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تهران نمایشگاه کتاب در
کتاب بین المللی نمایشگاه دومین و بیست
شده گفته شد. تهران برگزار در پیش روز چند
از کمتر بسیار نمایشگاه این در ایران سهم که
به ناشران از یکی است. بوده پیش سال های
یا داشتیم کتاب چه هر است: گفته خبرنگاران
مجوزانتشارنگرفتندویااگرچاپشدندوپرفروش

است! کرده جمع زور به را آن ها دولت بودند
نمایشگاه این در هم  احمدینژاد  محمود
باید گفت: کوتاهی سخنان در و نمود شرکت
هماهنگ زندگی هزینههای با کتاب قیمت
ایرانی اتحادیه ناشران سوی است از قرار باشد.
نمایشگاه از خاتمه این در ایران بعد کتاب  قیمت
رییس توصیه طبق تا یابد افزایش برابر چهار به
جمهورهماهنگیبینبهایکتابوسایرهزینهها

گردد! حفظ

کنیا در سکسی اعتصاب
در کنیایی زن هزاران که خواندم اخبار در
اعتصاب کشور این سیاسی منازعات به اعتراض
فراوان بحرانهای دنبال کردهاند!به سکس
این کشور زنان پی، در پی کشتارهای سیاسی و
گرفتند برای مدت تصمیم مردان برای فشار به
گروه کنند. سکس را متوقف عرضه نامحدودی
گرفته اند پیش را راه این که سیاسی فعال زنان
درخواست خیابانی زنان  و  روسپیان از حتی
مبلغی است قرار بپیوندند. آنها به که کردهاند
جنبش این هواداران سوی از زنان این برای
نان از تا شود  پرداخت آنها به و  جمعآوری

خوردننیفتند.
برای بود خوب چقدر کردم فکر خودم با
حکومت در که ناهنجاریهایی به دادن خاتمه
زنانما همدستبهچنین ایرانوجود دارد فعلی

میزدند. کاری
سادگیها هم این کار به این که بعد دیدم
نیستوممکناستاصالامکانپذیر نباشد. چند
از این تا دیگر تراشیدم هم برایخودم دلیل ساده

فکرهایانقالبینکنم.
کنیایی زنان  از ما زنهای که این  اول
این نتوانند است ممکن و هستند سکشوالتر
چند از بیشتر را خود سکسی روزه یا اعتصاب

دهند. ادامه روز
زنانخیابانی به زنانبخواهند اگر اینکه دوم
را عرضه سکس هم آنها تا بدهند تلفنی پول و
برایشان که ایرانی مردان کنند، متوقف مدتی
نیست مهم جنسی ارضای برای پول پرداخت
خود اعتصاب تا داد خواهند برابر دو زنان آن به

بشکنند. را
بیش ایرانی مردان بیشتر چون که این سوم
برای حاشیه  در حداقل  یا و دارند  زن یک  از
صورت کردهاند در جور معشوقه ای صیغه و خود
به دیگریرویخواهندکرد. آن ها اعتصابیکیاز
که می شود پیدا یکی زن تا سه دو بین باالخره

اهلسیاستنباشد.
از بالفاصله اعتصاب این که این چهارم

خودشان شخصیها که و لباس بسیج سوی
نمیخواهندبدونسکسبمانندشکستهمیشود
این از تا اگرهمسکسبرایشان مهم نباشدچند و
زنهایسیاهپوش پلیس مخفی وخواهرانزینب
برایکتک اصالنمیدانندسکسیعنیچیرا که
خانههاشان در اعتصاب کننده به زنهای زدن

نکنند! غلط ها دیگر از این تا میفرستند

چنین در بعد سال سی
روزی

اخبارشان عکسنشریاتدیگر کههمیشه بر
افتخار ما داده رخ که  است  اتفاقاتی درباره
غیر از انعکاس قادریم نشریه این میکنیم که در
را نیفتادهاند که هنوز اتفاق آنچه خبر رویدادها،
ازخبرنگار تشکر البتهبا همبهآگاهی تانبرسانیم.
این راههمیاریکرده ما خیلیدر به جدیدمانکه
از اینکه بعد و طالعبینیبود کار قبالدر او است.
وسقوطبازارهای نتوانستبحراناقتصادی دنیا
از از یکی در نتیجه و را پیشبینی کند سهام
از آمریکا بازار سهام در کلی پول که مشتریانش
خود از کار خورد، مفصلی کتک داده بود دست
با خبرنگار عنوان به گرفت تصمیم و گرفت کناره
چنین  را آینده اخبار۳۰ سال همکاری کند. او ما

است: پیشگوییکرده
سرباز  که ۵۰ هزار کرد اعالم امروز آمریکا *
گرداند. بازخواهد به عراق افغانستان از را خود
افغانستان به از عراق سال پیش ده سربازان این

کنند. کنترل را اوضاع آنجا تا بودند آمده
به  دو» را شماره «امید سفینه * امروز ایران
این ماموریت که است شده گفته فرستاد. فضا
که است یک» امید «سفینه کردن پیدا سفینه
۲۰۰۹ در فضا گم  سال از یعنی پیش سال سی از

ندارد! خبری آن از کسی و شده
تا پایان  بوشهر نیروگاه که کرد اعالم روسیه *
بهرهبرداری  مرحله آینده یعنیسال۲۰۴۰ به سال
را خود برق بود خواهد قادر ایران و رسید خواهد

دریافت نماید. این نیروگاه از
بر صفحه  بار دیگر * فیدل کاسترو، رهبرکوبا،
در خبرگزاریها شایعات به و شد ظاهر تلویزیون
کاسترو فیدل داد. خاتمه مرگش احتمال مورد
پیروزیهای درباره خود سخنرانیچندساعته در
گفت سخن با دشمن مبارزه و نحوه کوبا انقالب
که پنج رائولکاسترو خود مرگبرادر در پایاناز و

کرد! تاسف اظهار کرده فوت پیش سال
سابق  جمهور رییس احمدینژاد، * محمود
ایران،در سمیناربررسیابهاماتواقعه هالوکاست
برگزار پنجمین بار و بیست تهران برای در که
افتتاح رسما را مراسم این و کرد شرکت میشد

کرد!
ریاست  کاندیدای مجددا کروبی مهدی  *
۱۱ دوره اخیر  در شد. او که جمهوری در ایران
کرد که اعالم است  نشده پیروز رقابتها  این
او  دهد روی ۲۰۴۰ تقلبی سال انتخابات در اگر
احتمال  و آرا مجدد بررسی اخیر ۱۱ دوره مانند
خواهد توصیه نگهبان شورای به را تقلب انجام
کاندیدای را خود دیگر حتی است ممکن و کرد

انتخاباتنکند!
تابستان  آمریکا در جمهور جدید * رییس
و مشکل فلسطین برای جدیدی راه حل امسال
اینمنظور اسراییل،درکنفرانسیکهقراراستبه

داد! خواهد ارایه شود، برگزار
امورخارجه  و وزیر *هیالریکلینتون، سناتور
گویی با خبرنگار شبکه و پیشین آمریکا، در گفت
را علیه تحریم ها باید گفت: آمریکا «فاکس نیوز»

ایران تشدید کنیم!
سالحدود  مانندهر ایامحجامسالهم * در
انجام  هنگام خارجی و ۶۰۰ زائر ایرانی ۴۰۰ زائر
اسالمی حکومت آغاز از شدند. کشته مناسک
ایران تاکنونحدود چهارمیلیون نفردرخانه کعبه

دادهاند! از دست را خود جان
* ازسویسازمانمللسال ۲۰۴۰ سالمبارزه 

شد. تروریسم جهانی نامیده با
توریستها در  زائرانو * به علتکاهششدید
اقوام هاشمی از که شهر این جمعه قم امام شهر
برای نگهداری بودجه کمبود از رفسنجانی است

