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بهطور انتخابات اخبار
از شوخی و خالی جدی

دانشگاه کوی در تشنج
نوروزی بن و هدیه پخش و توزیع دنبال به
انتخابات، آستانه در  دانشجویان  میان در
تهران چمران دانشگاه دختر کوی دانشجویان
دادند. نشان خود از اعتراض آمیزی واکنش
بن هزار سه توزیع قصد که احمدینژاد دولت
از  داشت دانشجویان میان در تومانی ۵۰ هزار
آرای جلب در تقلب به متهم دانشجویان سوی
گردید. دانشگاه ساحت به توهین و دانشجویان

در سرزده خود هم احمدی نژاد با حضور قبال
تهران دانشگاه دختر دانشجویان کوی خوابگاه
بود. نماینده نموده پول» «چک به توزیع اقدام
را خود ما رای گفت: به خبرنگاران دانشجویان
چند دولت اگر ولی نمیفروشیم غاز چندر این به
است ممکن بگذارد بنها این قیمت جلوی صفر
صحنه و در نماییم نظر تجدید تصمیم خود در

کنیم. پیدا انتخاباتحضور

رضایی! نیروی وزیر احمدینژاد
ریاست از کاندیداهای یکی رضایی محسن
نیروهای همه از مصاحبهای گفت در جمهوری

مملکتکمکخواهمگرفت.
ممکناستبرایوزیر را احمدینژاد گفت: او
تا کرد: البته اضافه نمایم. او خود انتخاب نیروی
نمیداند. را این خودش احمدینژاد لحظه این

جمله از رضایی طرفداران محسن از نفر چند
که انتقاد کرده اند ستاد انتخاباتی او مسئولین
را برای تصدی قویتر و گنده تر رضایی باید آدمی
وزارت نیرو انتخابمینمودتاحداقلبا وزیر نحیف

باشد. داشته تفاوت کمی فعلی مردنی و

بود خاموش خواهد چند روز کروبی
کروبی در مهدی که زیادی فریادهای بعد از
احمدینژاد کشید دولت از انتقاداتش جریان 
لطمه بهسالمتیاو پزشکانتشخیصداده اندکه
ناحیه از آقا حاج گفتهاندکه است.آنها واردشده
خاموش مدتی باید و شده آسیب دچار حنجره

کند. استراحت و مانده
گفت مصلحت تشخیص شورای سخنگوی
بهدانه و و شاهدانه مقداری شورا این از سوی
شده به کمپین حاج کروبی ارسال مرغ سوپ
مورد ایشان خاموشی زمان در نظام مصلحت تا

نگیرد. قرار خطر

کنید تعریف رقیبان از
خود خطابه آخرین در خامنهای علی آیتاهللا
رقیب تخریب از دست که خواست کاندیداها از

انتقاد عملکرد دولت نهم از نتایجو بردارند و خود
کاندیدای از در ضمن انتقاد گفت: وی ننمایند.
عملکرد است ممکن ناکرده خدای خصوصی به
اوضاع «من گفت: او برود. سئوال زیر هم رژیم
میشناسم همه این کاندیداها از بهتر را مملکت
سال اخیر در چهار اقتصاد اگر میگویند وضع و
مناسب تصمیم جایی من  یعنی بوده خراب

بودم! نگرفته

نظام مسئولین دارایی به رسیدگی
طرح مجلس نماینده چند پیشنهاد به
سه نظام که مسئولین داراییهای رسیدگی به
قرار بود سالپیشتوسطشوراینگهبانردشده

بیفتد. جریان به مجلس در مجددا است
تالش گفت: خبرنگاران به طرقبه نماینده
انتخابات اتمام بعد از به طرح را این که میکنند
به گذشته سال هشت از گفت: او کنند. موکول
نرخ با فساد، مبارزه درباره فرمایش رهبری رغم
فعالیت و با شروع اقتصادی دو برابر شده فساد
برابر چهار به نرخ این است ممکن دهم دولت

برسد.

دارم را دوست همه من
غالمحسینکرباسچیشهردارسابقوزندانی
موسوی من به شخصی عالقه گفت: رژیم سابق
بهترین را کروبی و کاندیداهاست سایر از بیشتر

میدانم.

