱۲ :هزار تومان
خروس یا مرغ وارداتی از سوئد و یا کشورهای
طرفدار همجنسگرایی :پنج هزار تومان
لنگ مرغ :هر کدام دو هزار تومان
دو لنگ مرغ از همان مرغ :سه هزار و ۵۰۰
تومان
دو لنگ از دو مرغ مختلف :دو هزار و  ۵۰۰تومان
سینه مرغ داخلی :چهار هزار تومان
سینه مرغ بوتاکس و سیلکونی :سه هزار تومان
بال مرغ خارجی :دو هزار تومان
بال مرغ مکزیکی (تند) :دو هزار و  ۵۰۰تومان
دل و جگر مرغ :پنج هزار تومان
فضله مرغ :براساس میزان یارانه ملی و ارزش
رسمی ریال تعیین خواهد شد.

قیمت تریاک

رییس اداره مبارزه با مواد مخدر ایران گفت
قیمت هر کیلو تریاک در ایران  ۴۰۰دالر است اما
قیمت هر کیلو تریاک در صورت انتقال به آمریکا
به  ۳۲هزار دالر میرسد.
سردار علی مویدی گفت :آمریکا با افزایش
قیمت دالر در ایران به سه هزار تومان هیچ غلطی
نمیتواند بکند و چشمشان کور بروند تریاک کیلویی
 ۳۲هزار دالری بکشند!

قیمت بلیت اتوبوس

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
گفت با توجه به افزایش قیمتها چارهای نیست
جز این که به زودی افزایش قیمت بلیت اتوبوس
را مطرح کنیم.
او گفت :چند سال پیش هم قیمت بلیت را
باال بردیم اما مردم چون فهمیده بودند که تورم
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شوخی عکسی

شامل بلیت اتوبوس هم خواهد شد اعتراض
چندانی نداشتند.
او اضافه کرد :حتی دانشجویان پیرو «خط»
امام هم بدون توجه به فرمایشات امام در مورد
مجانی کردن اتوبوسها عکسالعمل منفی از خود
نشان ندادند!

310

نگرانی از ناخالصی
مواد مخدر

رییس مرکز ترک اعتیاد تهران به فروش هرویین
خیابانی که با مواد روانگردان ترکیب شده هشدار
داد و گفت :قاچاقچیان برای افزایش حجم مواد
مخدر ،مواد خطرناکی مانند سرب را به تریاک
اضافه میکنند.
او گفت :ما و سایر مسئولین دولتی از ناخالصی
این مواد بسیار ناراحت هستیم .وی اضافه کرد:
خوشبختانه شیشه هنوز به صورت خالص به مصرف
کننده عرضه میشود و اصال خرده شیشه ندارد!
او در خاتمه گفت :نکته مثبت این است کسانی
که این مواد مخدر خیابانی حاوی فلزات را مصرف
میکنند هم نشئه میشوند و هم از نوعی Heavy
 Metalرایگان استفاده میکنند!

جهان باقی و بقیه قضایا

من در مورد این جهان باقی ،یعنی جهانی که
همه ما بعد از مرگ قرار است به آنجا برویم ،خیلی
سئوال و پرسش و استفهام و اشکال دارم .سئواالتم
را هم برای چند امام جمعه ،دو سه تا کشیش و
اسقف و چهار پنج تا خاخام فرستادهام ولی تا امروز
هیچ کدام از آنها جواب سئواالت مرا ندادهاند.
اینها همانهایی هستند که به جهان باقی نرفته
توضیحات و جزییات فراوانی درباره بهشت و جهنم،
فواره و آتشهای آنجا داده و حتی نقاشیهایی از
حوریان بهشتی و فرشتهها و البته شیطان را عرضه
کردهاند .سئواالت من بسیار ساده است:
 ۱۰ـ میگویند خدا اعمال خوب را در یک
کفه ترازو میگذارد و اعمال بد را در کفه دیگر و
بستگی به سبکی و سنگینی دو طرف این کفه
شخص زمینی به بهشت یا جهنم خواهد رفت.

رییس جمهور باش ولی مذاکره با آمریکا کار رییس جمهور نیست!