مدارساسالمیاظهار اماکنمذهبیو مساجد و
موافقت با ممکن است که او گفت کرد. نگرانی
شورایتشخیصمصلحت در موردامکانتاسیس
یابد انجام شهر بررسیهای جامعی این در کازینو
درآمدهای حاصله صرف مخارج موقوفههای تا

گردد! اینمنطقه
دانشگاه  امسال فارغ التحصیلی مراسم * در
تهرانفقط یک دانشجوشرکتداشت. امیرکبیر
یا اخیر سال چند عرض در دانشجویان بیشتر
تحصیل از دریافت ستاره با یا افتاده و زندان به
فارغالتحصیالن تعداد شدهاند. ممنوع و محروم
آموزشی مرکز این رییس سوی از دانشگاه این
تخمین  نفر صفر بیسابقه ۲۰۴۰ رقم برای سال

است! شده زده
* وزیرامورخارجهایرانطینامهشکایتآمیزی 
برنامه که خواست آمریکا در خود همتای از
یا و متوقف فورا آمریکا سبز کارت قرعهکشی
محدود ایرانی کنندگان شرکت برای حداقل

شود.
این ادامه صورت در  که  داد هشدار وی
 ۲۰۵۰ سال پایان تا ایران جمعیت قرعه کشی
یک میلیون نفر حدود به سال آینده یعنی ده

خواهد رسید!

تهران؟... الو؟
اون تونهای پرسید: زد و زنگ از ایران رفیقم
ماهیخلیجفارسکهباپستبرایتفرستادهبودم

کردی؟ خوردی؟ حال را
ساری! نکردهام... بازشان هنوز نه گفتم

بابا! چرا؟ گفت: ای
ماهیهایخلیجفارسنمیشه به آخه گفتم:
اطمینانداشت مخصوصااگراونهااز بغلنیروگاه

باشند. رد شده بوشهر شناکنان اتمی
از را آنها معلومکه همه از کجا ایبابا! گفت:

باشند؟ نگرفته عمان دریای در آنطرفتر
شناکردنشان مسیر نقشه برایاینکه گفتم:
مطمئن و نکردهاند  کنسرو قوطی ضمیمه  را
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میکنم! درست خوشگل خانم یک «باربی» کنید از این انتخاب مرا اگر کروبی:

 بقیه در صفحه ۳۰   

نیست.
را که می زنیشایعهدرست اینحرفها گفت:
جهانی فروش و به محصوالت وطنی میشه و

آنها صدمه میخوره. درست نیست.
خوب  کردم) خراب (یعنی  oops گفتم:
به چیزی نطنز حلواارده و باقلوا و گز درباره شد

بچهها نگفتم!

احمدی نژاد  که ۱۰ دلیل
شد نخواهد انتخاب دوباره

بودن  واقعی بررسی سمینارهای بودجه ۱۰ـ 
است! شده تمام او هالو کاست

در  را خود سفید کاپشن که است مدتی ۹ ـ
نپوشیده است! مالء عام

را  که سفرهای استانی خود مدتی است ۸ـ 
میرود! خارجی کشورهای به فقط و کرده قطع

به  که ندارند او درباره جوکی دیگر مردم ۷ـ 
همبگویند!

در  حتی را قیمت گوجه فرنگی نتوانسته ۶ـ 
دارد! خودش ثابت نگه محله

دوم  دوره را از خود زمان حمایت امام ۵ ـ
است! نکرده او اعالم جمهوری ریاست

فتیله چراغ  مردم به نفت بشکه به جای ۴ـ 
است! داده گردسوز

برود  آقا صمد که میکند ایجاب شرایط ۳ـ 
بیاید! باقرزاده و

درکلیه کشورهایدنیاممنوع السخنرانی  ۲ـ 
است! شده

انتخاب دوباره او که یک شماره دلیل و
نخواهدشد:

چهار سال باالخره  از بعد برای این که ـ ۱
است! مردم افتاده دوزاری

خبر؟ چه فاکر از آیتاهللا
جایی خبری در آیتاهللافاکر مدتیاستکه از
(که آیتاهللا این آشنایان و اقوام است. نشده درج
و از دانشگاه بوده میگوینددر واقع حجتاالسالم
به کرده) جور قالبی مدرک آیتاللهی آکسفورد

مشهد از را دیروز خبرش گفتند: تا خبرنگاران
رفت. زد و غیبش ناگهان داشتیم ولی

پسرش احوال از اوضاع و فاکر هم مادر حتی
است. کرده بی اطالعی اظهار

اینآیتاهللابه یکی از کشورهای که شایعشده
به اسم که این برای آنجا در و شده غربی پناهنده
تبدیل فاخر به را خود فامیل اسم نخندند او

است. کرده
دارند عقیده  سیاسی مفسران از تن  چند
کشورهای اهالی که این علت به این آیتاهللا که
تلفظ میکنند کاف مانند را حرف «خ» غربی
نام واقعی خود از ایران برگشته و باید مجددا به

کند. استفاده

اطالعیه
قدردانی و یادبود مراسم در کسانیکه کلیه از
ازرضافاضلیکهدرشهرهایمختلفآمریکابرگزار
شدهبود شرکت وهمیاریننمودهاند تشکر ننموده
اینهمهسال تماشایماهواره بعد از امیدواریم و

مجانیکوفتشانشود.
و راه او رضافاضلی از سوی دوستداران

عمیق افکار
وقتیکهحضرت نوحبهحیوانات اعالم کردکه
داد خواهد نجات مرگ از را آنها خود کشتی با
شده آن ها قوی روحیه خودکشی در حیواناتی که

نشان دادند؟ خود از چه عکسالعملی بود

و گوی در حاشیه سمینار گفت ـ
ـ ادیان

مذهبی مناظرههای
زمان آدم که از مردمی خدا برای گفت: چرا
میکردند پیغمبری زندگی ابراهیم تا زمان حوا و

نبودند؟ آدم آنها مگر نفرستاد؟
بهدین آنها آنموقعاینترنتبودو نه! گفتم:

احتیاجینداشتند!

 *
یک آخرشان صفحه دینها همه چرا گفت:
بازگردد؟ دوباره شود و که ناپدید گذاشتهاند آدم
یاد هالیوود سینمایی فیلمهای از گفتم:
کنند! درست را دوم اپیزود بتوانند که گرفته اند

 *
کلیمی و پهلوانان با پیامبران خدا چرا گفت:

خودشکشتیمیگرفت؟
یک روز کامل چه برای گفتم: فکر کردی

ماهیگیری؟ بره که کرد؟ استراحت
 *

چه و انجیل جدید بین انجیل قدیم گفت:
فرقی هست؟

بشر! وقت ابطال سال چند فقط گفتم:
  *

این کهمدارکوشواهد وجودبشقاب با گفت:
خداست شواهد وجود و مدارک بیشتر از پرنده
بیشتر معتقد خدا وجود به مردم حال با این ولی

چیه؟ جریان پرنده. بشقاب تا هستند
گفتم: برایاینکهمردمبهدولتهاشان کمتر

دارند! اعتماد روحانیون از
  *

هم با دولت و مذهب اگر می کنی فکر گفت:
می شود؟ چه بشوند، قاطی

گفتم: مثلاینکهآب وروغنماشینت قاطی
میسوزد! موتورت بشه.

