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هفته ایران این اخبار مهم
متر  هزار گفت: به هر ایرانی * احمدینژاد
داشتن حق فلسطینی ها گفت او میدهم. زمین
ما را متر هزار و دارند را زمین متر هزار دو
اسراییل از زور را به متر دیگر هزار و میدهیم

خواهیمگرفت.
بیخود  آیتاهللاخامنهای گفت: احمدینژاد *
ضد ایرانی مشتی مملکت را به این خاک کرده
مداحها و جمعه ها امام گفت او می دهد. اسالم

کنند. دریافت زمین متر هزار چهار باید
بر  را نفت زمین از بعد * احمدی نژاد گفت:
قاچاقچی برادران اما آورد خواهیم سفرهها سر
بایدبساط سفره زمینهایزیادیدارند سیگار که

کنند. را جداگانه پهن خودشان

که  آقایی آن زن مادر و رهنورد زهرا * مادر
انقالب تاکسی سوار میخواست امام خط با
و دامادم از دخترم که مدتی است گفت که شود

ندارم. خبری
مدتی است را شوهرم گفت: رهنورد زهرا 

ندیدهام.
موسوی گفت:ازرقیبانتخاباتیاخیرم مهدی

ندارم. خبری
و داریم را همه گفت: خبر اطالعات وزارت

راست نمیگویند. اینها
برنامه  راستای در گفت: احمدینژاد  *
که این و  اسالمی جمهوری فضایی تحقیقات
خرافات و جنبل جادو فقط اسالم بگوییم دین
دو میمون نیست، بازی رمال و دخیل بستن و
آمریکا چشم تا فرستادهایم فضا به موشک با را
و دیسکاوری و  آپولو پروژههای دانشمندان  و

شود. آتالنتیس کور
فضا  به که میمونی دو گفت: * احمدینژاد
میمون دو هر و نیستند مذکر و مونث فرستادیم
مذکر و مونث اگر گفت: او می باشند. نر جنس از
جداگانه و مجزا موشک دو از باید میفرستادیم
تحمل مسلمین بیت المال و میکردیم استفاده
گفت: حرف او نداشت. را هزینهای تقبل چنین
ایران در گفتم که آمریکا در دانشگاه در فالن من
مورد در ولی نداریم درست است همجنس گرا
میمون دو امیدوارم این گفت: نمیدانم. او فضا

زده نشوند. جو
و  دختران جدایی طرح گفت: * احمدینژاد
تفکیک طرح عبارتی به یا و دانشگاهها در پسران

نیست. عالمانه و جنسیتیعاقالنه
مکارم آیتاهللا جمله از مذهبی مرجع چند
گفتند: آیتاهللامصباحیزدی) شیرازی(پسر خاله
که این است مهم مهم نیست، عالمانه عاقالنه و

ظالمانهباشد.
گرفتن بهعلتقرار *وزارت نیرو اعالمکردکه
کشور برق تولید بوشهر روی خط اتمی نیروگاه
امسال تابستان دوم نیمه از برق واحد قیمت

یافت. خواهد افزایش
افزایش  علت به که کرد اعالم نفت وزیر *

جهانی بازارهای در نفت  بشکه قیمت مجدد
به ایران در بنزین لیتر هر قیمت است ممکن

پیدا کند. افزایش تومان هزار حدود دو
با  گفت: ایران انتخابات ستاد رییس  *
در اصالحطلبان شرکت نگهبان شورای تصویب
گفت: بالمانع است. وی آینده دوره انتخابات
قدمشان نکنند جدی رقابت ما نمایندگان با اگر

چشم. روی
دامادم  از هم هنوز گفت: رهنورد زهر * مادر

ندارم. خبری
و دست بسیج از گفت: میرحسین موسوی
دست این ولی از رفتم در لباس شخصی سپاه و

فرار کنم. نمیتوانم مادر زنم
صنعتی  و امیرکبیر دانشگاه * دانشجویان
آهنی» آدم «پلیس بینالمللی مسابقه در شریف
انساننما  ماشینهای طراحی (Robocop) با یا و
شرکتکردندو جوایزمتعددیدر قسمتمهندسی
مکانیککسبکردند.مهمترینجایزهدریافتیاین
آهنی قسمت طراحی آدم دانشجویان ممتاز در
آدم یک حرکت هایش توسط که تمام بود کوچکی

و رهبری میگردید. دیگر کنترل میشد آهنی
این می شود مگر *سیدمحمدخاتمیگفت:
جواب در کشور وزیر باشند؟ زندان در آدم همه
باقی جا هم شما برای تازه شده که گفت: حاال