«فیس بوک» و «توییتر» میتوانند با هم تماس
داشته باشند؟
 ۱ـ آیا اهالی بهشت حق تعدد زوجات و سکس
گروهی با فرشتگان را دارند و یا این که در صورت
اقدام به اینگونه کارها به جهنم فرستاده میشوند؟

یعنی میگویید خدا با این همه قدرت و عظمت
یک ترازوی دیجیتال ندارد؟
 ۹ـ آیا افرادی که به جهنم میروند برای ابد در
آنجا هستند یا فقط دو سه روز یا یک ماه و یا دو
سه سال؟ مگر جهنم چقدر ظرفیت دارد که این
همه آدم برای ابد در آنجا بمانند؟
 ۸ـ آیا اداره آتش نشانی در بهشت وجود دارد
یا جهنم؟
 ۷ـ درجه مطبوع هوای بهشت را چه کسی
تعیین میکند؟ اهل بهشت و یا فرشتهها و یا
خود خدا؟
 ۶ـ آیا در بهشت و جهنم مذهب هم وجود
دارد؟ اگر وجود دارد فایدهاش چیست؟ به چه
درد میخورد؟
 ۵ـ آیا فرشتههای بهشت همیشه ثابت هستند؟
یعنی همانهایی هستند که دو سه میلیون سال
پیش این شغل را داشتهاند؟
 ۴ـ آیا اهل جهنم حق تقاضای فرجام از دادگاه
الهی را دارند و یا این که حکم قطعی است؟
 ۳ـ چرا هیچ کدام از پیامبران کتابهای
آسمانی خود را مصور چاپ نکردند تا مردم بدانند
بهشت و جهنم چه جور جایی است؟
 ۲ـ آیا مردم بهشت و مردم جهنم از طریق

افکار عمیق ()۲

آیا میدانستید که اگر کشتی نوح «بیمه سوانح»
داشت و حضرت نوح میتوانست از شرکتهای
بیمه ادعای خسارت کند بسیاری از حیوانات امروز
مجبور نبودند در باغ وحش زندگی کنند و وضعشان
خیلی بهتر بود؟!

از ونزوئال چه خبر؟

خبرگزاریها گزارش میکنند که وضع اقتصادی
کشور ونزوئال به خطرناکترین مرحله یعنی سقوط
کامل رسیده است .با آن که ونزوئال ثروتمندترین
کشور التین منطقه خود است و دنیایی از نفت دارد
اما نرخ تورم به حدود  ۴۰درصد بالغ شده است.
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Avi Career Training

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

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻼﺱﻫﺎﯼ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ،
ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺩﺍﺋﻤﯽ ،ﻧﺎﺧﻦ؛ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻗﺖ ﺷﻤﺎ
Cosmetology/ Nail Technician • Basic Esthetic 600
• Master Esthetic 600 • Professional Esthetic 1200
• • Make Up Artistry Instructor • Aromatherapy
Microdermabrasion • Lymphatic Drainage

MORNING/EVENING & WEEKEND SCHEDULE
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  703.759.2200ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﯿﺪ
ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﯾﺎﻟﺘﯽ
) (State Boardﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ،ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﻭﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺩﺭ
ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ

ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭘﻦ

 ٣٠٠ﺩﻻﺭ

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻣﯿﻢ

ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ
) (Financial Aidﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ
ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﮔﻬﯽ ﺍﺯ  ۱۰ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﻣﺎﺕ  Avi Day Spaﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ
Spa Wellness Packages
Massages
Facials & face treatments
Pedicure& Manicures
Waxing, Electrolysis & Laser Hair removal

(703) 759 - 2200 www.AviCareerTraining.com
education@AviCareerTraining.com
10130-A Colvin Run Road • Great Falls, VA 22066

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

REALTOR

سوزان مکی

مشاور برجسته و توانای خرید و فروش
امالک در ویرجینیا و مریلند
نماینده و عامل حرفهای باتجربه و قابل اعتماد شما در کلیه
مراحل خرید ،فروش و سرمایهگذاری در امالک و مستغالت

