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ایران انتخابات
ساعت به ساعت دقیقه، به دقیقه

کلیه در گیری شروع رای صبح: نه ساعت
میشود اعالم مراکز کشور

و  شربت با دهندگان رای ۱۲ ظهر: ساعت
پذیرایی رایگیری مراکز  از  بعضی در شیرینی

میشوند.
با «بیبی سی» ظهر:شبکه از ساعتیکبعد
مراکز از رایدهندگانکه از همهپرسی از استفاده
موسوی را میرحسین میشوند خارج رای گیری

میکند. اعالم برنده
احمدینژاد  محمود ۲۰ دقیقه: و یک ساعت
کشورهای در رسمی غیر همه پرسی یک در
جلو رقیبان خود سوریه از شمالی و ونزوئال، کره

میافتد.

ساعتیکو۲۵ دقیقهبعدازظهر:خبرگزاری 
انتخابات برنده را احمدینژاد محمود «ایرنا»

اعالممیکند.
خبرگزاری  ظهر: از بعد و۱۵ دقیقه دو ساعت
سایت از را احمدینژاد  پیروزی خبر  «ایرنا»

اینترنتیخودحذفمینماید.
هزار حزباهللا  دقیقه: چند ۱۴ و سه ساعت
از بعد ممکنه ناآرامیهای با مقابله برای لبنانی

خمینی میشوند. فرودگاه انتخابات وارد
۲۲ دقیقه: هوگو چاوز پیروزی  و پنج ساعت
تبریک رختخواب رفتن به قبل از را احمدینژاد

میگوید.
برای  کروبی مهدی و۱۲ دقیقه: شش ساعت
مسئولین از و خوابیدن زدن چرت دقیقه چند
قرار او میکند. خداحافظی خود انتخاباتی ستاد
آرای دولتنتواند بیدار بماند تا استتمامشبرا

کند. عوض را کاندیداها
«ایرنا»  سایت دقیقه:  ۲۲ و هفت ساعت
در پیروز به عنوان کاندید احمدینژاد را مجددا

میدهد. قرار خود صفحه باالی
«کیهان»  روزنامه و۴۴ دقیقه: هفت ساعت
درجشنپیروزی را تهرانعکسهایاحمدینژاد
تا در میفرستد چاپخانه به و کرده خود آماده

شماره روز بعد چاپ شوند.
ساعتهشتو سهدقیقه:وزارت کشورتوسط
کارمندانارشدخودپیامکیبهمیرحسین یکیاز
می گوید. تبریک را او پیروزی و فرستاده موسوی

رییس  ایل کیم ۲۲ دقیقه: و هشت ساعت
محمود پیروزی مناسبت به شمالی کره کشور
موشک و اتمی بمب چهاردهمین احمدی نژاد
زیرزمینی آزمایش و پنهانی به طور را برد خود دور

مینماید.
ساعتهشتو۴۵ دقیقه:کوششمسئولین 
ستادانتخاباتیکروبیبرایبیدارکردناوبهنتیجه

است. و او همچنان در خواب نمیرسد
علت  که به اعالم شد دقیقه: و۴۳ نه ساعت
تا کشور رای گیری مراکز مردم، بیسابقه هجوم

بود. خواهند باز شب ۱۲ ساعت
سیستم  کلیه دقیقه:  ۱۱ و ده ساعت

از کشور سرتاسر در رسانی پیامک  و «اس اماس»
نمیدهند. آنتن موبایل تلفنهای و میافتد کار

آیت اهللاخامنه ایقبل  دقیقه: و۳۲ ساعتده
ازرفتن به رختخوابپیروزیاحمدینژاد را بهملت

ایرانتبریکمی گوید.
کلیه  بستن دستور ۱۱ و ۴۵ دقیقه: ساعت
سوی  از ۱۲ شب راس ساعت در مراکز رای گیری
ابالغ میشود.مهدیکروبی وزارت کشور بهمراکز

میشود. بیدار خواب از
سایت  چند بامداد: ۱۲ و ۲۳ دقیقه ساعت
پیروزی ضمن پیشبینی از کشور خارج اینترنتی
فاطمه که می کنند شایع موسوی میرحسین
سایتها این است. شده فراری ایران از رجبی
شاه پایه مقامات بلند از مانند بعضی میگویند
ایران از شبانه وچادر لباسمبدلزنانه با ایرانکه
این کار مردانه لباس با رجبی فاطمه فرار کردند

است. داده انجام را
نیمصبح:مهدیکروبیاز اینکه ساعتدو و
در  ۳۲۵ نفر فقط تاکنون کشور وزارت گزارش به
عصبانی حسابی رای دادهاند او به ایران سرتاسر