است. مانده

انتخابات اصالحطلبان و
آینده

و اجتماعی و مراکز سیاسی فشار مجامع زیر
کرد قبول اسالمی جمهوری باالخره بینالمللی
بدون آینده انتخابات در اصالحطلبان شرکت که

موانع قانونی و جزایی! باشد.
اینراستا وزارت کشور شرایط کاندیداتوری در
برای دوره آینده جمهوری نامزدی ریاست یا و
نظارت بر انتخاباتاعالم اصالح طلبانرا به ستاد
باشند واجدشرایطزیر باید کاندیداها است. کرده

کنند: انتخابات شرکت بتوانند در تا

عشری. اثنی شیعه و اسالم تابعیت دین ـ ۱۰
لبنان  ایران، کشورهای از یکی در متولد ۹ـ 

وفلسطین.
راحل. خط امام مطیع ـ ۸

راحل. امام وصایای از دنبالهروی ـ ۷
منتقدین،  منافقین، به وابستگی عدم ۶ ـ

فتنه گران. و خارج گروه های و خوارج
فقیه  و ولی والیت فقیه امر به اعتقاد ـ ۵

رهبریت. فعلیو
تشخیص  و نگهبان  شورای از تایید  ـ  ۴

«کیهان». روزنامه و مصلحت
انتخابات  در کاندیداتوری سابقه بدون ۳ ـ

دوره قبل.
برای  بینالمللی مجامع نخواندن فرا ـ  ۲

انتخابات. نظارتبر
انتخابات و  و شرط نتیجه بی قید ۱ ـ قبول
مجدد شمارش تقاضای و اعتراض حق بدون
سبز برای رنگ عدم استفاده از و همچنین آرا

تبلیغاتانتخاباتی.

ایران در جدید مشکل
ایمیل جاهای دیگر و ایران از بچهها  و بر
دریاچه نجات برای میگویند: و میفرستند
ای نوشتم: جواب برایشان خیزیم. پا به ارومیه
و فارس خلیج همیشه مشکل بگذارید اون بابا!
حل را زیر آب رفتنپاسارگارد و رود خشکیزاینده
برای به قرار است برسم! مساله به این بعد کنم و

کنند. خیزیدن مدتی صبر پا

آگهی تجاری
به اسالم اعتیاد مرکز ترک

دنیا معتبر پزشکی و علمی مراکز همیاری با
شعبه اولین تاسیس اسالم به اعتیاد مرکز ترک
میرساند. اطالع به قم متبرک در شهر را خود
اختالالت روانی کسانی که به علت مرکز این در
و زندگی تلخ تجربههای و زناشویی و پزشکی و
به تظاهر به علت همچنین ناکامی و و شکست

مذهبگراییجهت کسبمنفعت مالیوشغلیو
مصنوعی روی بطور اجتماعیبه دیناسالم مقام
باتجربه و حاذق پزشکان معالجه مورد آوردهاند
اسالم آغوش به میتوانند و می گیرند قرار ما

گردند. باز واقعی
سمینارهای درس کالسهای حاشیه در

شد: خواهد برقرار نیز زیر شرح به کمکی
امام؟ خط اسالم یا خط اول: سمینار

مرگ یا «القاعده» بر مرگ دوم: سمینار
آمریکا؟ بر

علی؟ آن یا علی این سوم: سمینار
و برابری و صلح اسالم دین چهارم: سمینار

کمربندی؟ بمب دین یا برادری
با اسالم در دموکراسی پنجم: سمینار

اسالم؟ از سیاست زدایی
با اسالم اسالم با تسلیم یا ششم: سمینار

اعتراض؟
در پزشکی داروهای نقش هفتم: سمینار

درماناعتیادهای مذهبیتظاهراتی.
برای مدتمحدودیتخفیفمخصوص جهت
دولتی مذهبی بنیادهای در کار باسابقه بیماران
همچنین پاسداران و سپاه و نهادهای بسیج و
اعضای دفتر و مداحان مجلس، وزرا، نمایندگان
روزنامه بیت رهبری، کارکنان و جمهور رییس
«کیهان»و خبرگزاری«فارس»،عرضه میگردد.
سایت اینترنتی(قابل با تلفن... و یا برایثبتنام
تماس آدرس... با ما کردن با فیلترشکن) به باز

حاصلنمایید.

مرد یک نوشتههای
تهران در عصبانی

الهام از نوشتهای در اینترنت با
مضمون همین با

* رفتمبلیتکانادابخرم،زنفروشندهپرسید: 
چیست؟ مسافرت این از شما قصد

گفتم:عاشقیکگوزنکاناداییشدممی خوام
برمببینمش!

