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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

صورت به بامزه خبرهای
اکسپرس!

کابل  به تاریخی افغانستان را ۶۰۰ اثر بریتانیا
از گفت: افغانستان ملی موزه رییس برگرداند.
آنها برای اینکه انگلستانبرای نگهداریاینآثار
بهدستطالباندیوانه نیفتند وازبیننروندخیلی
اواضافه کرد: حاالکهخود انگلیسیها متشکریم.
بریتانیا در را موزه ندارد لزومی دارند حضور اینجا

باشند. داشته

***
مجلس امنیت کمیسیون عضو کریمی جواد
شورایاسالمی گفت:تاکنون۱۵۰ نفرازنمایندگان 

گفت: او کردهاند. را امضا هرمز تنگه طرحانسداد
بقیهنمایندگان معتقدند کهباید درنقاطمختلف
آمریکایی کشتی های تا ببندیم دخیل تنگه این
نظریه بشوند. غرق خود به خود و بخورند چشم
و در حال بررسی مجلس از طرف رییس آن ها

مطالعهاست.

***
شرکتاینترنتی«یاهو»مدیرعامل«گوگل»،
به عنوان مدیرعاملاستخدام خانمماریسا،مایر را

کرد.
من به که بود مدتی گفت: ماریسا خانم
چرا مگولی گوگلی می گفتند: و میزدند زنگ
که وقتی باالخره و کنی؟ حال ما نمیآیی پیش
خدایا آمد: را قبول کردم جواب آنها پیشنهاد

شکرت، یاهو!

***
معروف گروه و خواننده بنیانگذار لرد جان
 ۷۱ سن در تند» «بنفش یعنی پرپل» «دیپ
آب» بر آهنگمعروف«دود او سالگیدرگذشت.

بود. کرده پرآوازه جهان در را
سر بر لرد جان مرگ از بعد که دکتری
نفس گفت: خبرنگاران به بود آمده جنازهاش
نه ولی بود شده بنفش صورتش و نمی کشید

بنفش تند.

***
Ice Age پرفروشترینفیلم  یا تاریخی» «عصر
آخرهفتهآمریکا شد.کارشناسان درآمدگیشههای
بودن پرفروش دلیل میگویند آمریکا سینماهای
بلکه دانست آن بودن خوب نمی توان را فیلم
گرمای به دلیل که باشد علت به این میتواند
مردم آمریکا امسال در بیسابقه تابستان و شدید
هجوم سینما ها سالنهای به شدن خنک برای

باشند. آورده

***
اقتصادی کارشناس و نویسنده تقوی مهدی
«اعتماد» تصمیم روزنامه در مقاله ای مالی در و
و خندهدار ارز سه نرخی کردن  برای را دولت
ما که چی حاال که نوشت: او مسخره خواند.

جای به داریم و فرق دنیا مردم همه ایرانیها با
او باشیم؟ نرخ داشته میخواهیم سه نرخ یک
گفت: حاالکههمهکشورهایدنیابهخاطراوضاع
چرا میخندند ما به دارند ما ارز بازار نابسامان
خارجیها  حداقل تا کنیم ۲۵ نرخه را ارز نیاییم

بیشتر بخندند؟ و کمیحال کنند

***
در جمع ایران اسالمی انقالب معظم رهبر
اسالمی» بیداری و زنان جهانی بانوان «اجالس
داده افزایش را ایران قدرت تحریمها گفت:

است!
تحریم  علیه۳۰ سال ایران گفت: معظم رهبر
۳۰ سال اخیر خود  عرض کشورهای خارجی در
در ایران کرد: است. وی اضافه کرده واکسینه را
به گذشته  اخیر ۱۰۰ برابر نسبت ۳۰ سال عرض
کرد: اشاره باز هم وی کرده است! پیدا قدرت
انقالبمیگویند بخیلوضد حاالعده اینادانو
قدرتخریدمردم۱۰۰ برابرکمترشدهاست.خب، 
ولی است تحریمهای غرب به خاطر مسلما این

ایران ندارد. قدرت برابر شدن ۱۰۰ به ربطی
برای معظم رهبر را نطق همین است قرار
بیداری اسالم» تکرار و جهانی مردان «اجالس
زنانحسابمیشوند برابر چونمرداندو کنداما
قبول رهبر را حرفهای نصف است فقط ممکن

بدانند. درصد ۵۰ را ایران قدرت و کنند

***
معروف هنرپیشه استالونه سیلوستر پسر
او مرگ علت درگذشت. ناگهانی بطور سینما
حدس مواد) احتماال (و دارو حد از زیاد استفاده