است. ناراحت شده و
ساعتچهارو۴۵ دقیقه صبح: همسر محمود 
برای که را او سفید و قدیمی کاپشن احمدی نژاد
شرکتدر مراسم تودیعدورهدوم ریاست جمهوری
کنار تختخواب در اطو کرده و است بپوشد قرار

قرار میدهد. او
سخنرانی  نوار دقیقه:  ۱۲ و پنج ساعت
احمدینژاد برای آن طی در که خامنهای آیتاهللا
سیمایایرانپخش و صدا از بود تبریکفرستاده

میشود.
اعالم  کشور وزارت دقیقه: ۱۲ و هفت ساعت
را  کاندیداها آرای ۶۵ درصد تاکنون که میکند
را برنده نهایی آینده ساعت هشت تا شمردهاند و

تعیینخواهندکرد.
اعالم  وزارتکشور دقیقه: ساعتهشتو۱۳
احمدینژاد با۹۵ درصد آرا رییس  کرد کهمحمود

است. شده ایران منتخب جمهور
کشور  وزارت دقیقه:  ۱۴ و هشت ساعت
و  تایپی اشتباه آمار قبلی۹۵ درصد که اعالم کرد

احمدینژاد محمود و بوده مرکز این کامپیوتری
است. شده برنده آراء درصد ۵۹ با

در  رضایی محسن ۱۶ دقیقه: و نه ساعت
به تبریک ادای ضمن مطبوعاتی کنفرانس یک
از را خود تعجب و ناباوری موسوی میر حسین
بوده مهدی کروبی از بیشتر او آرای خود که این

کرد. اظهار
مسئولین  یکی از ۱۲ و ۲۲ دقیقه: ساعت
از رجبی فاطمه با تلفنی تماس طی کشور وزارت
دوباره مردم تغییر آرای به علت که میخواهد او

برگردد. داخل کشور ایران به مرز از
دولتی  چند سایت ۱۲ و ۲۴ دقیقه: ساعت
در را ایران از رفسنجانی پسران فرار خبر ایران

قرار میدهند. اول خود صفحه
پخش  دنبال به  دقیقه:  ۲۲ و دو ساعت
انتخابات نتایج بودن ساختگی درباره شایعاتی
پسران که کرد اعالم «فارس» خبرگزاری 

نشدهاند. خارج ایران از رفسنجانی
مردم برخورد اولین دقیقه: سه و پنج ساعت

میشود. شروع دولتی سواران موتور با

سرد آب به بزنید
ایران انتخابات نتیجه به که دوستانی به
بهتر که عرض کنم محترمانه دارند باید اعتراض
مردم که درست است سرد! به آب بزنند است
انتخاب برای را که رای خود دارند کامل آزادی
اما بیندازند بهصندوقها کاندیدایمحبوبخود
مسئولین صندوقهای رایهم کهشهروند ایرانی
را رایها چگونه که دارند را آزادی این هستند
گروه نه فقط یک باشند آزاد بشمارند! همه باید

بخصوص...

سپاسگزاری و تشکر
احمدینژاد محمود اینجانب وسیله بدین
دو سران از ایران مردم منتخب جمهور رییس
به دفتر اینجانب که پیام تبریک خود را کشوری

بتوانم امیدوارم و مینمایم تشکر ارسالنمودهاند
پاسخ مناسب ایران در ناآرامی ها پایان از  بعد

ارسالنمایم.
احمدی نژاد محمود
تهران ـ ۲۴ خرداد ۱۳۸۸

را سرش کروبی
میخاراند!

بیشترازهمهدرانتخاباتآبرویمهدیکروبی
رای هم قبل دورههای در که او افتاد. خطر به
تعدادرایهایبسیار ناچیز به بود چندانی نیاورده

است. کرده اعتراض دوره این
مانند حتی بار این گفت: خبرنگاران به او
و بعد بخوابم بروم من که نگذاشتند دفعه قبل
شب سر نتیجه را و کنند دستکاری نتیجه ها را
است چطور نمیدانم کرد: اضافه او کردند. اعالم
۵۰۰ هزار  به از پول امام تا روز انتخابات من که
انتخاباتی من ستاد برای تا دادم می نفر مواجب
نفرشان  ۳۰۰ هزار فقط نامردها اما کنند فعالیت

دادند؟! رای من به

نون مثل ناآرامی،  
فوتبال مثل ف

اولین در احمدینژاد انتخابات از بعد روز
ناآرامیهای و مصاحبهمطبوعاتیخودشلوغیها
بعدازمسابقه های بهحوادثمشابهایکه مردمرا
او کرد. تشبیه میافتد اتفاق تهران در فوتبال
این تیم طرفداران و می بازد تیم یک گفت: خب
و با توی خیابان میآیند خاتمه مسابقه بعد از
اتوبوسها میافتند و در نیروی انتظامی و پلیس