مفقوده تومان هزار ۲۰
انتخاباتیاحمدینژاد مسئولینستاد یکیاز
هدیه درباره مطبوعات و رسانهها که شایعاتی از
روستاها  اهالی رییس جمهور به تومانی ۸۰ هزار
کردهاند آنها عنوان کسب رای برای دهات و
او گفت: خواند. جعلی را آن و نمود شدیدا انتقاد
۶۰ هزار  افزایش از اینها منظور نمی داند کسی
جلوه دادن  بزرگتر برای ۸۰ هزار تومان به تومان

آب میخورد؟ کجا از چیست و خبر

تبریک
سردبیر را به نو» «یاس مجدد روزنامه انتشار
وکارکنانایننشریهصمیمانهتبریکعرضنموده

داریم! موفقیت آرزوی آنان برای

تسلیت پوزش: و تصحیح
به سردبیرو توقیفمجدد روزنامه«یاسنو»را
کارکنانایننشریهصمیمانهتسلیتعرضنموده

موفقیت داریم! آرزوی برای آنان و

کردستان دانشجویان تعداد
آخریننطقخودکه آیتاهللاعلیخامنهایدر
گفت: مردم کردستان ایرادمیشد با دیدار ضمن
رژیمطاغوتمانعپیشرفتکردستانبود.درزمان
درسطحاستانوجود  طاغوتفقط۳۶۰ دانشجو
مراکز علمی  ما۴۰ هزار دانشجودر امروز داشتاما

داریم. استان این
از که دانشجویی در جواب خامنهای آیتاهللا
هم دالر موقع آن میکرد: سئوال جمعیت میان
است؟ تومان هزار االن چرا ولی بود تومان هفت

چیزینگفت.
این ناپدید شدن از بعد دقیق آمار  طبق
کردستان در دانشجویان رسمی تعداد دانشجو
بسیار  هنوز شده که گزارش و ۹۹۹ نفر ۳۹ هزار

سال پیش است. ۳۰ از بیشتر

احمدینژاد که دلیل ده
شد نخواهد انتخاب دوباره

ناامید  ارقام او دولت اقتصادی کارنامه ۱۰ ـ
دارد! کننده ای

دورهتصدی  سرکوبزنان ودانشجویان در ۹ـ 
است! رسیده حد شدیدترین به او

آبروی  کرات به ملل سازمان در او حضور ۸ـ 
برده است! را مردم ایران

مردم  آبروی کلمبیا دانشگاه در او حضور ۷ـ 
است! برده را ایران

مردم  آبروی ژنو کنفرانس در او حضور ۶ ـ
است! برده را ایران

مردمکلک های او در پخشسیب زمینی،  ۵ـ 
درک کردهاند! را مجانی و پیاز پرتقال،

تومانی  هزار  ۶۰ رشوههای  از مردم ـ  ۴
به  تومانی هزار  ۵۰ رشوههای و روستاییان به

نیستند! راضی زیاد خوشحال و دانشجویان
هولوکاست  باره در  او  صحبتهای ـ  ۳
محکمتر جهان در را اسراییل  کشور موقعیت

است! نموده
پشتیبانی روزنامه«کیهان»، چاپتهران،  ۲ـ 

است! برده زیر سئوال او را صالحیت او از
از  را بیشتر موقعیت رژیم ۱ ـ دلیل شماره و

است. کرده متزلزل گذشته
 

احمدینژاد که دلیل ده
شد: خواهد انتخاب دوباره

بسیج. ـ ۱۰
بسیج. ـ ۹
بسیج. ـ ۸
بسیج. ـ ۷
بسیج. ـ ۶
بسیج. ـ ۵
بسیج. ـ ۴
بسیج. ـ ۳
بسیج. ـ ۲

بسیج! :۱ مهم شماره دلیل بسیار و

قدردانی و تشکر
بدینوسیلهاز کلیهمردمایرانبه ویژهکارکنان
مرا پیروزی که تهران، چاپ «کیهان»، روزنامه
رقابتهای از شروع قبل سال جاری انتخابات در
و امیدوارم نموده تشکر انتخاباتی تبریکگفتهاند
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مردم! جلوی نه ولی هستم اصالحطلب گفتم من بابا موسوی: میرحسین

 بقیه در صفحه ۳۳   

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

خرداد) ۴) می ۲۵ دوشنبه

بیخط» «کاغذ فیلم نمایش

تقوایی ناصر کارگردان:

می شود نیبرز برگزار در رستوران برنامه این

خرداد) ۱۱) جون اول دوشنبه

کانون عمومی مجمع جلسه

گزارش هیات مدیره

اعضای کانون و نظرات طرح پیشنهادات و

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

آنها مراحم و زحمات جوابگوی آینده دولت در
و اقتصادی فساد خود علیه مبارزه به و بوده