...    Residential    ...

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

Commercial warehouses in DC and VA for sale or Rent
Mechanic Shop business for Sale in VA

...    Commercial    ...

ویرجینیا رستون و کورنر  تایسونز لوکس در آپارتمانهای و انندل ویینا و شهرهای زیبا در خانه دو فروش

Vienna:  
$925,000

27 Years Young,
5 BR, 3.5 Bath,
Swimming Pool

& Private Backyard

Annandale:  
$599,000

Totally Remodeled, 3 Levels, 
4 BR, 2 Full Bath & 2 Half Baths, 
Private / Landscape Backyard, 

Inside Beltway

Tysons Corner & Reston
Condos

Montgomery County, 
Maryland

Condos, Townhouse 
& Single families

Bank Owned
Short Sales

& 
Foreclosures
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نباشند! دنبالش الهه طرف دادگاه که از است کسی خوب رهبر سودان: دیکتاتور عمرالبشر به خامنهای

 بقیه در صفحه ۳۷   

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland

و  چشمک زد نانوا بخرم. نان * رفتم نانوانی
پرسید:خشخاشی؟

خشخاشش اگر گفتم: و زدم چشمک بهش
کرد! دودش بشه و باشه سوا

طبیعی  عسل  که جا یک رفتیم   *
پرسید: یارو چالوس. جاده  توی میفروختند

عسلمیخواستید؟
گفتم:نه منیک زنبورمآمدم ببینم استخدام

میکنید؟!
بدهیم.  خون که خون انتقال پایگاه * رفتیم

بدهید؟ خون آمدهاید پرسید: خانمه
کردید دندانهای من درازهکهفکر گفتم:مگر

بخورم؟ خون آمدهام
امتحان  فردا * دوستدخترمزنگزدوگفت:

داری؟ چی
وصایا. گفتم:

گفت: وصایای امام؟
وصایایجنیفر لوپز! گفتم: نه

پرسید:  یارو بگیرم. سوخت کارت * رفتم
کارتسوختبنزینمیخواستید؟

می خوام! کارت سوخته تریاک نه! گفتم:
* زنگزدم بهشرکت اینترنتم وگفتم: اینترنت 

شده. قطع من
شده؟ قطع چطوری پرسید: خانمه

را تحریمها داشته احتماالاحمدینژاد گفتم:
کرده! قطع را سیمها تصادفا میزده دور

و سوختگی چون  سوانح به مرکز * زنگ زدم
بودم. سوزانده گاز اجاق با را دستم

سوختگیپوستیدارید؟ طرفپرسید:
مملکت این مردم به حال  دلم نه گفتم:

کنم! دل درد زدم زنگ بود سوخته
* رفتیمبا رفقا بهیک پارتی خفن. صاحبخانه 

مهمانی؟ آمدهاید پرسید: و کرد باز را در الی
آمدهایم است عاشورا کردیم فکر نه گفتم:

تمرینسینهزنی!
تاریخ  از ماه سه تنماهیبخرم. * رفتممغازه
فروشنده به بود. گذشته ماهیاش تن انقضای

گفتم. را جریان
تاریخ احتماال نیست انقضا تاریخ این گفت:

تولیداست.
عقد مادر تاریخ کردم فکر گفتم: ببخشید

بزرگته!

بابامپرسید:  * نانبربریخریدموآوردمخونه.
خریدی؟ بربری نون

نون سنگکعاشق خریدمکه تا نه. دو گفتم:
نمی کنند! ول را همدیگر و چسبیده اند هم به

ترسمشروعکردم  نشستم و از * تویهواپیما
میکنی دعا پرسید: بغل من یارو کردن. دعا به

برسی؟ سالم که
گفتم:نهدعامیکنم گرین کارتآمریکامبرنده

نیویورک! بره مستقیم اینهواپیما بشه
پرسید:  دکتر پالستیک. جراح پیش رفتم *

کنی؟ کوچک را دماغت میخواهی
پیوند جراحی آمدهام ببینم عمل نه گفتم:

نه؟ یا میدهید انجام هم فیل خرطوم
و  آمد گارسون  رستوران. یک به رفتیم   *

کنید؟ میل غذا آمدهاید پرسید:
با بزنم دید را غذا منوی آمدهام نه. گفتم:

کنم! حال غذاها عکس

نکتهها
دولتها فرق

مردم خدمت در غربی کشورهای در دولت
مردم خدمت  به ایران در دولت ولی هستند 

میرسد!