میشود. زده
استالونه بهدالیلنامعلومی نام پسر سیلوستر

میباشد. «سیج» و نبوده «۲ «راکی

تلویزیون! در مرغ سانسور
منفکرمیکنمیکنفر درآبآشامیدنیمردم
و و چل نوعی خل را به و همه ایران چیزی ریخته

است. داشته هذیانگویی وا و به کرده دیوانه

تهران انتظامی نیروی فرمانده مقدم احمدی
نیروهای اجتماعی معاونان همایش در بزرگ
نشان را خوردن مرغ فیلمها گفت: در انتظامی
شاید فیلم این تماشاگر که صورتی در میدهند.
فیلم ها امروز کرد: اضافه او بخرد. را نتواند آن
دیدناین افراد با از برخی ویترینجامعه هستند.
فاصلهطبقاتی (یعنیکسیکهدارد مرغمی خورد
میگویند ندارد) را مرغ خریدن وسع که کسی و
از حقمان را و میگیریم دست به خودمان چاقو
پولدارهاخواهیمگرفت!ویگفت:نشاندادناین
خشونت ناهنجاریها و باعث صحنههای زشت

میشود! جامعه در
قراراست«صدا وسیما»ی جمهوریاسالمی
مقدم منطقیسردار گفتههای پرمغز و به توجه با
آستانه ماه در هم آن مرغ، گرانی به با توجه و
را صحنه مرغ خوری فیلم ها برای مدتی رمضان،
سوت با قد مرغ را قد و حتی صدای کرده حذف

نماید. ممتدسانسور کوتاه
رمضان ماه در شده داده نمایش فیلمهای
خوردن حاوی مرغ جای به است امسال قرار
و نان پنیر، نان و خوردن آبگوشت، صحنههای
کسی هوس تا باشند خالی نان حتی ماست و

نزند! سرش به چاقوکشی

نباشی! سالمت انشااهللا
حاال که داد  دستور مصر کل دادستان 
در مبارک حسنی وضع بهبودی به توجه با
شود. برگردانده زندان به فورا باید او بیمارستان
سکته چندین بار سابق سالخورده مصر که رهبر
مراقبت برای که  است ماه چند  است کرده
میبرد سر به مصر ارتشی بیمارستان در پزشکی
پیدا نسبی او سالمتی به گفته پزشکان معالج و

کرده است.
سالمت «انشااهللا گفته و دعا که اینجاست
مثل حسنی بعضیها  و  نمیکند  کار  باشی» 
به نباشند و سالمت که میکنند آرزو مبارک

نروند! زندان

امام خالی صندلی
سپاه فقیه در ولی نماینده عبدالعلی گواهی
قرار قضیه بزرگ ضمن بازگشایی تهران پاسداران
محمود جلسات برخی از خالی در صندلی دادن
این از دولت اعضاء از برخی گفت: احمدینژاد
استفاده زمان» سوء امام «صندلی خالی جریان
انجام سیاسی تبلیغات می خواهند و میکنند
مراسم گذاشتن صندلیخالیدر گفت: او دهند.
در خالی صندلی حرفی اما یک جماعت نماز
جلسات دولتچهمعنیمیدهد؟ویاضافه کرد:
این یعنی چهکهدولت آقای احمدینژاد شخصی را
درکابینهخودقرارمیدهدکهصالحیتاوممکن
استازسویآقا تایید نشده باشد؟ حاال امامعزیز

نمی کند! فرق دیگری شخص یا باشد

تسلیت
همه به را رمضان مبارک ماه رسیدن فرا
مجبو و دارند سفید گوشت رژیم که روزهدارانی
تومانمیباشند مرغکیلوییهشتهزار خرید به

ازصمیمقلبتسلیتعرضمی نماییم.
ایران قرمزخوران گوشت انجمن

خبر؟ چه سوریه از
شایعشدکهیکیازمقاماتبلندپایهسوریهبه
چرا با نیست معلوم غزاله که رستم نام سرلشکر
رژیم را دارد از رستم ایرانی عرب بودن نام وجود
اردن به خود و با خانواده شده جدا بشار االسد

است. شده پناهنده
کنم فرار بودکهمیخواستم مدتها گفت: او
تکه االسد به زودی با سقوط بشار چون میدانم
من انتقام از و مردم خواهد بود من گوشم بزرگ
میخواستم که بار گفت: هر او گرفت. خواهند
رستم! بهمنمیگفتند: ژنرالهایدیگر کنم فرار