  *
به پیغمبر همه این که خدا چرا گفت:
دینداری تبلیغ برای را کسی فرستاده خاورمیانه
قطب و سیبری و آفریقا مثل دیگر جاهای به

جنوبنفرستاد؟
کافیاز اندازه به آن ها دید برایاینکه گفتم:
زجر و آزار به زجر میکشند و طبیعتشان دست

احتیاجیندارند. کشیدنبیشتر
  *

به و آفرید روز شش در را دنیا خدا چرا گفت:
نکشید؟ هفتروز

استخدام مکزیکی کارگر که این برای گفتم:
پول نمی داد! هم ساعتی بود و کرده

  *
میخوانی که را مسیح زندگی داستان گفت:

است. خوبی بوده آدم چه بیاختیار میگویی

در میتوانست امروز آدم همین ولی گفتم:
حرفهایی که خاطر به دنیا نصف کشورهای

اعدام بگیرد. مجازات میزند حکم
  *

از را شیطان که خدا وجود این با چرا گفت:
اینقدر دنیا اوضاع هنور کرده بیرون الهی درگاه

است؟ خراب ریخته و هم به
خراباستولی اوضاعدنیا که درسته گفتم:
خوب باشد! خیلی باید الهی درگاه اوضاع داخل

 *
شرعی ازدواج بدون  حوا و آدم  اگر گفت:
از دنیا مردم همه یعنی این که شدهاند بچه دار

امروز حرامزاده هستند! روز تا آن
زمانها هنوز آن نیست. درست گفتم: این

نشده بود! مد حرام حالل و
  *

دنیای دنیا از این می کنی بعد فکر گفت:
هست؟ هم دیگری

گفتم:مطمئننیستمولیمیدانمکهپیشاز
است! داشته وجود دیگری دنیای یک دنیا این

گرمای افزایش از خبری
زمین

کوه یک که دیشب خبر دادند خبرگزاریها
عظیمیخی درقطبجنوبترکخورده وشکسته
است.دانشمندانمیگوینداینکوهعظیمآهسته
قطعات به آن تمامی میشود و آب دارد آهسته

یختبدیلمیشود. کوچکتر
خواندن این ضمن که دوستانی قابل توجه
لیوانشانتمام یخ و دارندمشروبمیخورند خبر

است. بشتابید! شده

مورد در بخشنامه
«۲ «اخراجی

بین شده انجام پنهان هماهنگی با
تهیهکنندگانفیلم«اخراجی۲»ساختهمسعود
مسئولین و ایران) استون (الیور دهنمکی

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

و سواحن جتاری وامهای مسکونی و مالی و در امور جتربه شما مشاور با
مناسبترین نرخ با عمر و بهداشت و اتومبیل، بیمههای حوادث، ناشی از

گرامی میباشد هموطنان خدمت شما در

مامقانی شهریار
  A. B. P. Insurance Agency

Residential & Commercial

متاس تلفن

703-906-5776
 smameghani@gmail.com

7202 Arlington Blvd., Suite 300, Falls Church, VA 22042

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

اردیبهشت) ۲۱) می ۱۱ دوشنبه

جنبشهای اجتماعی کارگران و

سخنران:
مویدزاده سیامک

اردیبهشت) ۲۸) می ۱۸ دوشنبه

منظر سه از ایران انتخابات بررسی

سخنرانان:
تقوایی احمد ـ امیرحسین گنجبخش ـ برقعی محمد

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org
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 بقیه در صفحه ۳۳   

۱۳ صفحه از بقیه
هم خواهد عمومی بينالمللی افکار میشود و
تا، رژيم فشار آورد روی با قدرت بيشتری توانست
کشتار به دست کند، رعايت را بشر حقوق مثال،
تقويتتروريسم در يا وسيعنزند،شکنجهنکند، و

بينالمللینکوشد.
رژيم»،  اصالحطلب «بال که آنجا اما از ـ ۲
توهم راستای در کارکردی نه، چه و بخواهد چه
حکومت اسالمی اصالحپذيری مورد در آفرينی
کسانی تا میبينند الزم کنندگان دارد، بايکوت
انتخابات در خود شرکت برای سادهلوحانه که را
انتخابات بايکوت در شرکت به میگذراند، شرط
و رفته رژيم کنار توهمآفرين تا بخش کنند قانع
آن پنهان اغلب اما واقعی بخش منحوس کارکرد
اين ماهيت واقعی که دريابند مردم نمايانشود و

رژيمچيست.
مردم و  کردن واقع بين آنجا که از ۳ ـ البته
نسبت آنها توهمات بودن بيهوده دادن نشان
پروژهای بايکوت، طريق از رژيم، اصالحپذيری به
تعداد بر تدريج به که میرود شمار به مدت بلند
را تنفسی رژيم راههای و میافزايد ناراضيان آگاه
با و مدت، بلند در تنها نيز آن توفيق میبندد،
شکيباییونوميدنشدنمبارزان،ممکنمیشود.
اينتوهم واقعیبه بايکوتکننده بهعبارتديگر،
تغيير مدت به کوتاه در عملش نيست که دچار

ماهيترژيم میانجامد.

چه بايکوت اصالحطلب مخالفان
میگويند؟

فهميده زير صورت به را گروه اين داليل من
وطبقهبندیمیکنم:

بايکوتکنندگانبرداشتیغلطوواقعگريز  ۱ـ 
(متضاد دو جبهه و وجود موجود داشته وضع از
در ايدئولوژی) دليل به هم و منافع لحاظ از هم
افسانه که میپندارند نکرده و باور را رژيم داخل
حال آن که دارد. عملی واقعيت بال دو کبوتر
بقایرژيمی گروه در دو هر اگرچهدرستاست که
منافعی دارای اسالمی» «جمهوری به موسوم
صاحب اصلی را هر يک خود که چرا هستند ـ
هم «اصولگرايان» اما می دانند ـ رژيم و انقالب
تفاوت عمل با «اصالحطلبان» در هم و شعار در

دارند. بنيادی ماهوی
که قشرهای  به بايکوت، دعوت کنندگان ۲ـ 
خود مخاطب را دموکراسیخواه و تحصيلکرده
حذف مستقيما موجب توفيق، در صورت دارند،
اصالحطلبانمیشوند.درنتيجه،آنهامسئولبه
قدرترسيدنعناصریهمچونآقایاحمدینژاد

هستند.
به نتيجه  علم با هم، خود اصولگرايان ۳ ـ
بايکوت از همواره همينعملبايکوتکنندگان،
وقتی که  میدانند و میکنند استقبال آنها 
دادن رای مملکت از اصالح به عالقمند مردم
قدرت به فقط برای راه کردند آنگاه خودداری
واقع، در میشود. هموار اصولگرايان رسيدن
صندوقهای مردم به هجوم اصولگرایی از هيچ
تمشيت قابل «خلوت و نمیشود خوشحال رای

دوست میدارد. بيشتر حوزهها» را
بهتصديق  کهـ آنجا از با توجه به نکته باال، ـ ۴
همواره رژيم رهبری ـ  کنندگان  بايکوت خود
دارد،بیرغبتی دغدغهداشتنانتخاباتیپررونقرا
خود اصولگرا به شرکت مردم در انتخابات عناصر
و اصولگرايان رهبری اين که از بارزی است نشانه
دارایمنافعمشترکی نيستند. و هميشه لزوما

احمدینژاد  حکومت ساله چهار تجربه ۵ ـ
خاتمی، حکومت هشت ساله با آن مقايسه و
رفسنجانی، نشان حکومت ساله حتی هشت و
به راستی در زندگی میدهد که نتايج انتخابات
ضرورت اخير دهه سه تجربه و می گذارد اثر مردم
آشکار انتخابات» را شرکتمردم درهمين«شبه

میسازد.
مردم  براینشاندادن تاثير تعيينکننده ۶ـ 
شاهد  خرداد۷۶ نيز دوم در که آورد خاطر به بايد
انتخابشدنناطق تمايلرهبریبه آنبوديمکه
رهبری مخالفت با جهت در مردم، بود، اما نوری
در گسترده به صورتی قدرت خود، دادن نشان و
مورد  نامزد نگذاشتند و کردند شرکت انتخابات
گسترده شرکت انتخاب شود. پس رهبر نظر
فائق حکومتی همه تمهيدات بر میتواند مردم
ضرورتی انتخابات در شرکت  نتيجه در و آيد
نتايج مردم دارای زندگی در و انکارناپذير است