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

703.862.7692
susanmakki@aol.com

www.homegallery1.com

9841 Georgetown Pike • Great Falls, VA 22066 • 703.759.9190
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به این نتیجه کلی رسیده بود که بخالف شهرت،
خامنهای ،در کل نظام ،قلهنشین قدرت نیست
بل که عاملی است زیر دست صاحبان واقعی زر و
زور ،که در ازاء امتیازاتی صوری مطالبات آنها را
نمایندگی میکند.
من در متن مقال به این تحلیل با رای مثبت
نگاه کردم و لذا دریغم آمد که از بانی آن تحلیل
یا د نکنم.
 ۲ـ فراموش نکردهایم که آشکار شدن قتلهای
زنجیرهای جامعه را به خشم فراگیری کشاند،
آنگونه که پارهای از متولیان رژیم را به هراس
آورد .در آن حالت خاتمی برای خاموش کردن
مردم اطالعیهای صادر کرد و از مردم خواست
آرام بگیرند و کار را به هیاتی که زیر نظر خود
انجام وظیفه خواهد کرد واگذارند ،و قول داد
هیات مزبور در اسرع اوقات نتایج کار خود را به
«ملت بزرگوار» عرضه خواهد داشت .یک ماه بعد
«تحقیقات» هیات «حقیقت یاب» او منتشر شد با
ابراز این نظر که «خوشبختانه فاجعه ربطی به اولیاء
کشور نداشته و حاصل یک توطئهی محفلی بوده
است ».این دروغ محض سبب شد که هفتهی بعد
خامنهای در نماز جمعه شرکت کند و جانی بگیرد
و به تهدید بگوید «آنها که میخواهند دستگاه
اطالعاتی ما را به یک شیر بییال و دم تبدیل کنند
کور خواندهاند ».و این از نخستین اقدامات خاتمی
بود که گرمای اعتراض را از مردم بگیرد و بساط
«اصالحات» خود را بگسترد ولی خیلی زود افشا
شد که عوامل قتلهای زنجیرهای تا قلههای رژیم
دست داشتهاند.
 ۳ـ نقل از سخنان خاتمی در مراسم روز
دانشجو ۱۶ ،آذر .۱۳۷۹
 ۴ـ همانجا.
 ۵ـ مصاحبهی مطبوعاتی خاتمی با
روزنامهنگاران داخلی و خارجی ۱۶ ،مرداد ،۱۳۸۰
هفتم آگوست ۲۰۰۱
 ۶ـ داستان کوتاه و شیرین عبید این است:
وقتی پیش سلطان ابو سعید ،سماعی رفت (رقص
و آواز درویشان) ،سلطان دست موالنا عضدالدین
بگرفت و گفت رقص کن! موالنا رقص میکرد.
شخصی با او گفت که تو رقص با اصول نمیکنی
زحمت نکش .موالنا گفت من رقص به یرلیغ
(فرمان و دستور) میکنم و نه با اصول ،نقل از
کتاب لطایف (فارسی).
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هند و در تبعید بهسر میبرد و برای استقالل زادگاه
و بازگشت به سرزمینش مبارزه میکرد .او که در
سال  ۱۹۸۹جایزه صلح نوبل را برده بود ،در راستای
ت و گوی بین ادیان طی تماسی با رهبران
پروژه گف 
گروههاى مختلف یهودى در آمریکا از آنها خواست
تا شرایط دیدار او را با هیاتی از نمایندگان یهودی
فراهم کنند ،که من هم همراه این هیات به هند
اعزام شدم .در آنجا بود که داالیی الما از ما پرسید که
راز ماندگاری و استقامت روحی یهودیان طی تبعید
ی مدتشان چیست .بهنظرم ،این پرسش کمی
طوالن 
چاشنی ستایش غلوآمیز و جعلی در خودش داشت.
سرگردانی که چند هزار سال

چون به هر حال آن
به طول انجامیده را نمیتوان آنچنان به ماندگاری
ارتباط داد .و در حقیقت داالیی الما با همان نگرش
بوداییاش ،سعی داشت نگاهی مثبت داشته باشد
به یک تجرب ه منفی… چون به هر روی آنچه میان
اسراییل و فلسطین و بیشتر از آن میان اسراییل و
اعراب گذشته است ،به یک تراژدی مانند است؛
داستانی غمانگیز که باز هم با تبعید پیوند خورده
است و کسی که تبعید میشود ،از زبان ،از هویت
و فرهنگش دور میافتد و در حقیقت بخشی از
خاطرات ،زندگی و گذشتهاش را از دست میدهد.
* و واژه «نیلوفر آبی» نمایانگر چه مفهومی
است؟
راجر کامنتز« :نیلوفر آبی» در عنوان این کتاب در
حقیقت استعارهای است از رابط ه متقابل دو فرهنگ
و دو مذهب .چون این واژه در آیین بودیسم نمادی از
روشنی ذهن و گشایش راه رستگاری است و انتخاب
این عنوان و قرار دادن کلم ه «نیلوفر آبی» در کنار
واژه «یهودی»( )jewishبه دلیل تشابه کالمی آن با
واژه «جواهر» ( )jewelاست که با کنایهای ظریف به
یکی از دعاهای مشهور بودایی با نام «روشنی جواهر
در نیلوفر» اشاره میکند .البته خود داالیی الما این
عنوان را بسیار پسندید.
* برگردیم به آثار نویسندگان یهودی و به طور
خاص ادبیات یهودی در دوره معاصر ،شما فکر
میکنید جنگ جهانی دوم تا چه میزان در گسترش
چنین آثاری تاثیر داشته است؟
راجر کامنتز :مسلما خیلی زیاد .ببینید ،بخش
زیادی از نویسندگان ادبیات یهود دو زاویه را مد
نظر داشتهاند :یکی بحث اسراییل و دیگری واقعه