دهم! ادامه اجتماعی
                        احمدی نژاد

علمی خبر یک
طبقتحقیقاتجدیددانشمندانعلومنجوم
عالم جهان و کهکشان که شده ثابت انگلستان
اگر هستند. گسترش و افزایش حال در سیارات
نکته چند باشد درست دانشمندان این حرف
شد: خواهد اضافه جهان خلقت تاریخ به جدید

خواهد بود که آن از بزرگتر خدا اول این که
میکردیم. قبالفکر

باید هم باز آینده سال هزار دو تا که این دوم
باشیم درجستجویسیارات جدیدو کشفآن ها

بگذرانیم. جوری یک را خودمان وقت تا
سوماینکهتئوریخدا درروزهفتماستراحت
سئوال زیر غیره و کرد کار نصفه ششم روز و کرد
مثل بقیه آدمهای و ثابت میشودکهخدا میرود
کردناست هفتهمشغولکار زمینهفتروز کره

اصال تعطیلی ندارد. و

سینمایی خبر
در که ایرانی مطرح کارگردان قبادی، بهمن
در مصاحبههای نموده، کان شرکت جشنواره
آزادی عدم و سانسور درباره متعددی مطبوعاتی
رژیم متوجه را شدیدی انتقادات ایران در بیان

جمهوریاسالمی نمود.
در زیرزمینی موسیقی درباره که او آخر فیلم
و شرکت توجه مسئولین بسیار مورد ایران است

است. قرار گرفته کان در فستیوال کنندگان
قبادی حمالت از که بعد می شود پیشبینی
صورت بازگشت در جمهوری اسالمی رژیم به
خطراتیمتوجهاوگرددوحتیدستگیریوزندانی

دور نباشد. تصور او از شدن
کسانیکه چنینمشکالتیبرایشانپیش آمده
میگویند هستند گرفتار اوین زندان در اکنون و
را وصلهای  هر  قبادی  بهمن به  بخواهند  اگر 
روزی زندان در او که شنیدید اگر و میچسبانند

غیرمنطقی مانند حرفهایی مثال و کرده اعتراف
میکنند زد و پرواز دارند الکپشتها بال که این

زیادتعجبنکنید!

اطالعیه
ناخرسندی و اعتراض مراتب وسیله بدین
انتخابات در آراء صحیح شمارش عدم از خود
اطالع به را آینده هفته  چند  در شده برگزار
این امیدوارم و رسانده محترم مسئول مقامات
مجددا آتی سالهای در گذشته مانند وضعیت

نگردد! تکرار
۸۸ ستاد انتخاباتی کروبی و مهدی

ایران شوخیهای تلفنی با
همانطوریکهقبالهمبرایتانگفته بودماین
ارزان تلفنی کارت فروختن کارش که ما دوست
من به مجانی تا کارت است چند ایران به قیمت
بزنم. ایران زنگ به خواست دلم هر وقت تا داده
و دوستان ما فامیلهای و فک همه آنجا که از
درصفهای یا ایرانخارجشدهاندو از یا قدیمیما
و ویزایکشورهای مختلفرختخواب انداختهاند
حوصله یا من افتادهاند و به زندان شده و گم یا
کارت مجانی دقایق ندارم، را آنها با زدن حرف
با تلفنی شوخی های صورت به را خودم تلفنی
 «Prank Call» آن غرببه در که آنچه هموطنانو

میگویند، صرفکنم.

اول مکالمه
رینگ رینگ. ـ

الو؟ ـ
سالم خانم. الو؟ ـ

شما؟ سالم، ـ
بر نظارت از ستاد حسین زاده هستم، من ـ

انتخاباتزنگمیزنم.
دور راه  شماره  تلفن من روی چرا  پس  ـ

افتاده؟ آمریکا
ریاستجمهوری درباره دستور مقاممحترم ـ

نخواندهاید؟ را نهم دولت صرفهجویی

داشته ایم؟ نه تا دولت حاال تا ما ـ
بله. ـ

توی کردم فکر من گذشت. سریع چقدر ـ
هستیم. سوم یا دوم دولت

نگیرد تقلبی صورت این که ایشان برای بله ـ
بهخارجازکشور آمارگیریرا کارهاینظرسنجیو

کرده اند. رجوع
میزنید؟ زنگ واشنگتن توی سفارت از ـ

کهنه که چه عرض کنم یک اتاق سفارت ـ
که دادهاند ما به پاکستان سفارت توی کثیف و
ولی نه میشوند. جا آنجا زور به همه کارکنان
منافع حفظ دفتر از میزنم. زنگ شیکاگو از

جمهوری اسالمی!
منافع حفظ میشه وصل و قطع صداتون ـ

شنیدم. دوبار را
منافع حفظ شنیدید ما مسئول درست نه ـ

هستیم. در واشنگتن دفترمان اون
فرمایشیداشتید؟ ـخببفرمایید.