فرهنگ لغات جدید ایرانی
الهام از نوشتهای در اینترنت با

مضمون همین با
آثارنیستانی= آثاری آثار باستانی.واژهجدید: ـ

ندارد. وجود دیگر که
= کردن توجیه جدید: واژه عذرخواهی. ـ

بیالخ دادن.
بزرگراه جدید: واژه رود، زاینده رودخانه ـ
است. شده که خشک = رودخانهای رود زاینده

که یا گناهکاری بیگناه واژه جدید: مجرم. ـ
است. شده دستگیر شانسی بد از

درگیری بانک درجه جدید: واژه نرخ تورم. ـ
سازمان آمار. مرکزی با

ـرسالهتحقیقی.واژه جدید:کپیوچسباندن
مقاله هایاینترنت. از

بدون شناسنامه جدید: واژه ملی. کارت ـ
بی مصرف. شماره = عکس

با پاره کاغذ واژه جدید: تحصیلی. مدرک ـ
و تورم نرخ با قیمتش که کاغذی = برجسته مهر

می کند. تغییر دالر
ماژیکی عددهای جدید واژه واقعی. حراج ـ
قرمز نوشته کلفت و ماژیک قیمت اجناسی با =

شدهاند.
بنگاه جدید: واژه ازدواج. رسمی دفترخانه ـ

خانه رسمی عفاف. داللی محبت =
= دولتی گدای جدید: واژه جمعه. امام ـ

میکند. کار هم تعطیل روز که گدایی
ماده = اجباری درس جدید: واژه وصایا. ـ

علمی. ارزش بدون درسی
مرکز = شهرخواری جدید: واژه شهرداری. ـ

رشوه. اخذ و غصبی زمینهای ثبت
موقت. واژه جدید: بازداشتگاه دانشگاه. ـ

صرافی دولتی. واژه جدید: بانک مرکزی. ـ

فارسی و نوین فارسی
قدیم

گشتن معنی گشت کلمه قدیم فارسی در
رفتن بیرون و گشتن ول و تفریح و سیاحت و
راهنمایی ارشادهممعنیهدایتو کلمه داشت.
ونیکوکردنمیداد.درفارسی وکمکبهکارخیر
را و ارشاد گشت قشنگ کلمات وقتی که جدید
امروز تغییر میکند. معنی کامال هم میآوریم با
گشتارشادیعنیغلطکردیکهراحتوآزادبرای

خونه! توی برو برگرد میگردی خودت

قیمت شیـر
یارانهای تهرانبه قیمتجدید در قیمتشیر
شیر  همین رسید. بطری۶۰۰ تومان هر بهای به
مصرف  به تومان  ۳۵۰ قیمت به گذشته ماه
میگردید.سخنگویاستانداری کنندگانعرضه
تهراندرپاسخ کسانیکهبهگران شدنبهایشیر
را قیمتدالر بودند گفت: عوضش اعتراضکرده

آوردهایم! پایین تومان ۶۰

شوخی های تلفنی 
ایران با

همانطورکه درشمارههایقبل گفتمجریان
یکی از که قرار است از این به ایران این تلفنها
به ارزان کارتهای تلفن کار فروش در که رفقا
که داده من مجانی به چند کارت است، ایران
آنجا از بگیرم. تماس ایران با رایگان بطور بتوانم
باقی نمانده ایران در فامیلی و آشنا دوست و که
با را خود تلفنی کارت بزنم زنگ آنها به من که
 perank) شوخیهایتلفنیو یا به قولآمریکاییها
بهسرهموطنان داخل  call) مصرف میکنموسر

میگذارم. کشور

اول تلفن
رینگ. رینگ رینگ... رینگ ـ

الو؟ ـ
خانم. سالم ـ
شما؟ سالم. ـ

هستم. اصغرزاده اکبر من ـ
دارید؟ کار کی با ـ

با شما. ـ
داشتید؟ چکار ـ

زنگ جمهور رییس انسانی آمار دفتر از من ـ
میزنم.

از کجا؟ ـ
دفتر رییس جمهور، قسمت جمعآوری از ـ

آمار. اطالعات و
من آیدی کالر روی که شما تلفن شماره ـ

نیست. ایران شماره افتاده
کجاست؟ شماره ـ

شماره آمریکا. ـ
شما آیدی کالر روی من  تلفن بود قرار ـ
به بدهم. دوباره تذکر برادران به این باید نیفتد.
از و من کار میکند شما درست حال تلفن هر

میزنم. زنگ آمریکا
زنگ جمهور رییس دفتر از که گفتید شما ـ

میزنید؟
ایشانتحریمها شنیدهایدکه حتما درسته. ـ

میزنند. دور را
تحریم؟ ـ

برای رفقایش. آمریکای خونخوار و تحریم ـ

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

                  

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

تیر) ۲۷) ۱۸ جوالی دوشنبه

در ایران تاریخ مطبوعات
صفسری بوستانچی بیژن سخنران:

است تحول مشمول چیـز همه حکمت،
الجوردی ناصر سعادت سخنران:

مرداد) ۳) ۲۵ جوالی دوشنبه
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شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۲ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه
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ع

از  ـ هم منشی و است دبیرستان معلم ۱ ـ
مکتبهایادبیجهان.