عميقیاست.
مبانی  نشدن حال، سست همين در ۷ ـ

خود نشان اخير ساله چهار در اسالمی حکومت
(مشروعيت) حقانيت سلب تئوری که میدهد
نبوده و طريق بايکوت تاکتيک کارایی از از رژيم

است. حاصلینداشته
برنامههای  که ديده ايم همچنين ـ  ۸
ماجراجويانه دولت هاییهمچوندولت احمدینژاد
نظريه باالمیبردو حتیاگر خطرحملهخارجیرا
بايکوتکنندگاندرسستشدنپايههایحقانيت
افزايش آنها کار ديگر نتيجه باشد، درست رژيم
بايکوت نه نتيجه، در بس. و است خطر خارجی
تاکنونفايده ای نداشته کهبهضررمردمتمام تنها

و خواهد شد. شده است
در طرفداران شرکت از دسته بدينسان، آن
انتخاباتکهاز ساختارفعلیرژيم ناراضیهستند،
اگرچهساختار يکیاين که اعتقاد دارند: امر دو به
همين در  اما، است متصلب  بسيار سياسی 
نمايندگانمجلس ریيس جمهور و نيز، «تنگنا»
اصالحطلبمیتوانند تا حدودیخالف وضعفعلی
صورتی مردم به اگر که اين ديگر کنند. و عمل
به میتواند هم انتخابات کنند، شرکت گسترده
آقای (همچون اصلحی کانديدای شدن برگزيده
عين در آن ها، بيانجامد. (۱۳۷۶ سال خاتمی
رياست دوران رفاه» و «آزادیها به اشاره با حال،
مردموعده میدهندکه جمهوریآقای خاتمیبه
انتخاباتشرکت کنندو به اگر سرعقل بيايندودر
کانديدایاصلحرایبدهند،دورانتلخاحمدینژاد

آمد. خواهد سر به
هفته پيش مصاحبه در نبوی، آقای ابراهيم
جمعبندی چنين را فوق احتجاجهای همه خود
است الزم جايی باشيد هر «شما در کردهاند:
روشن تلويزيون دست بگيريد، يا در روزنامهای
برويد يا ميدانترهبار پایاينترنت برويد، يا کنيد،
کنيد اجاره خانه پياز بخريد، يا و فرنگی گوجه و
حضور جناب آقای متوجه هر کاری بکنيد، يا
خواهيدشد. عنوانریيسجمهور به احمدینژاد
حاصل ايشان حضور میدانند که همه طبيعتا
تحريمانتخاباتتوسطبرخیازگروههایاجتماعی

است. صنفی يا
طبيعیاستکه مردمنخواهند چنينحوادثی
انتخابات به نظر من تحريم شود.  تکرار ديگر
ما می گفتند کنندگان تحريم ندارد. معنی ديگر
تا حکومت مشروعيتش میخواهيم تحريم کنيم
از نيمی قبل هم دفعه و واقعا بدهد، دست از را
تحريم سال چهار ندادند. رای انتخابات در مردم
مشروعيت نداشتن داشتند که کنندگان وقت
کدام هيچ کنند. االن اثبات اسالمی را جمهوری
میگفتند هم گروهی نيست. پيدايشان آنها از
بشود، آنقدر آنقدر بد اوضاع رای نمیدهيم تا ما
حمله آنقدر بد بشود... که خارجی ها بشود، بد

کنند».

کجاست؟ کار مشکل
از شده مطرح مطالب اگر هم راستی به
جانب«مخالفيناصالحطلببايکوتانتخابات»
واقعگرايانه باشند درستو (همچون آقاینبوی)
نتيجهگيریمستدلبر میتواننسبتبه چگونه
استکهمیبينيم بی اعتنا بود؟ اينجا ازآنها آمده
بايکوت و موافقان بنيادی حکومت «مخالفان
که میکنند مطرح را ديگری نکات انتخابات»
و چون چند درباره نمی توان آنها به بدون توجه
انتخاباتپيشروقضاوتکرد. بايکوتدر جايگاه

چنين اند: نکات آن از برخی
تمايل  اثبات راستای در طلبان، اصالح ـ ۱
ناطق نوریدر انتخاباتسال۷۶ وپس  رهبریبه
شرکت گسترده وسيله به تمايل شدن اين زده
هنوز خاتمی گزينش آقای انتخابات و در مردم
و شايعه فقطبه و نکرده معتبریاقامه هيچسند
داليلبسياریوجود اتفاقا برداشتدامن زدهاند.
سال در حکومت اسالمی که از اين حاکی دارند
افتادهبود  ۱۳۷۶ در«مخمصهایبينالمللی»گير
انتخابات نمايش شورانگيزشرکتمردم در تنها و
که ـ خاتمی خندان و ناشناخته چهره گزينش و
باشعارهایبزودیتوخالیشدهگفتگویتمدنها
ـ بود آمده ميان مدنی، ناگهانه به جامعه ايجاد و
خود از مخمصه نجات دهد. میتوانست رژيم را
با که داشته اند اظهار کرارا يارانش و خاتمی آقای
آن  برای و کرده از بنبست خارج را رژيم آمدنشان
تمايل پذيرفتکه بايد نتيجه، در وقتخريده اند.
آوردن به گردانندگان رژيم اما اعالم نشده قاطع

بوده است. آقای خاتمی
پيروزی آقای  اگر حتی حال، در عين ۲ ـ
يک واقعيت را خرداد» دوم و «حماسه خاتمی
آن از پس جريانات هم باز کنيم، قلمداد سياسی

به مطلقه فقيه واليت نهاد چگونه که داد نشان
حرکت و مستقر را خود آمريت توانست سرعت
آقای در آن زمان تازه کند. اصالح طلبی را فلج
آمريت  به که داشت وقت الزم سال ۱۲ خامنهای
آقای که خصوص به برسد. خود فعلی خطرناک
بينالمللی شرايط حاضر حال در معتقدند نبوی
تهديدآميز فقيه واليت رژيم برای چندان نيز
حد تا من نظر به هم تحريم «جريان نيستند:
ضد تند و جريان بوش خاطر رفتن به زيادی
به شده است. آقای اوباما کمرنگ و آمدن ايرانی
يا بين المللی انتخابات ديگر دليل تحريم نظرم
اجتماعیوسياسی ندارد...» آقایعباسعبدی
جاری سمت انتخابی مبارزات جريان در نيز، که
مورد اين در پذيرفته اند، را کروبی آقای مشاورت
مطالبه حاضر حال «در میگويند: صراحت به
در است و اصالحات اجماعی که محور اصلی،
قالبدموکراسیخواهیمتجلیمیشود،زمينهای
مردمخواهان دليلاين که به برایطرحندارد، نه
آننيستند،بلکهازآنروکهنيروهایسياسیقادر
قوا موازنه نيستند و پيگيریجدی اينمطالبه به

نيست!» شعار فراهم تحقق اين برای هم
ديد در که، است آن سخن اين معنای
قدرت با اصالح طلبانمخالف بايکوت، ولیفقيه
تمامبرمسندخود نشستهاست وحتیبسابيشتر
دارد. کارها دخالت آمرانه دورانآقای خاتمی در از
خواهد انتخابات شرکت مردم در چرا نتيجه، در

کند؟ را «خاتميزه» رژيم توانست
باال و  موقعيت دست به دليل درست ـ ۳
که است کنونی وضعيت در فقيه ولی ممتاز
که میدانند اين صالح را در بايکوت مخالفان
فراموشی به  يکسره را  خامنهای  آقای  نقش
دوران مقايسه محدوده در بتوانند، تا بسپارند
صحنه را چنان احمدینژاد، خاتمی با دوران
بیکفايتی با صرفا مردم مشکل انگار که بيارايند
شورای با حداکثر، و، کابينهاش و احمدینژاد
نبوی آقای نظارتاستصوابیآناست. نگهبانو
میگويند:«برای خيلیهافرق ميرحسينوجناب
احمدینژاددراقتصاد و سياستخارجیفقطاين
بود، موفق است، ولی ميرحسين چپ که است
بود. ناموفق ولی است چپ هم احمدینژاد آقای
ميرحسيندر شرايط بد،کشوررا نسبتا خوباداره
نتوانست امکانات احمدینژاد با همه آقای کرد،