هولوکاست که از این میان دومی به شرح وقایعی
میپردازد که طی آن نه تنها یهودیان ساکن اروپا در
طی مدتی کوتاه قتل عام شدند ،بلکه بخش زیادی
از فرهنگ ،نهادهای مدنی و حتی سبک زندگی
آنها هم نابود شد .میدانید ،به هر حال آدمهای هر
عصری مسئول انتقال بخشی از فرهنگ و دانش خود
به نسلهای بعدی هستند و با نابود شدن آنها در
حقیقت این میراث هم منهدم میشود .شاید همین
حسرتها و حساسیتها یهودیان نسلهای بعدی
را بر آن داشته تا با نوشتن آن حوادث و یا شیوه
زندگی آدمهای آن روزگار تاریخشان را حفظ کنند.
* با این حساب نظر شما راجع به بنیادگرایی
مذهبی و جنگهای ایدئولوژیک ناشی از آن
چیست؟
راجر کامنتز :در حال حاضر دو مساله در کل
دنیا در حال پیشروی است که هر دو با بنیادگرایی
مذهبی در تقابلاند ،یکی مسال ه آزادی آدمی ،حقوق
بشر و همینطور تالش برای حقوق برابر برای زنان و
دیگری تعامل و احترام متقابل تمدنها و مذاهب.
این اتفاق در هم ه دنیا در حال وقوع است چه در
ایران ،چه در آمریکا و همچنین در اسراییل و جاهای
دیگر .اما متاسفانه تعصب مذهبی در مقابل این
رخداد واکنشی برآمده از ترس نشان میدهد .این
ترس از تغییر مسبب بروز واکنشهایی خشونتآمیز
و مرتجعانه میشود .به نظرم جنگهای ایدئولوژیک
همگی نوعی از همین واکنشاند و به خصوص در
کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و یا اسراییل که
مذهب با سیاست گره خورده است ،این کشمکشها
بیشتر دیده میشود.
* به نظر شما ادبیات میتواند این بحران را
کاهش دهد؟
راجر کامنتز :بله ،ب ه نظرم هدف ما به عنوان
یک نویسنده باید باال بردن همین تفاهمها باشد
که مثال من به شما کمک کنم تا با زندگی یهودیان
آشنا شوید و یا شما بدن ه زندگی یک ایرانی را به من
این همان چیزی است که یک شعر
نشان دهید .
یا یک داستان انجام میدهد که درک متقابل از
همدیگر را گسترش میدهد و در این راه انسانیت
را به سوی تعالی ببریم و این آرمان ادبیات است.
مثال چندی پیش کتابی در آمریکا از یک نویسنده
ایرانی [آذر نفیسی] منتشر شد با نام «لولیتاخوانی در
تهران» که به زیبایی مسائل و شخصیتهای ایرانی
و غربی را در هم ادغام کرده بود .اگر ما بتوانیم به
وسیل ه ادبیات پلی میان مذاهب و ملیتها بزنیم