از هم ـ  ـ جدا خر میخوانند ۲ ـ به گوش
شترگاوپلنگ.

اصول همراه  با ـ ترتیب و آدم بینظم ۳ ـ
دل. یک فقط ـ درآورند

نقرهای  تعلیل و پرسش ـ فلزی کلمه ۴ ـ
است فراوان دریا آب در آن سولفاتهای که رنگ

که  ایران در مهم نهادهای جمله از ـ  ۱
نظرمجلسشورایاسالمی فعالیت زیر مستقیما

ـ کوچکتر. میکند
درسش  تشک ـ و بستر باالیی قسمت ـ ۲

درختان. ـ از باشد محبت باید زمزمه
ـ انعکاس  ناقال پیمان ـ اوستا از بخشی ـ ۳

صدا.
پناهگاه  آدمهای رندبه کفش خود دارند!ـ  ۴ـ 

نادانی. ـ جمع ضمیر ـ
مانیـ  حرارت  ـ کتاب مرد شرف و عزت ۵ـ 

درجه. ۳۷ باالی
دادگری. انصاف و آزردهـ  دردمند و ـ ۶

و فالگیرـ   منجم دستافزار ـ و بنیاد ۷ـ  پایه
پیوستگی. دائمیو

سیستان ـ  ابوی یل شدن ـ ۸ ـ همسنگ
ولخرجی. زیادهروی و

و  طب  مصرف مورد خوشبو گیاهی ـ   ۹
یکپا. قدم دوستدارـ  سازیـ  شیرینی

چشم  ـ تهران از مناطق ییالقی اطراف ـ ۱۰
چپ.

نوعی  ـ طمع ـ مقصود و مراد و حرص ۱۱ ـ
زره جنگی. شلوار و

انواع  از یاوه ـ سخن ـ القاب اروپایی از ۱۲ ـ
است. پرندهای ـ بیماری

کنفرانستاریخیسرانمتفقیندرسال  ۱۳ـ 
ـ  حاال ـ همین شد شهر تشکیل این در ۱۹۴۵

بی کوهانآمریکایجنوبی. شتر
دیگر  کشوری در کشور یک فرستاده ۱۴ ـ
دستور ـ نکنید باور ولی پیشگوست میگوید ـ

الزماالجرا.
دکتر  از است کتابی ـ کارگری ماه ـ  ۱۵

اسداهللامبشری.

قلعه. دیوار ـ
کر. ـ آب ـ خیز خودش سوار بر حرفی ـ ۵

نقش  ـ دیدهبانـ  زخم دستکاری شده ۶ـ 
تئاتری.

مخصوص  کلید گشودنش  ـ  گرمابه ـ  ۷
کار آیدحکایت ـ دلآزارکهنهـچوندر میخواهد

است. دو دلی تردید و از
وسایل آزمایشگاهی ـ  از داشتن ـ ۸ ـ توجه

آگهیتبلیغاتی.
مصر  در یکتا خدای ـ ارکستر در تکنوازی ۹ـ 
ـ مکنده مرده فرد قسمت سر گور ـ شکاف کهن

خونآشام.
ـ سرمای  خبر خوش و ـ نوید شهر ارگ ۱۰ـ 

برف. و شدید باد با همراه سخت
کانالی  و مرکزی آمریکای در کشوری ۱۱ ـ
سوم ضمیر شکاریـ  پرندگان از نامـ  همین به

شخصمفرد.
مایعی غلیظ و بیرنگ  خیمه و چادر ـ ۱۲ ـ
شل ـ سازی دینامیت و طب در استفاده مورد

افتاده. کار از و
ـ درتقسیماتنظامیمعادلهنگاستـ    ۱۳

و لشکری. سپاهی ـ میزنند توپ همراه با
پوستی  ـ از بیماریهای داشتن ناپسند ۱۴ـ 

شود. یاد نیکی به که امید ـ
کاشف  ـ مارک تواین آمریکایی از رمانی ۱۵ـ 

الکل.