می زنند! آتش را
رییس عنوان به من انتخاب کرد: اضافه او
که است فوتبال مسابقه این مثل هم جمهور

است. کرده ناراضی را بعضی ها
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                                                      سخنران:

                                                                     داریوش همایون

(۸ تیر)  جون                         دوشنبه ۲۹

         بررسی و نقد و تحلیل کتاب
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آیا بود پرسیده که خبرنگاری جواب در او
پپسی فوتبال مسابقه این داور که است درست

جوابی نداد. نه؟ یا گرفته بوده

پلیس  با مقابله نوع  یک
ایران در شورش

مرتب از بچهها ایران شلوغیهای توی این
با نمیتوانند میگویند که میزنند و زنگ تهران
با شخصیها که و لباس بسیج و نیروی پلیس
یورشمیآورندمقابله موتورسیکلتبهطرفآن ها

برآیند. آنها پی از و کنند
ایناست اینموتورسوارها بهترینراهمقابلهبا
آرایش غلیظ کهیک سریدختر خوشگلتهرانی با
آنها بهمحضاین که بفرستیمو بهطرف آنها را
روسریهایشان دختران این داشتند حمله قصد

بروند. آن ها طرف به و بردارند را
سر در موی که ثابت شده لحاظ علمی از
در چشم وقتی بخصوصی است که زنان برق
پایشان و دست آنها بیفتد بخصوصی مردان
میافتند موتور سیکلت روی از و میکنند گم را

زمین...

جالب سئوال یک
از قبل  یک ساعت چرا خبرگزاری «ایرنا»
خاتمهاخذ رایگیری احمدینژاد رابرنده انتخابات

کرد؟ اعالم
اعتراضاحمدی نژاد از بعد جواب:چونآنها
هنوز بهار روز اولین در ساعتها بردن جلو به
دریافت مورد تغییر ساعت ها را مصوبهمجلس در

نکرده بودند!

بازار بورس تهران
ریاست انتخابات نتایج اعالم از بعد درست
آن بعد از خیابانی ناآرامیهای و جمهوری ایران
و حدود نمود فاحشی سقوط تهران بازار سهام

آمد. پایین درصد ۵۵

سهام و گفتند بیا زدند از ایران زنگ بچهها
اوضاع گفتند که شده! صاحبش ورشکسته بخر
خیلی یازده سپتامبر. از آمریکا بعد مثل شده
تهران سهام کردهاند که پولی در بازار وسوسهام

سرمایهگذاریکنم.
دارم قرار است چندرغازی که توافق زنم با
که امید این به تهران سهام بازار توی بگذارم را
اینجوریپولی باال تا بعدیبره تویرژیم قیمت ها
دادیم دست خاطر رفتن رژیم قبلی از به که را

دربیاریم!... دوباره

دروغگو
نتیجهانتخاباتاخیر ایران رامیتواناینجوری

کرد: خالصه نوشت و
و میگه فردا میریم روز پدرت میاد خونه یک
میکنیم! خیلی تماشا فردین فیلم و سینما 
میزنی صابون شکمت را میکنی و ذوق و شوق
نبوده رفتن هیچوقت اهل سینما که پدرت که
فیلم با رویای شب تمام شده. اهل حال باالخره

میشود. سپری فردین
مالیده! پدرتمیآیدومیگویدکهسینما فردا
وقتیکهمیپرسیچرا؟میگویدبرایاینکهامروز

بستهاند. سینماها و است قتل روز
از پر یک بچه هفت هشت ساله عنوان به
ماه قتلی اتفاق این توی میداند و آرزو که امید
شما حالی به چه میگوید دروغ پدرش نیفتاده و
را داستان  پایان خودتان داد؟ خواهد دست 
والدین ازخشونتفرزندعلیه لطفا حدسبزنیدو

دورینمایید.

انقالب سی ساله کارنامه
ولی باشد  خودشان با دروغش و راست 
و حمل برای بشر که چرخی اولین می گویند
بلکه گرد نبود کرد درست چیزهای سنگین نقل
اختراع این  که هم کسی آن بود! چهارگوش 
از کار بود شده را باعث شکل مربع یعنی چرخ
خودشخیلیدفاعمیکرد وبهآنحسابیافتخار
مینمود.البته آنموقعمهندسی علمشناختهای
نبودواینشخصمخترعهمازدانشگاهآکسفورد

بود. نگرفته مدرک
هم اختراع همین به زمان آن انسانهای
اشیای حمل کردن از بود بودند. هرچه راضی
بود. بهتر گردن شانه و دست و روی بر سنگین