ـحتماشنیدهایدکهمقامریاستبرایایرانیان
گرفتهاند. نوروزی در نظر هدیه یک
می گویید؟ را خامنه ای آقای ـ

رهبری! مقام نه ریاست مقام خانم. نه ـ
ـببخشید.

روستاها اهالی همه به است قرار ایشان بله ـ
بدهند. نوروزی هدیه تومان هزار ۶۰

اردیبهشت عیدی است که آخر ماه چه این ـ
خبرشمی آید؟

که می دانید است. ریاست مقام گرفتاری ـ
به روز  را خودشان وبالگ است روز ۵۰۰ ایشان

نکردهاند.
و وبالگ اهل ایشان که نمیدانستم ـ من

اینترنتهستند.
کوچک را که ایشان دشمن است تبلیغات ـ

بدهد. بیکفایت نشان و
دشمن است؟ کار روز هم ۵۰۰ اون ـ

هر حال به چیز دیگری بود. نه منظورم ـ
شما تلفن است  ممکن نزنید. سیاسی  حرف

کنترلشود.
چیزی نگفتم! که من  عالم! اوا! خاک ـ

که کنترلاینبود از منظورم نترسیدخانم، ـ
میشود. کنترلکیفیت صدا

که... گفتم ترسیدم. ـ

آیا که اینجاست  نباشید. سئوال  نگران  ـ
عیدی قبول  عنوان به را این۶۰ هزار تومان شما

میفرمایید؟
تومان  ۶۰ هزار این ازای در همینجوری؟ ـ

بکنم؟ باید چکار من
تبلیغاتمسمومومنفی ـهیچکاری.فقطبا

کنید. ریاستمبارزه مقام علیه
عیدی است. کننده مشکوک خرده یک ـ
از قبل درست هم اردیبهشت و آن آخر نوروز

انتخابات.
فکر ناپلئونی جان دایی چقدر شما خانم ـ

است. هدیه این پول فقط یک میکنید.
این کنمکه بازهمنگفتیدکهمن بایدچکار ـ

هم مجانی. آن را بگیرم. پول
نفت پول از قسمتی این نیست. که مجانی ـ

شماست.
نزدید  زنگ چرا بود دالر ۱۴۰ نفت که وقتی ـ

میدهید؟ پول پایین آمده نفت که حاال
ضمن در که ایشان گرفتار بودند و گفتم ـ
سفرهها بر سر قیمتی چه به بشکه نفت نگفتند

میآید.

بکنم؟ باید چکار من خب ـ
به است که بکنید این که باید تنها کاری ـ
نقل ایران کوچک قصبههای و دهات از یکی

مکانکنید!
بله؟! ـ

محروم نقاط برای دهاتیان عیدی پول این ـ
دهات و مدتی در بروید تهران شما باید از است.

اقامت کنید.
آقا! برو ـ

هم ترافیک و دود از نیست. بدی پول ـ
و آمد خوشتان هم شاید میشوید. دور مدتی

ماندگارشدید.
تومان  منبرمدهات زندگیکنمکه۶۰ هزار ـ
یک  یا ۶۰ میلیون بود ۶ میلیون گیرم بیاد؟ اگر
به  هم کیلو گوجه تومان دو ۶۰ هزار با حرفی.

نمیدهند. آدم
تومان  ۸۰ هزار با خوب چونه نزنید. خیلی ـ

نزنید. سیاسی حرف ضمن در موافقید؟
برو آقا دلت خوشه! ـ

که بدهم ترتیبی میتونم کنید موافقت اگر ـ

دانشگاه جورج واشنگتن

روز مباحث طرح و بررسی جلسات سلسله

درباره: گفتار

و جهان بیـرونی طبیعت
هدایت صادق آثار در

The Environmental Agenda 

in Hedayat's Thoughts

(نویسنده) سقایی بهمن سخنران:

از ظهر بعد هفت پنج تا ساعت از می ـ ۲۴ یکشنبه

جلسه: برگزاری محل
Marvin Center, Room # 403

George Washington University
800 21st Street, NW, Washington, DC 
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ظرف  ـ اسپرانتو بینالمللی زبان مخترع ۱ـ 
رنگرزی.