به ایران از این که جای شدیم به مجبور همین
بزنیم. زنگ آمریکا از بزنیم زنگ شما

است؟ زدن دور را تحریم اسمش این ـ
کنم. من سئوال و نکنید بود سئوال قرار ـ

سئوالی؟ چه ـ
جدایی. طرح مورد در ـ

چی؟ جدایی طرح ـ
پسرها. دخترها و مردها. و معلومه. زنها ـ
دارند همهپرسی رییس جمهور دوست  جناب

بشود.
چیه؟ شما سئوال ـ

در پسران دختران و جدایی موافق طرح آیا ـ
دانشگاههاهستید؟

نه! ـ
و اتوبوسها در زنان  و  مردان جدایی ـ

تاکسیها؟
شده. اجرا قبال نداره. که سئوال این ـ

ادارات در آسانسور جدایی طرح ببخشید. ـ
دولتی؟

نمیدونم. ـ
بانکها؟ جدایی طرح ـ

نمیدونم. ـ
پارکها؟ جدایی طرح ـ

مردانه؟ و پارکهای زنانه یعنی ـ
بله. ـ

شوهرم بروم با من دارد اشکالی مگر چه ـ
رفت پارک. نمیشود که پارک. تنهایی

نظری بیمارستانها چه جدایی درباره طرح ـ
دارید؟

میکنی؟ شوخی میشود؟ مگر ـ
و رستورانها؟ جدایی کافهها طرح ـ

با هم برویم نتوانیم شوهرم یعنی من و ـ
بخوریم؟ شام
تقریبا... ـ

مسخره کردی. برو آقا، ـ
مردانه؟ از زنانه زایشگاههای جدایی طرح ـ

تلفنی هستی؟ مزاحم برو آقا. ـ
خانم. نه ـ

آزاد... بوق تلفن و قطع صدای

دوم تلفن
رینگ... رینگ... ـ

الو؟ ـ
سالم. ـ

شما؟ بفرمایید. سالم. ـ
منحسینحسینیهستم. ـ
فرمایش؟ جالبی! اسم چه ـ

شما؟ ـ
هستم. شهرام جنتی من ـ

دارید؟ نسبتی جزایری شهرام اون با ـ
نه! ـ

چطور؟ جنتی آیت اهللا با ـ
ایشاناست!  برابر منقدم دو نمیکنم. فکر ـ

داشتید؟ حاالچکار
هدفمندی دفتر طرح از طرف دارم من ـ

میزنم. زنگ امالک و اراضی قسمت یارانه ها
از کجا؟ ـ

خبر یک شما نیست. برای مهم اسمش ـ
دارم. خوب

میکنی؟ شوخی ـ
مگه؟ چطور ـ

خوب؟ خبر و مملکت این توی ـ
ـواردسیاستنشویم. خبرخوبایناستکه
طبقطرحجدیدجناب دکتر محموداحمدینژاد
رییسجمهور محبوبومنتخبشما صاحبهزار

زمین شدهاید. متر
بله؟ ـ

ـدرستشنیدید.هزارمترزمینمجانی.حاال
است. بدی جای این کشور بگویید هم باز

میگی؟ جدی مجانی... زمین خوب. چه ـ
برای زمین این قباله دیگر وقت چند تا بله. ـ

پست میشود. شما
ماه؟ سه دو دیگر؟ وقت چند ـ

شهرداری می کشد. طول سال شش حدود ـ
این که باید مالیاتشش تایید کند. به اضافه باید

کنید. واریز حساب دولت اول به را آینده سال
بله؟ ـ

را  آینده ۱۲ سال مستغالت مالیات اگر ـ
سه را زمین قباله است ممکن بدهید بتوانید

سالهبگیرید.
بله؟ ـ

درسته؟ شدهاید، شوکه احتماال ـ
ولی. آره... ـ

زمینهای بعد تا بگیرید را متر فعالاینهزار ـ
برسد. راه از دیگر

هست؟ هم باز مگر دیگر؟ زمینهای ـ
اشغالی سرزمینهای گرفتن از بعد البته! ـ
لبنان در دولت که زمینهایی البته و اسراییل از
است شما ممکن سهم خریده و بحرین سوریه و

شود. برابر سه دو
ـچهعالی.حاالاینهزارمترزمینکجاست؟

تهران؟ در
تهران است. از خارج نه در ـ

کرج؟ کجاست؟ دقیقا ـ
در کویر لوت. ـ

میکنی. شوخی لوت؟ کویر ـ
میتوان که دارد اعتقاد احمدینژاد آقای ـ

کرد. السوگاس را کویرلوت
معروف قمارخانه همان السوگاس؟ ـ

آمریکا؟
بله. ـ

بگذارند؟ هم قمارخانه که ـ
احتیاج و شادی به تفریح نه؟ مردم که چرا ـ
اسالمی شئونات  به که حدی  تا البته دارند. 