این  اختراعی شبیه هم  ایران  ۵۷ انقالب
روی مرور زمان این چرخ چهار ضلع بود. به چرخ
و دایرهای به چرخ ساییدن در اثر و غلتید زمین
ظهور زمان درست در چرخ شد. این تبدیل گرد
حداکثر به موسوی میر حسین چون آدمهایی
تا بودند زده مردمسیسالزور بهرهبرداریرسید.
راحت تر اینچرخامروز برانند. بهجلو اینچرخرا
اما هنوز در می رود جلو و روی زمین میغلطد
ابتداییو اتومبیلاختراعیبسیار با مقاممقایسه

میآید... نظر به ناشیانه

پس بده رای مرا
«بیبیسی» که از ناآرامیهایتهران خبرنگار
از جوانی که فریاد می زده«رایمرا گزارشمیکرده
پسبده»میپرسد:شما به آقایموسویرایداده
از ولی منظورم بله می دهد: جوان جواب بودی؟
آره اون رای «جمهوری اسالمی پس بده رای مرا

من! دیروز رای نه است نه؟» یا

کشور وزارت اطالعیه
اخیر انتخابات نتیجه از که کسانی کلیه از
آقای به خود رای میخواهند و هستند ناراضی
مدارک با میشود تقاضا بگیرند پس را موسوی
اداریزندان اوین مراجعه دفتر شناسایی کافی به

شود. تا ترتیب تقاضای آنها داده نمایند
عمومی روابط دفتر

جناب به سرگشاده نامه
محرمانه احمدینژاد ـ

جدید خط افتتاح عکسهای مشاهده از بعد
آنها سیمانهای شما که در در کشور راهآهن
و شده پیچهای شل قطار، زیر خطهای شکسته

و نمایان کامال معوج رفته و در جا از ریلهای
کشور خواست به در تقاضا می شود بود مشخص
مدیریت اقتدار چگونگی و دریافتاسرار درباره ما
آینده به را آن فعال ایران توجهی ننموده و در
امید به نمایید. موکول ما بعدی تماسهای و

نزدیک. آینده در بیشتر همکاری های
آفریقای موچولو، جزیره جمهور رییس و رهبر
جنوبی

نکته فنی
انتخابات ایران درباره بامزه و چیز جالب یک
مورد کاندید هم فقیه ولی شخص که است این
پسندخودشرا داردو به آنشخص رایمیدهد!
و است عاقلتر و داناتر همه از که فقیه ولی اگر
کاندیدایرییسجمهوریبرای کدام که فهمیده
که باید نمیگوید مردم به استچرا مملکت بهتر
که نیست عاقالنهتر بدهند؟ رای کسی به چه
را عالف آنها و کرد صرفهجویی را وقتی مردم

اینانتخاباتننمود؟

تروریست بچه
بعد کند! چکار را احمدی نژاد این بگم خدا
برای که کاری تنها جمهوری رییس سال چهار از
را آنها بوده که این کرده کشور خارج از ایرانیان
بیشتراز آنچهرسانههایغربیمیگویند تروریست
خانم همین مثال است. داده جلوه خطرناک و
صبح از بعد روز صبح هر همسایه ما آمریکایی
زیرزمین دارمدر آیا گفتنازمنمیپرسد که بخیر

نه؟ یا می سازم شیمیایی و اتم بمب خانهام
زیرزمین غروبهم میآیدپشت پنجره روز هر
وبومیکند کهببیندبوی موادشیمیایی واورانیوم

نه؟ یا میآید حیوانی کود و سوخته
تند دارد جولی آنجلینا خانم که بودم شنیده
میکند انتخاب بچه سری یک دنیا دور از تند و
همیشه برای آنها و از سرپرستی کند آنها از تا
زده آگهی کار هم این برای دایمی نماید. مراقبت
زیر میخواهند که آنهایی بود خواسته و بود
تقاضانامه قیمومت ایشان باشند و سرپرستی
حاال چون دیدم هم من بفرستند. و کنند پر را

به رفسنجانی: رو مملکت آخرش  دیدی

نون از رو ما و کشیدی آتش
انداختی! خوردن

بـازم
بـگم ؟؟...  

بـگم ؟؟...  

هفته داشتند این که در دیداری رفسنجانی هاشمی اکبر علی و احمدی نژاد محمود مذاکره مختصر

Advanced Network Concepts, Inc.