کند». اداره را کشور
واقعيت مهم اين کوتاه، گفته همين اما، در
رياست در دوران نيست که قرار شده تصديق
«سياست و «اقتصاد» بعدی شخص جمهوری
کوشش خواهد تنها تغيير کند و خارجی» کشور
ازتکراراشتباهاتمديريتیآقایاحمدی نژاد شدتا
اين تلويحی معنای باالتر، اين از شود. جلوگيری
از سياستهای يک  که هيچ است  آن سخن
دوران خارجی حکومت اسالمی در و اقتصادی
بیکفايتی نبودهاندو تنها آقایاحمدی نژاد اشتباه
که شده موجب احمدینژاد آقای توانایی عدم و

شوند». سياستها «ناموفق اجرا آن
بهعواقباينطرز تلقیدقت کنيم:پساگردر
جيره بندی بنزين است قرار مثال اقتصادی زمينه
موسوی آقای که است آن در تفاوت کل شود،
احمدینژاد آقای می کند اما جيرهبندی خوب
زمينه در يا اگر، نمیدهد. خوب انجام را کار اين
از صفحه را اسرایيل است قرار سياست خارجی،
وقار با را اين کار موسوی کنيم آقای محو روزگار
میدهد انجام کاری شلوغ بدون و طمانينه و
را اتمی بمب بخاراند  سر بيايد اسرایيل  تا و
آقای که حال آن میکند، تلآويو منفجر وسط
خود پال بافیهای و و پرت پرگویی با احمدینژاد
بهطوری آگاه میکند؛ هوشيار و را «دشمن»
از شود، پيش مصمم دشمن ممکن است که
بمبمسالمتآميز دستيابیحکومتاسالمیبه

کند. حمله ايران به اتمی، مهرورز و
هم بايد  ايران» به «حمله خطر در مورد ۴ـ 
کرد. اصالحطلبان توجه مهم ديگری نکته به
انتخابات در مردم گسترده شرکت که معتقدند
جمهور ریيس يک انتخاب و آينده ماه خرداد
حالآنکه دفعمیکند، را اصالحطلباينخطر
باالمیبرد. بايکوتانتخابات احتمالاينخطر را
مقايسهای بر بنا کهـ  میتوان پرسيد مورد اين در
کهآقای نبویبيندولتفعلیاحمدی نژاد ودولت
مگر ـ احتمالیميرحسين موسوی انجام دادهاند
قرارنيستپسازانتخاباتنيز«سياستخارجی»
تغييری است) خارجی تهديد اصلی منشاء (که
شعارهای انتخاباتی موسوی در مگر آقای و نکند
کشور همه مواضع سياست خارجی صحت خود
که دليل نيست همين به مگر تاييد نکردهاند؟ را
کانديداهایاصالحطلبصرفاوعدهبهبود«اوضاع

میدهند؟ را داخلی»

... گزينه «بايکوت» اينترنتجايگاه در پيش مورد چند روز اين در اتفاقا،
بهمطلبیبرخوردمازنويسندهجوانی(فکرمیکنم
وبالگ در که نام طاها بذری، به مشهد) ساکن
نبوی آقای به خطاب سرگشادهای نامه طی خود
در را ايران چيز چه «واقعا بود: پرسيده ايشان از
کشورهایغربیبرایشان داده؟آيا خطرجنگقرار
قول جمعآوری که دارد اهميت ارشاد ما گشت
رفع خطر را توسط ميرحسين موسوی اين آن
تهديد تماميتارضیمانرا اين ها واقعا کند؟!...
اسالمی؟ جمهوری خارجی سياست يا میکند
که مشخص کشور در اين را سياست خارجی
به توسعه برنامههای و چشماندازها میکند؟
مگر میشود؟ تهيه چهکسانی توسط راستی
حمايتاز«حزباهللا»لبناناستراتژیاحمدی نژاد
پول نريزد حسابشان به ميرحسين که فردا است
را اورانيوم شير غنی سازی مگر بخوابد؟ آشوب و
و ميرحسين ببندد که میکند بسته باز و دولت

کنار رود؟» ايران سر از سايه جنگ

خواهند کرد؟ مردم چه
که مردم است پرسش مهم آن هر حال، به
که معتقدند بايکوت مخالفان کرد. خواهند چه
جايگاهی رو، گزينه «بايکوت» پيش انتخاب در
از بدکاریهای مردمی خسته داشت و نخواهد
دولتاحمدینژاد مصممانهبه انتخابيکریيس
در که چرا آورد، جمهور اصالحطلبرویخواهند
تجربهسال۸۴ بايکوتنقشمخربخوددرويران 
تجربه اين براثر و داده است نشان را کشور کردن
امور به دادن شکل خود در رای قدرت به مردم

شده اند. واقف کشور
دور چندان سخن اين که میرسد من نظر به
مابين ميانه بحثهای در نيست، و حقيقت از
شرکت و مشروط، شرکت بايکوت، طرفداران
اجماعمخالفانحکومت، انتخابات، بالشرطدر
احمدی نژاد، آقای رياست مخالفان حتی يا
انتخابات است که «بايد از فرصت نظر اين بر
جانشين را معتدلی و آدم کرده استفاده رو پيش
که آدمی کرد؛ کشور اجرایيه قوه فعلی مسئول
راستای در مختلفی را مسایل برنامههای خود در

باشد.» گنجانده مردم حقوق حفظ
به نمونه، میتوانم عنوان به مورد، و اين در
مطرحشدنگزينه هایموسومبه«مطالبهمحور»
سياسی گروههای مختلف بين که در کنم اشاره
تعداد «شرکت بر و يافته مدنی طرفدارانی و
نيز و کانديداها است مشروط» افزوده کنندگان
به ـ خود اجرایی تضمين بدون شعارهای در ـ
مفت»، هم گنجشک و مفت «سنگ مصداق
شعارهایتبليغاتی در اين«مطالبات»را برخیاز

خودگنجاندهاند.
کشور خارج دور راه از ما که منظره ای يعنی
تنها نه که است آن حاکی از ببينيم میتوانيم
بدون نخبگانسياسیکشور هم، مردمعادی که
پا و دست احتجاجات واقعگرايانه به انديشيدن
و احمدی نژاد، دست از شده خسته و فوق، گير
بدتر اين از بيايد که «هر شعار ديگرباره اتخاذ با
شرکت به گذشته از بيشتری تمايل نمیشود»،
وجود من، نظر و، به انتخاباتنشان می دهند در
برای ولیفقيه، که موجبشده همينتمايلنيز
که هنوز مردمی زيادی» «توقعات به دهانه زدن

از خاتمی  رويایدومخرداد۷۶ بهسر می برند، در
ـ که اخيرا بخواهد تا کناررودوميرحسينموسوی
و اصولگرا هستند هم «ايرانيان کرده که کشف
هماصالحطلب!»ـبهعنوانکانديدایذوحياتين
وعدهها»ی کانديداها «خرده تا ميدان شود وارد

نسازند. سيل يکباره مردم توقعات از
امادرست در همين جاستکه بايد به آنتضاد
بنيادینگاههای«کوتاهمدت»و«بلندمدت»که
گرفت بازگشت. اوایل اينمقاله مورداشاره قرار در
با درگيری داخل کشور، که در است آن واقعيت
از آنها حکومت بسياری مشکالت روزمرهای که
دواندنوخسته برایمشغولداشتنو و عامدا را
میتواند باعث شود میکند، کردن مردم اختراع
عينیتر مدت» معنای به «کوتاه انديشيدن که
حال هر به که، چرا باشد. داشته ملموس تری و
طوالنیتر» اما کمتر «درد نام به مسکنی قرص
مناسبتر گزينهایاست که خيلیاز بيماران آن را