نمیکند! فرار پهلوانکه
سابق سفیر شد که اعالم زمینه همین در
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* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

برای اطالع از بهترین نرخ ها با فرزاد یزدانی تماس بگیـرید 

اسد رژیم هم به صف مخالفان بغداد در سوریه
است. رفته ترکیه به و پیوسته

نامعلومی نام دالیل به هم او که الفارس نوار
در عراق سوریه و سفیر سابق دارد فامیل ایرانی
ول االسد بشار گفت: خبرنگاران به می باشد
نیروهای وابسته کمک با او و قدرت نیست کن
مردم و سرکوب به قدرت تمام با به «القاعده»
که آنجایی تا گفت: او است. زده دست قتل عام
منمیدانمبشاراالسدحتیاگر مجبورشودتمام
قدرت بماند این بکشد تا بر سر مردم سوریه را

کرد. خواهد را کار
باشد بعد از درست سابق سفیر اگر حرف این
در کسی و نبودن سوریه تمام مردم شدن کشته
خواهد و ارزانتر سادهتر قبور متبرکه زیارت آنجا

است مجانی بشود. حتی ممکن گردید و

خوانندگان از پوزش
«کیـهان»

روزنامه «کیهان» قبل شماره متاسفانه در
در قیمت ها افزایش «بیداد به مربوط خبر در
اداره محترم مسئول جواب گوشت» و مرغ بازار
به جای «مردم باید بود گفته جهاد کشاورزی که
«مردم و نبوده صحیح بخورند» را ما تخم مرغ
درست بخورند» را مرغ تخم مرغ جای به باید

میباشد.
پوزش چاپی اشتباه  این  از وسیله  بدین

میطلبیم
«کیهان» روزنامه عمومی روابط

اروتیک کتابهای معرفی
و خوشگل دیدم. چقدر را  خوابت دیشب
باله یک رقاص مثل را بودی. لنگهایت قشنگ
میچرخیدی. از دور خودت و بودی هوا کرده
ببینم. را اینپایینمیتوانستمهمهجایبدنتو
و نشود پرت حواست تا نخورم تکان کردم سعی
هر شب بتونی کاش بزنی. کامل بتوانی یک دایره

بیایی... خوابم توی
«خواب پرگار» از کتاب بخشی
کاغذ نوشته:

اخبار ورزشی
ورزشکار زن دو فرستادن سر بر هم هنوز
مرد کنندگان شرکت کنار در سعودی عربستان
و جار لندن امسال المپیک به کشور این اهل
سعودی عربستان مقامات است. برپا جنجال
مسلمان زن که کردهاند کفش یک در را پایشان
جهانی میدانهای و حضور در ورزش کار به نباید

مشغولشود.
خودمانیماینزنانعربستانسعودیفقطبه
آمدهاند به دنیا در نزدیکی خانه خدا که دلیل این
سایر زنان که مزایایی و نعمتها از بسیاری از
ماندهاند. محروم دارند بیبهره و دنیا کشورهای

مسئولین من نظر به گذشته، شوخی از
المپیکباید وضعیتو موقعیتاینزنها کمیته
جدید و سعی کنند نوعی مسابقات و را بفهمند
عربستان مردان تا بگیرند نظر در آنها برای بدیع
را المپیک در شرکت اجازه آنها به سعودی
و و شنا بسکتبال جای والیبال و به مثال بدهند.
«دو مسابقاتی مانند غیره و و تیراندازی قایقرانی
میدانیفرارازدستشوهرانبرایکتکنخوردن»
نقاب با «تیراندازی گوسفند»، روی از «پرش یا و
بلنددرشنهای با چادر سیاه و «شنا مغنعه»، و
«شیردوشی روبنده»یا بیابان»و«اتومبیلرانیبا
دهند. قرار المپیک مختلف رشتههای در شتر»

دل ندارند؟ این زن ها مگر

داستاننویسی چالش
آیامیدانستیدکوتاهترینداستانجهانتوسط

است؟ شده نوشته کسی چه
ارنست توسط جهان داستان کوتاهترین

صورت: این به شده نوشته همینگوی
For Sale
Baby Shoes, Never Worn
پوشیده هرگز بچه، کفش فروش: (برای

نشده است)
این ارنست همینگوی با چالش  برای من
و امیدوارم نوشتهام آن ایرانی ورژن را با داستان
شده داستاننویسی این مسابقه برنده که او مثل

شود. نصیبم جایزهای بود
برایفروش:یکبچه،کفشهاینپوشیدهاش

شیرینیمعامله!