کامپیوتری  خدمات کلیه انجام
کامپیـوتر باسابقه مهندسین توسط

شبکه نگهداری و راه اندازی نصب، طراحی،
پزشکان مطب و شرکتها، دفاتر تجاری کامپیوتری
کامپیوتر و پرینتر وسایل گونه همه خرید برای رایگان مشاوره با

Phone: (703) 343.5449  
 www.anciva.com 

و گناهان شاهان
Kings & Their Sins
باستان شهیـر مورخین گفتار طبق

از شاهان برخی هولناک در دربار و جنایات فساد
هخامنشی شاهان از بعضی نمودن گرایش باستان،
مزدک. و مسیحی  یهودی، ادیان به ساسانی  و
آشنا آن با بار اولین  برای که  ناگفتنیهایی
مطابق لذا بخوانند باید همه را کتاب این میشوید.
که هرچقدر بپردازید؛ کتاب این بابت خود بودجه با

کنید. باشد. تلفن جزیی

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:

«پژوهشگر»:
ناصری هما
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ا وسافانیروببر

و گیاهی زمینه خواص داروهای در کتابی ۱ـ
ـ مرغابی. مومن محمد قدیم تالیف طب

از  ـ راست!  بنمود تو عکس که آن  ـ  ۲
چیزی نخورده صبح از ـ اسالم پیامبر جنگهای

است.
در  زندانی ـ آدمی میان ـ حنظل و زهر ۳ ـ
فرانسه کبیر انقالب آغاز بدان حمله فرانسه که

است.
امیدواری  از مایعات فرارـ  تعجبـ  حرف ۴ـ 

ویران و ناسالم. ـ
از  ـ الزم االجرا دستور ـ مشهور و معروف ـ ۵

شهرهای همسایه تهران.
پدر  زادگاه ـ خوزستان استان در شهری ۶ـ 

جمع. پسوند ـ نو شعر
از  غذا مرکب باالپوش ـ نوعی و ـ جبه ۷
محصول ـ یا کشک ماست با یا کدو و بادمجان

صابون. و آب
غاری  چون نیم ...نیست!ـ  دوصد گفته ۸ـ 

ماالمال. و مکهـ  لبریز نزدیک مشهور
ـ ازجمله مشاغل وابسته  کلمه تنبیه وندا ۹ـ 

رنج. و درد ـ درمانی خدمات به
موسیقی ایرانیـ   دستگاهی در آبـ  ۱۰ـ  اثر

میگویند. بهسماورساز اصطالحا
در  کردنـ  ویران و خراب ـ ورزشی از ابزار ۱۱ـ 

را گویند. عمل تجزیه اصطالح شیمی
تازی ـ  روز زدن ـ گول کردن و ۱۲ ـ گمراه
توی آن باریکی تمام با ـ پوست چروک چین و

میروند. هم
باالتر  تا می گیرند پرواز در عیانـ و آشکار ـ ۱۳

بارکش. اسب ـ بروند
زاییده  ـ دور به و منزه ـ بیم و ترس ۱۴ ـ

شده.
جان  از فیلمی ـ جداییها شکوه گوی ۱۵ ـ
اساسداستانی کارگردان آمریکایی، بر هوستون،

استیفنگرین. از

مادر و تکش صندلی ـ همسر انواع از ۱ـ
کودکی دلیل به که خوارزمشاه محمد سلطان
و میکرد اداره را کشور امور سال ها سلطان
شدند. ایران به مغول حمله موجب کارگزارانش

مال  ـ مرواریددرشتـ وسرگشته متحیر ۲ـ 
ندا. حرف غاز استـ  همسایه

استانفارس  ـشهریدر امیرکبیر قتلگاه ۳ـ 
قطار. واگن داخل اتاقک ـ

زمین  آمادگی ـ بسیار هیاهوی و غوغا ۴ ـ
خاطر. آسوده و امان در ـ زراعت برای

ـ کلمه  ـ چاره اندیشی ودوحرف!  یک صدا ۵ـ 
عطا. و بخشش شگفتیـ  و تحسین

کمبوجیه. برادر ـ داشتن ناپسند ـ ۶
رسد  مشام که به بویی چاپار ـ اسب ۷ ـ
غربی آلمان پایتخت روزگاری ـ انگور درخت ـ

بود.
ابراهیم  تا برافروخت آتشی ـ نویسنده ۸ ـ

یونان. اساطیر در جنگ خدای ـ بسوزاند!
همان  میرودـ  مرغ دریاـ  آب باال آمدن ـ ۹
و االغ و می رود کار دار به پسوند با و چارپاست

و هوش. حافظه ـ گویند قاطر را
هم در شیرینی فروشی استهم در سبزی  ۱۰ـ 

فروشیـ  وطن و میهن.
رخسار  و چهره ـ مکه نزدیک ناحیه ای ۱۱ ـ
آن خانمها دنبال بیشتر ـ آالت موسیقی از ـ

هستند.
از  ـ شیرین! سپاس ـ کننده باطل ـ  ۱۲

گلهایزیبا.
آجر  انواع از  ـ دریا موج و  خیزاب ـ  ۱۳

شیمی. مبحثی در ساختمانیـ 
آن میترسد  و آشوبـ  زائو از بال و آفت ـ ۱۴

حشرات. انواع از ـ
که  نهم قرن در شیراز نام به شاعران از ۱۵ ـ
آشنا. ـ باقی است او از و چوگان» «گوی کتاب

است. و لبنان مصر و مراد آمریکا که رود
البتهچاوزگفتاحمدینژادبزرگترینمتفق و
ایران برای کرزای حمید و است زمین روی در او

سعادت کرد. و آرزوی رفاه
از خوشبینی آلمان با نوشتند که و گفتند
که است واقعیتی  است. نکرده یاد آشوبها 
از است و ایران تجارت خارجی با کسر آلمان در
اتحادیه لکنآلمانعضو فرانسهعقبماندهاست.