و بزرگ  پیشوا ـ فارس استان از شهرهای ۲ـ 
ـ بزرگترین قاره. قوم

که  نازی مارشال ـ رهاییبخش و رهاننده ۳ـ 
استان از شهرهای صحرا شهرت یافتـ  روباه به

آذربایجانشرقی.
میوه  قلعهـ  دور حصار ـ آخر مخفف الی ۴ـ 

شده. دستچین مرغوب
خدایی. و پروردگاری ـ دودلی و شک ـ ۵

پیروزی  حرف ـ انگور درخت بست چوب ۶ـ 
نی. نوازنده ـ

منسوب و  میشود!ـ آش از داغتر ۷ ـ گاه
کریسمس. درخت ـ شده مربوط

سیاه!  طالی اعدادـ  طلیعه آهنگـ  مایه ـ ۸
ـ چهره. خاک سفالگری ـ

ـ منظم شدنو روان  آن جاری است آب در ۹ـ 
در آلمان. ـ رودی کالم استحکام و بودن

زنگ  ـ و جهت طرف ـ در عراق رودی ۱۰ ـ
کلیسا.

جعبه  ـ کامپیوتر فارسی معادل ـ  ۱۱
مقوایی.

لکهگیریشیشهعکس  ـ کبوتر دیگر نام ۱۲ـ 
وحشی. و هم هم اهلی جانوری است ـ

تحصیلیـ   ـ پایاننامه فاصلهانداز ۱۳ـ  حرف
ـ بیوفا برات و وجه سفته پرداخت خودداری از

وحیلهگر.
پایتختفلزی!ـهرچیزیکهباآنچیزی  ۱۴ـ 

و دهشها. بخششها ـ را بیارایند دیگر
لسان  جز دیگر لقبی ـ تکان و جنبش ۱۵ ـ

شیرازی. حافظ خواجه برای الغیب

نمایشنامهای  ـ میپرسد و میداند آنکه ۱ـ 
مارلو. کریستفر از

ازتیک  در اسید فلزیاست سفیدرنگکه ۲ـ 
به چین و سیبری در مرز میشود ـ رودی حل
در  پولی واحد زمانی ـ متر ۴۳۷۷ کیلو طول

بود. اروپا
کهآن  گیاهیاستباگلهایبهغایتزیبا ۳ـ 

مالدار. و ـ ثروتمند هم میگویند بستانافروز را
رفوزگی وپذیرفتهنشدنیـزیرکی وهوشیار  ۴ـ 

فرانسوی. نویسنده مولیر نمایشنامهایاز ـ

ـ  لرزان!  درخت ـ کماننشین آفرین ـ   ۵
که درنده و وحشی جانوری ـ جدولی ویتامین

است. میگویندسریعترینجانور
زاهدان  عابدانو ازوسایلارتباط جمعیـ  ۶ـ 

ناب. طالی ـ
ـ ازروسایجمهورپیشین  ریاکاروحیلهگر ۷ـ 

بزرگ. پدر ـ آمریکا
قهرمان  پهلوان و ـ دهان آب بزغاله ـ ۸ ـ

یونان. اساطیری و افسانه ای
از  ـ فراعنه  کشور بخش رگ هستی ـ  ۹
مهارش نتوان هرگز سعدی ـ ادبی شاهکارهای

کرد!
آپارتمان فسقلی! ـ  ـ و کوشش تالش ـ ۱۰

خوردنی.
بر  میشودـ  شامل را همه ـ اندوه غم و ۱۱ـ 

ـ نیزه کوچک. اسب آمدگی جلوی زین
نکنیدـ   آیندهو گذشتهمیگویداما باور ـ از  ۱۲
هیوال. و موجودی ترسناک شادمانیـ  و شادی

کمر و  اعصاب در که عرقالنسا ۱۳ـ  بیماری
انواع و است گماشتن کار به ـ می کند بروز زانو

مختلف هم دارد.
از جنگ هایخلیفهچهارمدرسال هفتم  ۱۴ـ 

نهیکنندگان. ـ شیون و گریه ـ قمری هجری
سال ۱۹۹۸  در جهان دونده زن بهترین ۱۵ـ 
ـ الماس  طول و پرش ۱۰۰ و ۲۰۰ متر دوهای در

است. آن نوع خالص ترین

برگردید؟ تهران به باز انتخابات از بعد شما
تلفنی  مزاحم  داری حوصله  بابا برو  ـ

هستی؟
جان شما. نه به ـ

تلفن... قطع و تلفن آزاد بوق صدای ـ

دوم تلفنی مکالمه
مشترک نوار: صدای رینگ. رینگ
در سرویس گرفتهاید که را گرامی، شمارهای