برنخورد.
هم اینجا است. در اسالم حرام قمار ولی ـ

آمده... اسالمی حکومت
که کند کنترل سپاه قرار است ولی درسته. ـ

قمارها حرام نباشد.
میکنی؟ شوخی ـ

در قرار است خود سپاه هم اصال. حتی ـ
باشد سهیم لوت کویر پروژه السوگاس این
فلسطینی خواهران و برادران به سودش از و

کمککند.
شوخی می کنی؟ را گرفتی؟ ما ـ

شوخی من این حرف عزیز. کجای آقای ـ
است. زمین مجانی شوخی است؟

دستگاه. سر را گذاشتی ما بابا. برو ـ
جان شما. نه به ـ

آزاد... بوق و تلفن قطع صدای ـ

دنباله رو بودند هم متجدد که مذهبی و ملی
تند حرف این اگر و  بنیادگرا شدند روحانیت
کردند یا آتشبیاری یا حداقل گفت است باید
دام در خود مذهبی از باور برآمده ساده لوحی با

افتادند. والیتفقیه

مردم ما امروز کافی است که تجربه این دو
و سیاسی دوری کند. حرکات و خسته از بدبین
شناخت کدام دلیل به میپرسند مردم همین
آن حرکت زد تا بود که مثلث رهبری دست به
والیت بلند قامت و رهبر در روند یاس به مردم

شود. علم نو از
به سازماندهی های مدیریت حرکت و به مردم
افقیمبتنیبرمشارکتهایهمگانینیازدارندنه

ایران» «میز فرضیات که وطن از دور رهبران به
می دانند. پیروزی خود اصل را

تجربیاتتلخ اگر میدهند ندا امروز که آنها
نفی در برونمرز را به فرد اپوزیسیونهای وابسته

خواهند شکست. در نهی نکنند و
کهبهجناحهایمنشعب آنها ودردرونمرز
میشوند متکی والیت فقیه به معتقد نظام و از
مثلث که جا می رسند به همان میبندند دل و

رهبری سبز رسید.
نهضت خیز. ایرانسرزمینیاستجوشانو
پیچیده کنید که فرض هر دلیل به ایران مردم
حافظه اما حوادث. بزرگ شاهد و غامض اند. و
روز امروز همین مردم نیرومندی دارند. تاریخی
وقتش وقتی که می دانند و حرکات بر آگاهاند

دارند. قدرتی چه برسد
بود. صدیق و سرراست باید مردم این با
سکوالر کلمه در افسون دو آن ها را نمیتوان
کدام هیچ از که سر نگه داشت دموکراسی یا
مروت و عدل نمیآورند. آنها به انصاف و در

راه این از تا  هستند مجهز آدمی  حرمت و
و گروهها دولت پاکدستی و به قانون برسند

انتخابات. در
این برون مرز نبض مدعیان ممکن است آیا
هم آن دهند؟ نسخه مایلند یا بگیرند؟ را مردم

تشخیص. قبلاز

توضیحات: و منابع
با  دیدار آیتاهللا در اظهارات استناد به ـ ۱
پنجم روزنامه «اطالعات»، سپاه،  فرماندهان

میالدی. ۲۰۱۱ جوالی
با  کوثر نیکآهنگ مصاحبه به کنید نگاه ۲ـ 

هفتهنامه «ایرانیان». رضا پهلوی، شاهزاده
گزارش Tangi Salaun در  به کنید نگاه ۳ ـ

میالدی. جوالی۲۰۱۱ نهم «فیگارو»، روزنامه
مقاله Th. L. Friedman در  به کنید نگاه ۴ـ 
از جز تحول است معتقد که تایمز»، «نیویورک

نیست. شدنی درون

می توانند... مردم تنها

از ازسویدیگر انتخاباتآزادرسيد»و میتوانبه
«انتخاباتشوراهای دوم»تحت عنوان«آزادترين

میبرد. اخير» نام صد سال انتخابات
اضافه خود این ادعای عجیب تایید در او
به «هيچ کس رای گیری این در که میکند 
سياسی و خواستگاه نوع نگاهش سليقه، خاطر
در انتخابات از او نشد». گویی که منع غيره... و
می گوید و سخن غربی دموکراتیک یک کشور
کره در آدمی باید ایران. اسالمی جمهوری از نه
اسالمی جمهوری در نداند که کند زندگی مریخ