اروپاست.
از رسمی به صورت دول غرب رویهمرفته
گذشته، برخالف انتخابات، نتایج به اعتراض 
دارد خود در غرب مسایل مهمی کردند. مضایقه
جهانی سازمان های به را انتقادات اینگونه و

میسپارد.
میالدی آمریکا ۶۰۷ میلیارد  ۲۰۰۸ سال در
زمینه همین در است. داشته نظامی هزینه دالر
آلمان ۴۶  روسیه ۵۸ و فرانسه ۶۶ و ۸۴ و چین
هند ۳۵  سعودی ۳۸ و عربستان ۴۰ و ایتالیا و
میلیارددالرهزینهامورنظامیکردهاندیعنیحدود

قبل. سال از بیش درصد نیم و دو
و  عراق در دالر میلیارد ۹۰۳ تاکنون آمریکا

است. افغانستان هزینه امور نظامی کرده
نام است با ساخته را موشک ایران آخرین و
موشکآمریکایی با «شاهین»کهشباهتبسیار
محمد  ایران، مصطفی وزیر دفاع Hawk دارد.

نظامی پروژههای بزرگترین تحقق حال در نجار،
۱۹۷۹ میباشد.  از بعد ایران

یافته انتخابات با باال بین مطالب ارتباط اگر
ایران سیاسی در نظام های که باید پذیرفت نشود
اما، خب، نپذیرفته اند را اصالحات ایران در هرگز
بار ایرانیانطییکقرنچهار اینجا تا افتاده اند. بر

دارند. انقالبات از شکستهای رویای درهم

توضیحات: و منابع
جمع  «ایران عنوان تحت مقاله این ـ  ۱
مورخ۱۲ جون  «ایران تایمز» در ترجمه و اضداد»

است. رسیده چاپ به ۲۰۰۹
مورخ ۱۴  شماره یکشنبه کنید به نگاه ۲ ـ

.۲۰۰۹ جون
بعضی  به الزمست بیشتر اطالع برای ـ ۳
رجوع خارجی و داخلی استثنایی پژوهش های

جمله: از کرد؛
،۱۹۹۸ و تباین»، «توسعه فرامرز رفیعپور، ـ
اجتماعی مسایل و اسالمی انقالب  تهران، 

ایران.
ایران»، در دولت و «بازار کشاورزیان، آرنگ ـ

.۲۰۰۷
در ویژه به ،۲۰۴ مجله «گزارش»، شماره ـ

ژانویه۲۰۰۷. مسکن، بهای افزایش باب
مجله مسکن»، «بورژوازی اطهری، کمال ـ

.۲۰۰۸ ژانویه ،۴۷ شماره «چشمانداز»،
چنگالپول»، «ایراندر رامینمعتمدنژاد، ـ

جون۲۰۰۹. ماه دیپلماتیک»، «لوموند
بازار» بزرگ عادلخواه، «تجار فریبا ـ

نقش  برونمرزی دهندگان رای صفوف در ۴ـ 
غیره و پیکار و خلق و فداییان مجاهدین خلق
پالکاردهایخودعالمتها با آنها مشخصبود.

میدادند.
از  بسیاری که تایمز» «نیویورک از نقل به ۵ـ 

نوشتند. را باز آن جراید
تازگیمخالفت  به وحوزههایعلمیه بازار ۶ـ 
عسگر آقای از مصاحبهای هیچ شخصا کردند.
مدتهاست بازار که است یقین و ندیدم اوالدی

است. نارضایتی در
مورخ ۱۵ جون  «فیگارو»  از نقل به  ـ  ۷

.۲۰۰۹

در... سیاسی قدرت های

است برای نمی کند بهتر را این کار جنیفر لوپز
بزند شاید بفرستم. تقاضانامه یک آنجلینا خانم
تا آخر و باشم ایشان افتخاری خوانده من پسر و
این بگم خدا باشم. عشرت و عیش حال در عمر
و انتظار دو ماه از کند. بعد را چکار احمدینژاد
آنجلیناجولیاین اشتیاقبودندرزیریکسقفبا

این متن: با کردم دریافت نامه هفته یک
تشکر ازارسال تقاضانامه شما،ولی منبچه با

تروریستنمیخواهم!