نمیباشد!...
الو؟ ـ

وصل شد؟ صدا میاد؟ ـ
الو؟ ـ

ـصداینوار: مشترکگرامیاین تلفنبهعلت
میباشد!... مسدود تلفن قبض پرداخت عدم

الو؟ ـ
بفرمایید؟ بله ـ

میاد؟ صدا ـ
صدای من میاد؟ ـ

صدای با شما صدای چطور؟ من صدای ـ
شده. قاطی دیگر خانم یک

الو؟ ـ
شماره دوباره گرامی مشترک نوار: صدای

گیرینکنید...
کی کار دارید؟ با دارید؟ الو؟ آقا چکار ـ

نمیاد. صداتون ـ
نمیاد؟ چطور میزنم. داد دارم من ـ

تویگوشی تلفنحرف نداره. زدن فایده داد ـ
میرسه؟ من راحت تر به بزنید

الو؟ ـ
دوباره لطفا گرامی مشترک نوار: صدای

شمارهگیرینکنید.
الو؟ ـ
الو؟ ـ

تلفن... قطع آزاد و بوق صدای

سوم مکالمه
رینگرینگ.

الو؟ ـ
خانم. سالم ـ
شما؟ سالم. ـ

می زنگ قم از هستم اکبری اصغر من ـ
زنم.

میخواهید کسی چه با بامزه ای! اسم چه ـ
صحبتکنید؟

از همه پرسی میکنم. یک شما... دارم با ـ

انتخاباتی۸۸. ستاد طرف
چی؟ درباره ـ

درباره رای خانمها. ـ
چیه؟ شما سئوال بفرمایید ـ

تنازمراجع ـهمان طوریکهشنیدهایدچهار
تقلیدپیشنهادکردهاندکهرایخانمهادرانتخابات

شود. مردان حساب نصف رای امسال
میکنی؟ شوخی چی؟ یعنی اهه! ـ

زنان که نیست معنی این با این البته بله. ـ
ندارند. با مردان مساوی حقوق

تقلید اینمراجع یعنیچی؟ پسراینصفه ـ
ریاضی حالیشون نیست؟

ـلطفاشعارسیاسیندهیدتلفنشماممکن
شود. کنترل است

می کند؟ کنترل کسی چه ـ
همین مراجع تقلید. ـ

ـیکلحظهفکرکردمتویافغانستانهستمو
کنار ماندهاند.شوخیرا بگذار هنوزطالبان سرکار

تلفنی هستی؟ مزاحم داری؟ بگو چکار و
ببینم که میکنم همهپرسی دارم خانم. نه ـ
جدید قانون این درباره خانمها عکسالعمل

چیه؟
توی میزدم چک  یک بودی اینجا  اگر ـ

گوشت.
دارید. تشریف بداخالق شما چقدر ـ

چیهکهسر هممی کنی؟ اینچرتو پرتها ـ
رای نصفه یعنی چی؟

ـببخشید. منکهگفتمفقطدارم همهپرسی
میکنم.

قانون این بار زیر کسی که نمیکنم فکر ـ
بره.

با این شرایط هم باز حاال شما حاضرید ـ
بدهید؟ رای

نصف من رای چی که ابدا. یعنی و اصال ـ
بشود؟

ما کرد. را هم شرع رعایت حال باید هر به ـ
نباید مثل کشورهایغربی عمل کنیم.

که اهلش نیستم. کاری ندارید؟ من ـ
را قبول رای نصف حاضرید آیا صبر کنید. ـ

بدهید؟ رای این که دوبار شرط به کنید
می شه تقلب؟ این که ـ

حاضرید؟ نیست. مهم اسمش ـ
آقا. نشو مزاحم ـ

میکنم. عرض جدی ـ
سرت... توی بخوره تقلید بابا...مراجع برو ـ

تلفن... قطع و آزاد بوق صدای ـ

... بوسه نظام و مصلحت

صفحه۴.
صفحات ۵ تا ۶. همانجا، ۵ـ 

 ۱۹۵۹ ژانویه   ۴ «انقالب»،  نشریه ـ ۶
میالدی.