راحتتر میيابند. و
شرکتهای اينگونه مدت» بلند «نتيجه اما
بود؟ انتخابات چه خواهد خوشخياالنه در بازی
بفهمم چگونه کشور خارج در نشسته ناظر من و
آقای نبوی سياهی» که و آن «روزهای تلخ که
ترسيم اسالمی حکومت رهبر به خود نامه در
آينده برای کجای سناريوی ايشان در کردهاند،
نشدن انتخاب  در صورت میگيرد؟  ايران جا
به نيز آنها که اين از پس يا کروبی؟ يا موسوی
وسيله«رهبر خاتمیشکن»و،بهقول آقاینبوی،

فنی شدند؟ ضربه «پارانويا»، مبتال به
بخش با را هفته  اين  دهيد مطلب  اجازه
ايشان به رهبر تاريخی نامه از همان کوچکی 

برم: پايان به اسالمی حکومت
در سياهی و خامنه ای! روزهای تلخ «آقای
ماليم و انتقادات نرم که آن به حکم است. پيش
نياورديد، تاب خردادی دوم مطبوعات در را ما
را اصالحات جنبش طبيعی روند که آن به حکم
يک نپذيرفتيد که اين حکم به نکرديد، تحمل
را  قدرت ندارند ۷۰ درصد حق اقليت۱۵ درصدی
دراختيارداشتهباشند،بهحکماينکهنپذيرفتيد
را انتخابکنند، مردمحقدارند نمايندگانخود
مردمحقدارند اعمال نپذيرفتيد بهحکم اينکه
بهاختيار انجامدهند،به حکمهمهاينها، خودرا
اصال شما که داشت خواهيد رو پيش در را نسلی
که نتيجه رسيده است اين به دوست ندارد و را
غيرقابلاصالحاست.حاالدوراهدر حکومت شما
سهم که بپذيريد و بگذاريد پس پا يا داريد، پيش
يا  آن۱۵ درصد حفظ شود و از قدرت برای واقعی
کنيدو، برخوردبيرحمانهصادر بيرحمیو دستور
اشاره با به مشاورت عاقالن، گوش کردن بدون
۴۰ يا  جسد اگر کنيد. درو را مخالفانتان انگشت
۵۰ نفرکفخياباناميرآبادبيفتد،مطمئنباشيد 
آنخانهديگرهرگزرویآرامشنخواهدديد.توفان
که فرصت تامل است کننده جامعه چنان گيج
فرا خواهد داد. زمانی را نخواهد شما دوباره به
حرف شما هم سپاه فرماندهی شورای رسيد که
میماند علی است که وقت نمیکند. آن گوش را
علی مانده هاست که گرچه سال حوضش ـ و

حوضش!» و است

نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۷ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

طی پرورش و آموزش وزارت حزب اللهی،
شاگردان همه مدیرانو معلمان و بخشنامهای از
اولین فرصت فیلم را در شده که این آنها دعوت
گفته کنند. تماشا دولتی شده تعیین مراکز در
شدهکه اینشگردتبلیغاتیباعثگردیدهکه رکورد
برابر چندین سینماها گیشه در فیلم این فروش
افزایشیابد. اینفیلمدربارهبازگشت بهریشههای
و بوده و عراق ایران ساله جنگ هشت و انقالب
شدیدا اسالمی رژیم به را تماشاچی ترحم حس

میانگیزد. بر
خبرنگاران به معلمان جامعه سخنگوی
دولت به دستور نبودم مایل و ابدا گفت: اصال
کردند تهدید ولی کنیم تماشا زور به را فیلم این
اخراج را ما نبینیم را «۲ «اخراجی اگر که

کرد! خواهند
    

بوسهای تلفن
تلفنهای موبایل از بعد که جایی خواندم در
میسر کجا هر زمانو هر در را بشر تماسافراد که

«kiss phone»نام کردهانداختراع تلفنی دیگریبه
است. جای آمده بازار به بوسهای یعنی تلفن های
تلفنهای این که ببیند! خالی ادیسون توماس
فشار و پیشرفته جدید یک تکنولوژی با بوسهای
کرده اندازهگیری را دهان و لب دمای و سرعت و
و معشوقه تلفن به دیجیتال صورت به را همان
منتقل همسران به مواردی در و دختر دوست
اینتلفنمردمیکهدلشانبرایکسی با میکند.
دور راه از میباشندمیتوانند دور او از تنگاستو
کمتر را خود فقدان و بفرستند بوسه آنها برای

محسوسنمایند.
این الکترونیکی وسایل  از  بسیاری مانند
چند«Bug» یعنیاشکال فنیو نرمافزاری  تلفن ها
گران بسیار تلفنها این که این اول دارند. هم
که میکند صرف وقتها بعضی یعنی هستند.
قطار یا هواپیما بلیت بوسه فرستادن جای به
و کنی ماچ طرف را بروی بخری و اتوبوس و

برگردی!
آنتن این تلفن که جاها که بعضی این دوم
و خودش برمی گردد بوسه فرستنده به نمیدهد
ماچ دلدارش جای به را خودش میشود مجبور
این کهچونتماسمردو زندرجوامع کند.سوم
قانونی و مجازات طالبانی محدود است اسالمی
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کاشف  قرن ۱۹ آلمانو ریاضیدان برجسته ۱ـ 
اقلیدسی. هندسهغیر

عنوانشش فرشتهمقربدر آیینزرتشت  ۲ـ 
الهی. درگاه وظیفهخوران از ـ

دادن  زینت و زیب ـ شدید تکان و ضربه ۳ـ 
رستوران. پیشخدمت ـ

گاه  ـ معین وقت و زمان ـ شرعی آب ۴ ـ
سیاست علم از که آن  ـ کند  هندوستان یاد

آگاه است.
نشینـ   شطرنج ـ چهره ماتادور ۵ـ  تصدیق

توپ چوگان. دوربینـ 
تصدیق ـ  کلمه ـ میزنند! ریشه به ۶ ـ گاه

واحد شمارش شتر.
از  ـ قایق شبیه چیزی ـ حرکت و جنبش ۷ـ 

همراهی. حرف ـ معتبر انجیل چهار
شره  و آز آید ـ نظر به دور که از سیاهی ۸ ـ
ـ شده خوشه جدا از انگور و چهار گوش قند ـ

شطرنج. شکستدر
قویـمخزنبنزین خودرو  جنس بهظاهر ۹ـ 

سخنگو. ـ پرنده برقی مته ـ
از  آسمان ـ از تقسیمات ارتش قدیم ـ ۱۰ ـ

نامهای آقایان.
ـ  مرتبه  دفعه و ـ روی قدرتمند زرد ـ   ۱۱
حرف ـ معروفش جام با  استورهای  پادشاهی

ندا.
عار ـ  عیب و ـ به کار مسلط ۱۲ ـ آگاهی و

و توان. طاقت آن هستیمـ  در زمانی که
خود  دور که آب به آنجا ـ گریزانو در بدر ۱۳ـ 

میچرخدـ  کنیز و پرستار.
دزد جنتلمن  ـ نمیماند روزی بازش بی ۱۴ـ 

لوبالن. موریس داستان قهرمان و
ترک)  ـ (بلغار وزنه برداری اعجوبه ـ  ۱۵
قهرمان بار سه قهرمان جهان و بار شش که

المپیکشد.

فریدون  آثار از ـ افسوس و دریغ حرف ۱ ـ
مشیری.