راهی ساختهایم که رفت و آمد در آن بسیار هموار
خواهد بود و آن وقت است که آن واکنش عصبی و
خوفناک و خشونت زاییده آن از میان خواهد رفت.
مولوی شعری در این زمینه دارد….
* بله؛ «ای بسا هندو و ترک همزبان»...
راجر کامنتز :دقیقا…
* کمی از دفتر شعرتان« ،یهودی گمشده»
بگویید ،چرا «گمشده»؟
راجر کامنتز« :یهودی گمشده» نخستین کتابی
بود که من منتشر کردم و نامگذاری آن به داستان
زندگی خود من و زمان مرگ پدربزرگم برمیگردد.
پدربزرگ من از مهاجران اهل لیتوانی بود که به
ایاالت متحده کوچ کرده بود و من با مرگ او حس
کردم پل ارتباطی من با گذشته ،با اروپا و نسل
پیشین یهودیان از میان رفته و حیران و سرگشته
شدهام .شاید برای رهایی از همین حس پریشانی
و سرگردانی بود که تصمیم گرفتم خودم و اصالتم
را دوباره بیابم.
* و فکر نمیکنید این جست  و جو و این
تالش برای رهایی از سرگردانی میان هم ه بشریت
مشترک باشد؟
راجر کامنتز :دقیقا همینطور است ،هم ه ما
در جست  و جوییم چه آنها که در سرزمینمان
هستیم و چه آنها که در تبعیدیم؛ همه به نوعی از
خود دور افتادهایم و همگی مشتاق دانستن و یافتن
حقیقتایم .در این راه هرکس به چیزی چنگ میزند
اعم از مذهب ،ملیت ،اسطوره و…

برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

خالی از شوخی

بقیه از صفحه 31

کمبود اجناس و اقالم حیاتی مشکل بزرگ
روز است .مردم باید روزی چهار تا پنج ساعت
در صفهای طوالنی بایستند تا بتوانند یک بسته
دستمال توالت تهیه کنند!
هوگو چاوز و بازماندگان او ثروت مردم ونزوئال را
با کمکهای بالعوض به کوبا و پرداخت یارانههای
نقدی به مردم مفتخور به باد دادند و به این وضع
اسفناک امروز رسیدند.
یکی از متفکرین که فکر میکنم منتسکیو باشد
میگوید :بدبختی یک انقالب به این است که به
جای نتیجه مطلوب دادن به ترکمان زدن برسد و
مردم حتی دستمال توالت نداشته باشند تا این
ترکمان را پاک کنند!
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خبرهای سیاسی...

بقیه از صفحه 9

هم در حالی که نيروهای آمريکايی سالها در جست
و جوی او بودند .گروه شبه نظامی موسوم به «اتاق
عمليات ليبی» که مسئوليت ربودن علی زيدان را بر
عهده گرفته بود ،اعالم کرد که اقدام آنها در ربودن
علی زيدان واکنشی به همکاری دولت ليبی با آمريکا
در دستگيری ابوانس الليبی بوده است.
گروه «اتاق عمليات ليبی» قبل از اين با همکاری
وزارت کشور ليبی امنيت طرابلس را برقرار میکرد.
جان کری ،وزير امور خارجه اياالت متحده ،اخيرا
گفته بود که دولت ليبی در جريان عمليات دستگيری
ابوانس الليبی بوده است.
گزارشها حکايت از آن دارد که الليبی اکنون
در يکی از ناوهای اياالت متحده در دريای مديترانه
نگهداری میشود.
با وجود گذشت دو سال از انقالب ليبی که به
سرنگونی و قتل معمر قذافی ،رهبر پيشين اين کشور،
منجر شود دولت مرکزی ليبی همچنان با مساله
تامين امنيت و خلع سالح گروههای شبه نظامی
دست به گريبان است.

سپاه پاسداران استان کرمانشاه اعالم کرد:

دهها عضو «باند
همجنسبازی و شيطان
پرستی» بازداشت شدند

يک پايگاه اطالعرسانی سپاه استان کرمانشاه
گزارش داده است اعضای يک شبکه «همجنسبازی
و شيطان پرستی» را که دهها عضو داشته است
پس از ماهها مراقبت و تحت نظر بودن ،بازداشت
کرده است.
بر اساس گزارش سايت «سپاه حضرت
نبیاکرم» ،در ميان بازداشت شدگان چندين تبعه
خارجی از عراق و کشورهای منطقه نيز وجود دارند.
آنگونه که سايت سپاه استان کرمانشاه
میگويد ،اعضای «اين گروه که به بهانه برگزاری
جشن تولد در يکی از تاالرهای شهر به رقاصی و...
مشغول بودند دستگير و به مراجع ذيربط تحويل
داده شدند».
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