نظام به وفادار سیاسی گرایشهای و احزاب تنها
اسالمیو والیتفقیه تا حدیآزادیعملوحق
و احزاب گرنه و داشتهاند، انتخابات در شرکت
انقالب پس از سال دو یکی (از گرایشهای دیگر
با خشونت تمامسرکوبو نابود شدهاند. بعد) به
شود میتواند مدعی تاج زاده چگونه آقای حال
نگاهش و نوع خاطر سليقه، به کس» که «هيچ
خواستگاهسياسیو غيره... «منع»نشدهاست؟
دید واقعیتی همان در باید را سئوال این  پاسخ
تاجزاده و یعنی آقای شد آن اشاره به باال در که
میدهند اصالحطلبان ترجیح از دیگر بسیاری

آزادیهای و انتخابات آزادی از صراحت به که
مصادیق امر به وقتی ولی بگویند، دیگر سخن
چیز دیگری منظورشان که دید میرسد میتوان
آزادیها فاصله ای این صریح با مفاهیم که است

دارد. عمیق
اصالحطلبان البتهغالباادعاهای خودپسندانه
مثالتاجزاده مدعیاستکه دارند؛ غلوآمیزینیز
«اصالحطلبان تنهاجريانیبودهاند کهاستقاللو
ازهردویآنها توامباخودمیخواستندو آزادیرا
انتخابات به آن می گذریم و از دفاعمیکردند» که
«آزاد ترينانتخابات شوراهایدومکهتاجزاده آن را

میگردیم. بر نامیده است، اخير» سال صد
«انتخابات این در که می کند اضافه ایشان

صددر صدسالم» «فقط۱۱ درصدمردم تهران... 
نمیپردازد مساله این به ولی کردند»، شرکت
انتخابات به اینقدر پایتخت مردم آیا چرا که
یک فقط نفر نه هر از که هستند بی اعتنا سالم
کند؟ آن شرکت در میدهد خود زحمت به نفر
زندانیان دیگر و ایشان چرا است چنین اگر  و
این از سالمی انتخابات انجام برای اصالحطلب
نوعاینهمه مایه میگذارند؟آیا همین بیاعتنایی
مردمنبایدبهایشان نشان میدادکهاطالق صفت
از واقعیت دور حد این رایگیری تا چه سالم به
اینتجربهنشاننمیدهدکهانتخابات است؟وآیا
دنبال به خاتمی آقای و ایشان که «سالمی»
آن در شرکت برای خود را شروط و هستند آن

آن اعالمکردهاندممکن است سرنوشتبهتریاز
باشد؟ رایگیرینداشته

دوم شورای دوره انتخابات سخن دیگر، به
تاجزاده آقای ایدهآل که تهران شهر اسالمی
حرکتی در جوش و سختی توانست است به

مردمبیافریند.
که میاندیشد امیدی چه به ایشان اکنون
میتواند اسالمی انتخابات مجلس آن در تکرار
نشان تجربه آن آیا آورد؟ بار به دیگر نتیجه ای
نظام قالب در انتخابات» «آزادی وقتی که نداد
تعریف آن  اساسی قانون  و  اسالمی جمهوری
بیمعنا خواهد شهروندان برای حد تا چه شود
جریان «تنها» را خود  اصالحطلبان که بود؟
خواهان «استقاللو آزادی» میشناسندطبیعتا
آزاد خود شرکت به نیز را  آزاد انتخابات باید 
تفسیرها، این کنند، ولی تفسیر انتخابات در
اسالمی شورای دوم دوره انتخابات که همچنان
مردم توانسته است کمتر داد، تهران نشان شهر

دهد. فریب را
مجلس دوره تحصن اصالح طلبان در پایان
روبرو مردم عامه بیاعتنایی با که نیز گذشته
مردم بین در آنان را و محبوبیت نفوذ دامنه شد

داد. نشان
روبرو یا باید با مردم صادقانه اصالحطلبان
خود، زندانیان آزادی دنبال که بگویند و شوند
آزادیشرکتخود و احزابخود،مطبوعاتخود
روبرو را مردم بیاعتنایی (و هستند انتخابات در
مطلقسخن بطور اینمفاهیم از اگر یا و شوند)،
و را بزنند ولی فقیه با بست بند و می گویند قید
نظام این چهارچوب در آزادی ها این که بپذیرند
این غیر در نیست. قانوناساسیآنتحققپذیر و
به فریب بفریبند، را مردم اینکه صورت، بیشاز

بود. خواهند مشغول خود

انتخابات آزاد اصالحطلبان با مشکل