رستوران های با شوخی
خارج ایرانی

رستوران این به رفته بودند ایرانی خانم دوتا
چون نمی نویسم را شهر (اسم ما شهر ایرانی
دیگر مرا رستورانها این صاحبان ممکن است

ندهند) راه آنجا به

اواخاکعالم!غذایاینرستوران خانماولیـ
شده... بد چقدر

که باقیست باز جای شکرش ـ دومی خانم
کمتر را غذا تا بدی کم کردهاند را غذا اندازه

حسکنی!

افکار عمیق مذهبی
بودم بهجایخلقاینهمه جایخدا مناگر
درخت هایگندهوبیمصرفوبدونمیوهکههمه
چراغ تیر سری سبز شدهاند یک زمین کره جای
نمیریخت برگشان هم میکاشتم! دنیا دور برق
برق از دنیا مردم هم نمیکرد و کثیف را زمین و
مردم ساکن مخصوصا میکردند آنها استفاده

آفریقا... جنگلهایانبوه

مذهبی(۲) عمیق افکار
شده حساب و کار خدا درست میگویند اگر
آدم دنده از را حوا که این از قبل چرا پس است
او با تا نکرد درست بیل یک او دنده از خلق کند

درجا بکشد!؟ را او و بزند مار توی سر آن

و... انتخاباتی کودتای
۲۹ صفحه از بقیه

۲۳ صفحه از بقیه
به را بايد فقيه واليت صندلی که دارند

صفحات تاريخ سپرد.
آنچه هميشهچونخورشیدیدر سينه ام اما
زيبای فرهنگ خردمدار و را از آن میدرخشد و
همين و است؛ روشنايی باور به گرفتهام ايرانیام
تاريخ است اين جبر میگويد به من که باور است
میدانم می شود. پيروز تاريکی بر روشنايی که
قدمش هر در که می دانم و شماست راه آغاز تازه
غم اما است بسيار مغيالن خار سرزنشهای
از کار شماییست که باليدن روييدن و نخوردن و

هستيد. جنسفردا
اینترنتی نويسنده پایگاه برگرفته از

شما نرقصيدم، اما... با

با ممکن سناریوی بدترین صورت، هر در
منطقیخالففهممااتفاقافتاد.اینمسلما برای
نقطه نظرشخصی، از اما است، بسیار مضر نظام
آنها نشد. بد هم چندان موسوی و کروبی برای
کوتاهی در فاصله به میرسیدند، قدرت اگر به
برنامه سر بر احمدینژاد آقای دولت که بحرانی
شاید میشدند. گرفتار کرده ایجاد هستهای
در خود که باتالقی در بود که یار خداوند با آنها

نشوند. زمینگیر آننقشینداشتهاند ایجاد
برای بود درسی انتخابات این حال، عین در
رقابتی ناعادالنه صحنه به ورود تا برای ما همه
یکانتخاباتآزاد استانداردهای و نشویم حریص

کوچکنشمریم. را

نوشت: پی
ساعاتی  هفته، این دوشنبه روز مقاله  * این
پایگاه برای زیدآبادی، احمد دستگیری از پیش
به که بود شده ارسال روز «روز آنالین » اینترنتی
«ایرانیان» ـ شد آورده اینجا در پایگاه آن از نقل

... نباید که نکته دو

نگاه پا سر اسالمی را نظام آنچه تا به حال
نظیر دیگر مرگی افتادنش به راه و داشته بود
برایش حتی و بود کرده کند را توتالیتر نظامهای
بود، عبارت آورده فراهم دمکراتیک اعتبار شبه
که افراد قدرت هستههای و جناحها از تعدد بود
الابالیبهتعددگرایی(نظیرآنچهکهدردمکراسیها
تعادل و تعدد این میکردند. تعبیر میبینیم)
واقع و اگر است جدی تغییر در معرض که است
شدن ساقط در نهایت و به ضعف میتواند شود
که این توجه داشت باید جدی برساند. رژیم مدد
ارتباطیبهبرخورد شکافایدئولوژیکنیستوابدا
ولی ندارد سیاسی متضاد یا متفاوت ارزش های
گرفت. جدیش بسیار اسالمی جمهوری در باید

هم اگر کشمکشها، نوع این دمکراسی در
بروزکند،معموالبهسقوطنظامنمیانجامد چون
با تا وقتی است و موجود آن راه هایی برای حل
عجین حکومت نوع سر بر ایدئولوژیک اختالف
نشدهکشندهنیست.درنظامهایغیردمکراتیک
غیر اختالفات نوع این گاه است. این از کار غیر
اعضای که راه حلی نبود دلیل هم به ایدئولوژیک
الینحل صورت باشند، داشته قبول حاکم گروه
پاشیدننظام هم از به میتواند و بهخودمیگیرد
مقابل که در گروهی دو از هرکدام بیانجامد. اگر
همقدعلمکردهاند موفقبه تمرکزقدرتدردست
خواهد سراشیبی را به نهایت نظام در بشود خود
دورش نگاه آن از عدم تمرکز حال به تا کشاند که