میالدی. همانجا ، ۲۵ فوریه ۱۹۵۹ ۷ـ 
میالدی. همانجا ، ۱۴ مارچ ۱۹۵۹ ۸ـ 

صفحه ۶. همانجا، رابی، دیانا ۹ـ 
صفحه ۶. همانجا، ۱۰ـ 

سوسیالیسم  «ریشه های اکانر، جمیس ۱۱ـ 
میالدی. ۱۹۷۰ آتیکا ، کوبا»، در

صفحه ۷. همانجا، رابی، ۱۲ـ 
کول ،  کن به کنید رجوع جزییات برای ۱۳ـ 

سوم.  فصل میالدی، ۱۹۹۸ لندن، «کوبا»،

... سال پنجاه ...کوبا: طاووسی جلوههای

کانديدایی نباشد هيچ نظام چنين مصلحت اگر
کند. را بازی اصالحطلب نقش نمی تواند

که  است آن سخنم کل حال، هر به و، ۱۸ـ 
آنچه و نيست، کانديداها آتی عملکرد در تفاوتی
دادهاند که وعدههایی به ربطی هم کرد خواهند
بين، بتوانند مردم ممکن است داشت. نخواهد
که را که آن احمدینژاد و کروبی و موسوی مثال،
اوبهمحض اما میپسندندازصندوقبيرونآورند.
انتخابشدنمجریاوامراجماعیمصلحت بينان
چهار سال در است، قرار اگر لذا، بود. رژيم خواهد
کند، را الغاء خود کردن اصالح توهم رژيم آينده،
بر شد، خواهد اصالحطلب هم احمدینژاد آنگاه
خواهد زد، گونه ریيسجمهور اسرائيلهم بوسه
اگر و رفت. هم خواهد آقای اوباما صدقه قربان و
در رژيم مصلحت که شود داده تشخيص چنين

کنونی رژيم داخلی و خارجی ادامه سياست های
موسوی همکه ریيس جمهور شودمجبور است،
دنبال به در به در دست، به آفتابه بود، خواهد

اوباش باشد. اراذل و
ميان  از قادرند مردم اگرچه پس، ـ  ۱۹
که را هر کسی رژيم شده کانديداهای دستچين
آنکهبيرون بيرونآورنداما بخواهندازصندوق ها
از پيش که کرد همان خواهد صورتی در میآيد
مصلحت با وعدههايش که داده وعده انتخابات
تغيير برای دارند قصد اگر مردم و بخواند. رژيم
رابطه کلی به يا است بهتر کنند کاری خود وضع
جمکران امام چاه از يا و قطعکنند رژيم را با خود
به که مصلحت نظام اعطای مراحمی بخواهند
اجتماع الزم تشخيص داده باشد. وگرنه را آنها
در شرکت جز حوزههای رای، چيزی در کردن
شدگان و جمع برای غمآور بازی يک شامورتی

بود. نخواهد رژيم برای شادی آور

نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

از حاضران و پس ازطرح نظراتچندتندیگر
پاسخسخنرانانجلسهپر هیجاناینهفتهکانون
در ولی پایان یافت شب ده از ساعت بعد اندکی
مخالفان و موافقان بین بیرون محوطه و راهرو
صورت تنشی پر و تند بحث انتخابات در شرکت

داشت. ادامه مدتی که گرفت

شرکت... انتخابات در

میایستد. آویو تل برابر در واشنگتن
سنگ روی مالقات این در نتانیاهو حضرت
با هوشیاری دو مورد در و پرزیدنت اوباما شد. یخ
که آن نخست زیر: به شرح کرد بسیار استدالل
وسیله شده اشغال قلمروهای در خانهسازی
با  اسراییل که قراری ۲۰۰۳ طبق سال اسراییل از
است. بنا بوده و متوقف قدغن نهاد دولت بوش
اسراییل دولت رییس اشاره به امروز آنچه این بر
در ماسکیوت (Maskiot)(۱۳)می گذردنقضعهد
اوباما جامعه یهودیان اشاره که به دوم آن است.
مخالفت فعلی تماس با دستگاه در آمریکا مقیم
ائتالفحزب علیه نتانیاهو اعالمکردهاندو را خود
پس کردهاند. را رد کارگر افراطیون حزب و لیکود

بادست پر با نخستوزیراسراییلرو پرزیدنتاوباما
«نمی توان گفت: او به دلیل همین به شد. رو به
و نتانیاهو و ادامه داد.»(۱۴) بحثها این ابد به تا
به را شارون از یاران یکی او اخیرا خارجه امور وزیر
نمایندگیدرسازمانمللمنصوبکردند(۱۵)که
دگرگونیهای مفسرانعالمتیاست بر عقیده به

اسراییل.