طول  سیبری به و چین مرز رودی در ۲ ـ
به  اندازدت، اندر خاک به آنچه ـ ۴۳۷۷ کیلومتر

فارس. استان در شهری ـ شاعر قول
ـ فیزیکدان  جهانگرد ـ حسادت ورزیدن ـ ۳
قطران  از را بنزین ماده قرن۱۸ و ۱۹ که انگلیسی

زغال سنگاستخراجکرد.
دباغی شده ـ  پوست نوعی ـ ۴ ـ نفی تازی

واحد پولی است. شامه نوازـ 
غیر  و اخالقی و اعمال غیر لهو و تباهی ـ ۵

است خوشبو. دربان و پردهدارـ  گلی قانونیـ 
پرنده کشتزارها  گزارشگر بهگویش فرنگیـ  ۶ـ 

فرانسه. در برجی ـ لحظه یک ـ
تلمبه  ـ غش بی و سره ـ فارس در قله ای ۷ـ 

تزریق دارو.
الهجه ـ  صریح ـ منظم و هم سر ۸ ـ پشت
صوت. دستگاه پخش ـ است را غنیمت درویش

فروش  ـ جنوبی آمریکای در کشوری ـ  ۹
چهارپا. ـ زنگ گردن فوقالعاده

کنند ـ  رسوا تا میدهند ـ ۱۰ ـ پراکندگی
را ریش و زیباییهاست ـ تشریفاتی! صندلی

گویند.
ـ  درویشان  کیسه ـ  درنده  جانوری ـ   ۱۱

تازی. به فرزندان
از اندامدرون  موسیقیـ ـ نتیدر شالوده ۱۲ـ 

است! ترسانک بچه تکرارش ـ شکم

ماست  ـ مخلوط پیامبران ـ از مددکار ۱۳ ـ
آب. و

داخل  و درون ـ تیزکنی چاقو سنگ ۱۴ ـ
ایتالیا. شهری در ـ چیزی

از  و امروز مخوف در آمریکا زندانی بود ۱۵ ـ
ـ هالل. نقاط دیدنی

برای متوسط طبقه جنبش آوانگارد جبهه واقع
است، بشر و حقوق توسعه، دموكراسی به نیل
پشتوانه و لیبرالیسممیتواندمطلوبترینزمینه
فكریبرای عملتوامبابصیرتجنبش دانشجویی

آورد. فراهم را
حفظ و تقویت استراتژی فعلی شرایط در
تالش موجود و دانشجویی انجمنهای نهادها و
در جدید، نهادهای ایجاد و گسترش جهت در
روشن چشماندازی لیبرال، گفتمان تعمیق كنار
کور و رادیکالیسم بنیادگرایی، انواع با از مقابله
قرار جنبش دانشجویی برابر را در خرافه گرایی

داد. خواهد

آینده: برنامه ـ ۱۷
دستزدن بهعملسیاسینیازمند مقدماتی
است. اولینآنهامبانینظریمشخصاست. نقد

مانسبتبهشرایطموجودمیبایدازجایگاهنظری
مشخصی صورتگیرد.هر گونه ارایهبرنامه، منوط

است. مشخص مبانی نظری داشتن به
تالشما بیانگر واقع نگارشاینمانیفستدر
جهت تدوینمبانی فكری مورد نظرماناست. پس
مانیفست، نگارش نظری ـ مبانی شدن فراهم از
گسترش برای تالش و همگانی و گوی گفت
عمل سیاسی گونه هر ـ آن مبانی مفاهیم و
به بودن متشکل است. بودن متشکل نیازمند
متشکل اما نیست، چیز همه داشتن معنای
تمامی ما نبودنبهمعنای فقدانهمهچیز است.
مومنانه جا که هستند به درک را در هر لیبرالها
مکتب عنوان به لیبرالیسم به نگاه لیبرالیسم، از
راهنمایعمل وعمل مبتنیبر مبانی لیبرالیستی
رویکردی خالل چنین از تنها می کنیم. دعوت
لیبرالیسم استکهمیتواننسبتبهنقشموثرتر
گروه تشکیل لیبرال ها، شدن متشکل آینده، در
به سوی کشورمان تحول و لیبرال متحد مترقی

داشت. امید دموکراسی و آزادی توسعه،

... لیبرالیسم مانیفست

دارابی... دالرام

او. خون ریختن
به بر خانوادهاش عالوه دالرا شدن کشته
امینیومحمدمصطفاییدو خصوصبرایآسیه
مرگ بودند از قوا در پی نجاتاو تمام با وکیلی که
اخیر سالهای تن در دو است. این بوده دردناک
زندانیان به کمک برای خستگیناپذیری تالش
بهخصوصنوجوانان وکسانی به اعدامو محکوم
آورده اند. عمل به هستند سنگسار خطر در که
مرگ از نجات افرادی تالش ها در این مواردی در
که نیست این از دردناکتر ولی است بوده موثر
قول و کنی تالش جان انسانی برای نیرو تمام با
ناگهان و برای تعویق اعدام بگیری قرارهایی و
را طرف قرارها علیرغم این قول و که بشنوی
آقای برای خصوص به وضعیت این کشتهاند.
او است. ولی افتاده اتفاق باز مصطفایی چند
خود انساندوستانه و انسانی تالش به همچنان
او که نیز هفته همین سهشنبه میدهد. ادامه
به دیگر خردسال بزهکار دو جان نجات برای
مورد و شد بوددستگیر کرده دادگستریمراجعه
عمیقیاست دره چه واقعا و گرفت. بازجوییقرار
وقفنجات بینانسان هاییکهتوان ووقتخودرا
جان از آنانی که با میکنند مرگ انسانهایی از
مقاصد برای پیشبرد عنوان مهره ای به انسان

سیاسیخودبهره می گیرندوبه اینمنظوردست
میزنند. آدمکشی به

آخرینقربانیمبارزه قدرت و تنها دالرا ظاهرا
جاری انتخاباتی رقابت جریان در حاکمیت در
نوجوان انگوتی دو صفر و امیر خالقی نیست.
است قرار شد معلوم ناگهان که هستند دیگری
همین شوند. اعدام هفته این چهارشنبه صبح
مسالهبودکهسهشنبهاینهفتهآقای مصطفاییرا
بهنزدسخنگویقوهقضاییه،علیرضاجمشیدی،
روز دوشنبه «آفتاب یزد» بر این، عالوه کشاند. 
نفر دیگر در یک است قرار که این هفته نوشت
نیز قبل ماه شود. این شهر دو سنگسار رشت
سخنگوی قوه تازه بوده که سنگسار شاهد یک
این سخنگو بارها است. کرده را تایید قضاییه آن
گفته سخن سنگسار و نوجوانان اعدام توقف از
این علی رغم  است که واقعیت آن است. ولی
خشونت سنگسار و و اعدام اظهارات، ماشین
و کار است مشغول هم چنان اسالمی جمهوری
بیوقفهقربانیمی گیرد. مواضعکسانیمانندآقای
ولی قابلتحسیناست، البته اینمورد کروبیدر
جنبش این به هنوز عمده اصالحطلبان بخش
فرض به این، بر عالوه انسانی نپیوسته است.
این  رایگیری۲۲ خرداد در کروبی آقای موفقیت
وجود دارد تضمینی چه که میماند سئوال باقی 
زمینه این در خود حداقلی خواست بتواند او که
بهمرحلهعمل برساند؟سئوالی کهتاتحققاین را

شد. نخواهد معلوم آن پاسخ فرض،

ممکناستاصولاخالقیرا زیر اینتلفن ها دارد
بکاهد. آن ها دولتهای قدرت از و ببرد سئوال
طرف اگر که است این تلفن ها این بعدی اشکال
نمیتوان نداد بوسه جواب تلفن را دریافتکننده
راستی داد. برایاو«بوسه»رویپیغامگیرشقرار
توجه به با بشود مد هم ایران در تلفنها اگر این
می توان چگونه مخابرات اداره ضایع سرویس
را عوضی بوسههای خطها و قاطیشدن جلوی
گرفت؟مجسمکنیدکه برای شمایکبوسهتلفنی
ماچ عوضی آقا! بگویید: باید شما و می رسد راه از