سوئدی! حامله مرد
گزارش کردهاندکه مردی۶۵ ساله اهل سوئد 
گفت: الوفس  آقای گوستاو است. شده باردار
به آزمایشگاه ادرار آزمایش گرفتن نتیجه برای
من گفتند که من به آنجا در و مراجعه کردم

حاملههستم!
بسیار دختر یک با رابطهام آخرین گفت: وی
میکنم فکر و بود سوئدی جوان بلوند مو زیبای
نفهمیدم قرار زیباییاودستپاچهشدمکه آنقدر از

من؟! یا شود حامله او است

آبکی ادبیات بخش
هستیم... ما

ماهستیم
شمانیستید

شماکجاهستید؟
گاهیشماهستید

ولیما نیستیم
هر حال ما با شما هستیم به

بایستیم. این طرف خط اگر حتی
آنها هم هستند

هستیم ما دیدند چون ولی
نیستیم... گفتندما

بگوییم هستیم؟ آنجا باشیم که ما باید چرا
اینجا که هستیم

میگویندکهنیستیم
حتیمیپرسندکهکیستیم؟

نیستیم گفتکه ما فعال کسی
بعدا ولی لیستیم در دولت سوی از چون

هستیم
که چیست فایدهاش  گفت دیگری  کس

هستیم؟
هستیم این در تقیه با همه که وقتی

هستیم...
گفت و آمد عاقلی رفیق

حاال هستیم؟ و نبودیم سال سی
کجا هستید؟ شما سیسال گفتیم:

را هستیم این در  ما  و  نیامد جوابی
بستیم...

خواب جنیفر لوپز
پیدا خوابم در لوپز جنیفر کله و سر تا دیشب
مختلف خوابم بیانسه سوی از دو دیدم که شد
خوشحالی از چشمانم شدند. وارد هم شکیرا و
چشمانم برای یک برق میکنم فکر برق زدند و
عکاسی فالش را مثل خواب تاریکم اتاق لحظه

کردند. روشن
بودم را شروع نکرده ورنداز کردن آن ها هنوز
طبق بله، شدند. و بحث جر مشغول سه هر که
به چرا که بود شده حسودیشان هم به معمول
گرفت باال آنها بحث و جر آمدهاند! خواب من
را جنیفر لوپز قرمز دامن بیانسه ناگهان دیدم و

پاره کرد. کشید و
به کرد شروع و عصبانی شد لوپز جنیفر
که همانطور بیانسه بیانسه. موهای کشیدن

را خودش موهای لوپز جنیفر دست از داشت
از را آن زد و چنگ را شکیرا میداد بلوز نجات
پارچه شدن پاره و جر صدای جر کرد. پاره جلو

پریدم. خواب از ناگهان و گرفت باال
و به من بود نشسته رختخواب زنم که در
از صدایی است که چه این زده بود پرسید: زل

میاری؟ در خودت
چهصدایی؟ گفتم:

اگزوز لوله لبهاتصدای شیشکیو با گفت:
درمیآوردی؟ ماشین شده سوراخ

که دیدم خواب  بابا! نه گفتم: و  خندیدم
چونلباسمناسبشئونات تویتهرانهستمو
مرا گرفته نیست نیروی انتظامی تنم اسالمی بر
لباس های دارند زینب خواهران این از تا سه دو و

میکشند. مرا موهای و میکنند پاره مرا
تا میکرد من به را  پشتش  که همانطور
کچل تو دارند موهای آره! لب گفت: زیر بخوابد

دروغ نگو... میکشند. بیمور را
تویخوابم خوابش برد، بعد که دقیقه دوسه
خبری اصال آنها از گشتم ولی تا سه دنبالآن به
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قصر و  ـ بازرسی هم و ۱ ـ نافرمانی است
ایران آتن قدیم که توسط سپاهیان در قلعهای

شد. ویران
پایتختهای  از استان کرمانـ  در شهری ۲ـ 
«وین پایتختی به آسیایی کشوری ـ اروپایی

تیان».