* * *
جو انتخابات ریاست جمهوری برگردیم به
نامزدان تند جمالت این که دریابیم و  ایران
آیا و دارد؟ چه در ریشه  احمدینژاد  آقای به
و است بیان آزادی دلیل احمدینژاد به حمله
با اوباما آمریکای باطنی مخالفت راستای در یا
براینویسنده، تندگوییهایایشان؟ و بدزبانیها
جمهوری در ریاست نامزدان این افشاگریهای
ومحدودسازی هاینظامطی فشار استبا رابطه
بهظهور هم موضعفکریاوباما اما سالهایدراز
صریحا منتظر اوباما آقای است. کمک کرده آن
این به این انتظار انتخابات ایران است و نتایج
دولت دولتی جز با را مذاکره راه است که معنی
اینانتخابات نهمبگشاید.پسهردولتکهبعداز
«مذاکره» دولت و است «تغییر» دولت آید پدید
سیاست از نامزدان که میبینیم معهذا آمریکا. با
مبادا آلوده شوند خارجی چندان حرفنمیزنند،
«شیطان دیروز که تا سیاسی دولتی تمایالت به
«تغییر» سبب به امروز و داشت لقب بزرگ»
«تغییر» دارد. در سیاستی نیز سیاستش ایران
آینده دراین«تغییر» آنجاکهایرانو رییسجمهور
سیاست که است این داشت خواهد معضل
رابطهصمیمانهای خاورمیانهایپرزیدنت اوباما در
و سعودیان با ایران و اعراب و سعودیان با است
بر بنا عمیقاند. جبههگیری یک در فعال اعراب
با هستهای ایران باید مهم آن مساله غیر از این،
حضرت رهبر بگیرد. قرار ای تازه راهکار اعراب در

این زمینه آقای رییسجمهورچنداننرمشیدر و
ندارند.پساگر عنانبسپرندبه اصالحگرانشاید
ازدستشان در رودواگرمقابلهکنند با اصالحگران
بمانند. آمریکا بیبهره امتیازات سیاست از باید
اینجاستکهرهبر خامنهایامید بسیاربروساطت
از حمایتآقایرفسنجانی آقایرفسنجانیدارد.
ولی است حتمی موسوی آقای ویژه به نامزدان

نیست. و شرط قید حمایت بی این

* * *
واین میاندازد. پوست رفته رفته ایران نظام
دگرگون را آن والیی ماهیت  انداختن  پوست
سیره بر و خاتمی موسوی تکیه شدید نمیسازد.
میزان آگاهی های معهذا دارد. امر در این سر امام
نمی توان ایرانچنانوسعتیافتهکهدیگر جامعه

بافت. سیاست خرافات مدد به
جمهوری ریاست نامزدان  شمار  کثرت آیا
بعید است. مردم ساختگی؟ ایران امری است
چون مردی گرفتن اوج و برآمدن رویاییاند. ایران
ستم که او به عهدی و گل کردن احمدینژاد
دولت جورج بوش در خاورمیانه به اوج رسید فصل
حاتم مردم را احمدینژاد گشود. را رویا خوش
بیشتر طایی حاتم برادر به وی ولی دیدند طایی
آخرین اوست. مدیون هم رهبر داشت. شباهت
شگرداین دوبزرگوارنمایشگاهشاهعباس درلندن
ایران با تاریخ کنند ثابت که امید این به است 
آنسوتر تاالر سه دو و میشود آغاز صفوی تشیع

رهبر. دو تصویر این بین باستان و ایران
چرب نهم دولت با پترولیوم بریتیش قرارداد

است. چیلی و

و توضیحات منابع
به ویژه  داخلی جراید از به نقل ۱ و ۲ و ۳ ـ

اخیر. هفته در «اطالعات»
مطالبداخل گیومههابهنقل ازرسانههای  ۴ـ 

انتخاباتی. مبارزات طی است مرزی درون
پنج  تهران به «حیات نو»، کنید نگاه ۵ ـ

اسفند۱۳۸۷.
«اطالعات». کنید به نگاه ـ ۶

ـ  سیاسی  «جامعه به  کنید نگاه ـ   ۷
فرهنگی».

«اعتماد». کنید به نگاه ـ ۸
بینالمللی»، ۱۲ می ۲۰۰۹. «اطالعات ـ ۹

و  چلچراغ  و «گاردین» استناد به ـ   ۱۰
هفته. دو همین «اطالعات»

علومسیاسیاست.  در بانوموسویدکتر ۱۱ـ 
درس در دانشگاه و میداند گاه تزویر را سیاست
مشاور در گذشته ایشان البته می دهند.  هنر
میگویند ولی بودهاند خاتمی آقای سیاسی

سیاسینشدهام!
«فیگارو»، ۱۶  استناد A. Adler در به ۱۲ ـ

.۲۰۰۹ می
در است واقع (Maskiot) ماسکیوت ـ ۱۳
قدیم به از غربی، که شمال ساحل دره اردن،
اختالف مورد و فعال فلسطین تعلق داشته قوم

است.
 Mordechai) اورن مردخای آقای مراد ـ ۱۴

است. (Oren ـ

«فیگارو» ۱۹ می ۲۰۰۹. ۱۵ـ 