کنی. قطع و فرستادی!
از بعد گفت: خبرنگاران به تلفن این مخترع
ساخت درصدد تلفنهای بوسهای این موفقیت
اهل آنهایی که برای هستم طراحی تلفنی و
فرستادن جای به میخواهند و نیستند بوسه
دختران دوست و آشنایان و دوستان برای عشق

طلبکاران و مطلقه، بدهکاران همسران و سابق
از پر پیغامهای مسئولین دولتی و کارفرمایان و
اوگفتقرار است ازخشمبفرستند. تنفر وسرشار
«بیالخفون»و«شیشکیفون»و یا را اینتلفنها

بگذاریم! نام انگلیسیآنها معادل

عمیق افکار
هزاران و صدها که شخصی این از نیست یکی
«یکیبود که کرده اینجوریآغاز را ایرانی داستان
یکی نبود. غیراز خداهیچکس نبود.» بپرسد پس

چطور شد؟ بود اون که

سیاسی عمیق افکار
دارند. وحشت «ارتفاع» از مردم از بسیاری
از ولی نمی ترسم هم ذره یک اصال ارتفاع من از

دارم! وحشت «القاعده»

بگذارم.» احترام
خبر زندان در که هم «وقتی افزود: وی
دوستانماطالع دادم به و شنیدم را شهادتآنها
ناراحتیآنانهمانحرف اظهار و گریه پاسخبه در
امامحسینراگفتمکهوقتیمرگپیشمیآیدچه

باشد.» و خلق مردم آزادی در راه که بهتر
جلسه اینهفتهکانونهمانندآغازآنبا دست
طاهر به نسبت احترام ادای و حاضران زدنهای

رسید. به پایان احمدزاده

یک فعالیتهای بر مروری
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دییان زاود

۴۲۳ شماره جدول حل

بر  روحانیت لباس که نیز ۵۵ ساله روحاهللا
جماهیر اتحاد خواستار این بود که داشت، تن

کند. تاسیس را اسالمی
ساکن  ۵۵ ساله، سید عالء الدین همچنین
زنجان،پسازخروجازمحلثبت نامبهخبرنگاران

شود. تعریف مجددا سیاسی رجل باید گفت:
تایید را منخودمصالحیتخودم ویگفت:
را تایید صالحیتم کسی نیست الزم و میکنم
در عمیق فکری یک جریان میخواهم من کند.

بیندازم. جا جامعه
ستاد رییس عادی عالوه بر افراد نام ثبت
الریجانی، علی واکنش کشور، وزارت انتخابات
برانگیخته نیز را اسالمی، مجلس شورای رییس
پوششخبری ثبت نحوه از پنجشنبه، او دیروز، و
انتخاباتریاست دهمین در داوطلبانحضور نام

است. کرده انتقاد اسالمی جمهوری
درباره است: اطالع رسانی گفته الریجانی

جمهوری ریاست با مقوله سنخیتی که افرادی
مخدوش را جمهوری ریاست «جایگاه ندارند،

میکند.»
نامزدان نام ثبت زمان نخست روز سه طی
وگزارشهای انتخاباتریاستجمهوریعکسها
نام ثبت برای که عادی افراد حضور از بسیاری
کشور به وزارت جمهوری انتخابات ریاست در
کشور داخل های رسانه در بودند، کرده مراجعه
منتشرشد،کهبهنظر علی الریجانی«بازیگوشی»

است. بوده کارشان تنوع برای رسانهها
«اینگونه است: افزوده الریجانی علی
جامعه ذهنیت میتواند مقطع این در شوخیها

کند.» تخریب را
انتخابات وزارت رییسستاد کامران دانشجو،
نام داوطلبان ثبت از زمینه در همین کشور،
تا است خواسته جمهوری ریاست انتخابات در
و در رفتار، کردار را اسالمی شئونات و «ظواهر

کنند.» رعایت خود پوشش

انتخابات  نامزد را خود ۱۷۲ نفر حال به تا
کردهاند! جمهوری بهریاست را اسالمی جمهوری مراکش، دولت

کشورهای در تشیع مذهب گسترش برای تالش
سنینشینحاشیهخلیجفارسمتهممیکند.

اواخراسفندماه وزارتامورخارجهمراکش،در
کشور دو بین مورد قطع رابطه در گذشته، سال
خود دیپلماتیک روابط زمانی «رباط کرد: اعالم
اسالمی جمهوری دید که کرد قطع تهران با را
و فعالیتهایبرنامهریزیشده با ایرانسعیدارد
داخلی امور در قبول غیرقابل دخالتهایی دقیق

مراکشبکند.»
نیز اسالمی جمهوری  خارجه امور  وزارت
روابط مورد قطع در بیانیهای با انتشار پاسخ در
به اقدام «این که کرد اعالم مراکش از سوی
ولی میکند.» وارد آسیب اسالم دنیای اتحاد
مراکش داخلی امور در دخالت مساله مورد در

سکوت کرد.

در  ۱۸ اعدام اجرای
جاری هفته

مخدر مواد اتهام قاچاق نفر به پنج اعدام با
به هفته اخیر در اعدام ها شمار استان کرمان در

رسید. نفر ۱۸
که نفرى پنج  کرمان استان دادگسترى 
شهر کرمان مرکزى زندان در سحرگاه چهارشنبه
و معرفى مخدر» مواد «قاچاقچى را شدند اعدام
انقالب احکام دادگاه با که اینپنجنفر تاکیدکرده

آویخته شدهاند. به دار کرمان
اسامى کرمان دادگسترى اطالعیه در
سعید اختصارى به ترتیب اعدام شدگان به شکل
سرور و م، ـ محمود ـ پ، مجید ن، ـ ستار د، ـ

است. شده معرفى و ـ
افراد این کرمان دادگسترى اعالم اساس بر
کشور عالى دیوان در صادره احکام تایید از «پس
عفو آنها در کمیسیون موافقت با عفو عدم و
در کیفرى متعدد سوابق داشتن لحاظ به استان
شهر زندان مرکزى محوطه در مواد مخدر زمینه

شدند.» آویخته مجازات دار به کرمان
به نفر هشت اعدام از از رسانهها نیز پیشتر
در واقع تایباد شهر در مخدر مواد قاچاق اتهام

بودند. داده خبر رضوى خراسان استان
معمول برخالف تایباد شهرستان اعدام هاى
انجام  ۱۲ اردیبهشت، گذشته، شنبه شامگاه در
نیز در نیروى انتظامى پایگاه خبرى شده است.
بردناز هشتاعدامىشهر کوتاهىبدون نام خبر
تایباد،گزارشداده که«حکم اعداماینهشتنفر

بود، ساعت رسیده کشور عالى دیوان به تایید که
زندان  در محوطه ماه دوازدهم اردیبهشت ۲۱ روز
و قضایى مسئوالن حضور با و شهرستان تایباد

اجرا درآمد.» انتظامى به
 ۱۱ گذشته، جمعه روز از اعدامها جدید دور
از دلآرا دارابى، ناگهانى اعدام و با اردیبهشت،
قتل  اتهام به ۱۷ سالگى در متهمان نوجوانى که

شد. بود، آغاز اعدام محکوم شده و به دستگیر
مرد  یک نیز ۱۴ اردیبهشت دوشنبه سحرگاه
به اتهامقاچاق مواد  ۳۲ ساله بهنامسعید اطهرنیا
ازشش اینفرد زنداناردبیلاعدامشد. در مخدر

بود. شده زندانى و دستگیر پیش سال
غیر  اینهفته،۱۶ اردیبهشت، روزچهارشنبه
در نیز نفر کرمان، چهار زندان نفر در پنج اعدام از

اعدام شدند. تهران زندان اوین