بود. داشته
باالخرهوقتش سیسالعزاداریکافیاست،

زمین بردارند. از را مرده که این رسیده
«ایران لیبرال» اینترنتی پایگاه برگرفته از

دود ورای از

آنها رابطه با مشروعیت حکومت تاریخی دوام
آنچه حکومت ایران باالتر واز همه دارد. مستقیم
مسلمانان جهان و کشورش، مردم را مورد توجه
به همانسبب بسیاریاز مردم جهان قرار داده و
ادعای است در منطقه تبدیل شده ابرقدرتی به
نام «مردمساالریدینی» ایجاد حکومتینوین به
تمام هویت جنبش این نظامی و سرکوب است
نه آن بدون که هویتی میاندازد؛ خطر به را آن
خواهد پاکستان هم عقبتر ترکیه که از از تنها
آن انتظار در شوروی تلخ تر از سرنوشتی و افتاد

بود. خواهد

آزادیخواهی از پشتیبانی در ایرانیان از بزرگی
به احمدینژاد توهین به اعتراض و ایران مردم
برگزار شهر آن تظاهرات دیگری در ایران ملت

کرد. خواهند
۲۱ جون  یکشنبه روز تظاهرات این است قرار

برگزار شود. برلین در روسیه مقابل سفارت

علیه اروپا پارلمان
داد رای احمدینژاد

تا  روزسه شنبهاینهفته،۱۶ جون،ساعتدو
سهبعدازظهرمرجانساتراپیومحسنمخملباف
بروکسلبه درنشسترسمیپارلماناروپادرشهر
خيابانها کشته در که ايران مردم عنوان سفرای
نمايندگان حضور در و شدند حاضر میدهند

دادند. گزارش را ايران اوضاع پارلمان
ایننشستگفت: محسنمخملبافدر

دوازده آخر شب جمعه و آقايان، «خانمها
آقای موسوی به انتخابات کميته در تهران جون
است انتخابات برنده آراء اکثريت با که داد اطالع

کند. خود را حاضر خواستند تا بيانيه و
بيانيه در موسوی آقای وقتی بعد ساعتی
برای انتخابات پيروزی جشن برای را مردم خود
نظامی فرماندهان میکردند، دعوت يکشنبه روز
اينانقالب سبز اعالمکردند: و دفتر اوشدند وارد
کردند. کودتا اعالم و نيست پذيرفته دمکراتيک

کرد: اعالم دولتی  تلويزيون بعد  ساعاتی
نفر و اگر مردم بيشازچهار برنده شد احمدینژاد
شد. خواهند سرکوب کنند تجمع خيابانها در

ديروز بود شده دزديده رایشان که مردمی
صورت ايران به سراسر تهران و در بیاجازه دولت
کشته، بسياری و ريختند خيابانها به ميليونی
زخمیودستگيرشدند تا از شمادولتهایجهان
رسميت به احمدینژاد را رژيم کودتای بخواهند
نمايندگانپارلماناروپادست اينجا نشناسند(در
ايران بتوانند مردم تا کنند صبر و کمی زدند.)
معرفی به شما جمهور واقعی خودشان را ریيس

نمیخواهند، مردم اتمی بمب ايران کنند. مردم
و دمکراسی میخواهند.» صلح ايران

افزود: مورد این در نیز ساتراپی مرجان
مردم آيا که بود اين انتخابات از قبل «سئوال
اين است: جواب آمادهاند. دمکراسی ايران برای
در را خواستهشان آنها آمادهاند. آنها بله بله،
تایيد نشد. شنيده کردند اما بيان رایهايشان
يعنی ايران جمهور ریيس عنوان به احمدی نژاد
ملت. ما يک عنوان به ايران ملت تایيد عدم 
ما دمکراتيک جنبش از که میخواهيم شما از
صلح در میخواهند ايران مردم کنيد. حمايت
بهعنوانيک بتوانندجامعهشانرا زندگیکنندتا
کنند، تعريف بين المللی مجامع در بزرگ جامعه

است.» خيلی دير فردا
سبزها مسئول حزب ديت، کوهن بن دانيل
دارد اينجا وجود مدارکی گفت: پارلمان اروپا، در
بود پيروز موسوی ظهر از بعد تا نشانمی دهد که
ازصندوق احمدینژاد را ورق برگشتو يکدفعه و
خيلی کم که است چيزی اين آوردند. رای بيرون

شده است.» ما گفته به
موثقی اطالعات ساتراپی «مرجان افزود: وی

است.» گذارده ما اختیار در مورد این در