شاعرقصیدهسرایقرن ۱۳ هجری صاحب  ۱ـ 
ظرفی برای ـ «الهینامه» و دیوان «ساقینامه»

انواع مختلف. مایعات در
ـ  ییالقی  خانه ـ ردیابی وسایل از ـ ۲

همسایگی.
خورش  انواع از ـ برهوت و خشک بیابان ۳ـ 

در طول. واحدی سنتیـ 
مذهب ـ  و معنی دین و به راست ۴ ـ راه
توبه، ـ زنانه  موی  رنگ ـ درنده  مهیب  بانگ

عسل. زنبور
هم  و قدر هم ـ معروف دنبالهدار ستاره ۵ ـ

حرف ندا. ترازـ 
جنوب. در ـ جزیرهای شکاک فیلسوف ـ ۶

سفید ابرمانندی  خط ـ و نظریهها عقاید ۷ـ 
نظم با ـ شده تشکیل بیشمار ستارههای از که

ترتیب. و
حاجت و  سریالنکا ـ جمهوری پایتخت ـ ۸

بی توجه. و بی موقع ـ مقصود
ذات  ـ شمالی ایرلند مرکز ـ رنگرزان گیاه ۹ـ 

بیتوجه. و
حجت  ـ روسیه در سردسیر منطقهای ۱۰ ـ

برهان. و
بیزار و  ـ روی رودخانه از خشکی ۱۱ ـ معبر

زینالعابدین. امام لقب ـ رمیده
ماهیخوار ـ  مرغابی و از نوع ۱۲ ـ پرندهای

ابریشم نتابیده. ـ نادان تعجبـ  حرف
پولی  یا خون بها ـ نوشیدن برای ظرفی ۱۳ـ 
جاده میشودـ  پرداخت اسارت از برای رهایی که

فرودگاه.
بود  کالن خرد و دست روزگاری بازیچه ـ ۱۴

زمستانی. تن پوش ـ گیاهی گوشت ـ
بکت  ساموئل از ـ ناتوان و بیدوام ـ  ۱۵

ایرلندی. نویسنده

برآمدگیرویبدنناشی  امانتـ و سپرده ۳ـ 
فارس. خلیج از کشورهای ـ چرک و ضربه از

ـخندهروـضمیر  بدوشریر گویبیلیاردـ ۴ـ 
مفرد. شخص سوم

ایران  سالطینمغولدر از صد مترمربعـ  ـ ۵
مصالح از صادر کردـ  را قتل عام بغداد فرمان که

ساختمانی.
مانند. و مثل ـ جوان ـ نظیر و شبیه ـ ۶

اجباری ـ  و سخت کارهای ـ ۷ ـ بیدرنگ
بازی. در زمین اصطالحی

وسایل  ـ از و آبرو ـ حیثیت و ابهت وقار ۸ ـ
ارتباطی.

شهرهای کردنشین  از ـ خدا معبود و ۹ ـ
زبان آوری. و فصاحت ـ غربی آذربایجان استان
زنجیر. ـ دندانپزشک ـ توان و طاقت ـ ۱۰

فرزندزاده  فرزند آتشینسالح گرمـ  گلوله ـ ۱۱
عصب. ـ

اشعهـ   انواع از ـ دادن امتداد و ۱۲ـ  کشیدن
بیشتر. برفش هرکه بیش ـ تازی نفی

اشکال  از  ـ سرکش  اسب وحشی و ـ  ۱۳

خرید و فروش. هندسیـ  واسطهگری برای
محوطه  تفکیک برای بزرگ پرده ـ خباز ۱۴ـ 

نوعی میمون. ـ
بسته  ـ آلمانی هسه هرمان از رمانی ۱۵ ـ

شده.

همان جاییکهدعوایشانشده بودمقداری نبود.
بود موی بلند ریخته مشت یک پاره پاره و پارچه

بودند... رفته تا سه هر و

خلقت نقد
خداوند که هوشمندانه خلقت شد این هم
حیوانی را به اسمالکپشت بیافریندوبهاودودست
وپای کوچکوکوتاه بدهدو یکالک سنگینهمبر
اینکهچهلپنجاهساعتطول دهد؟ قرار پشتاو
بکشد تاالکپشتبدبخت از یکنقطهبهنقطهدیگر

مهندسی خداوند! شاهکار هم شد برسد
جوری یک که این افتضاح را برای این هم بعد
ماستمالیکنندداستانمیبافندکهالکپشتبا
خرگوشمسابقهدادهو بعدیک جوریرایداورانرا

است! برده کنند که الکپشت عوض رشوه با

تاریخی حقایق
بر سوار را حیوانات همه نوح حضرت وقتی
در سهمگین طوفان از را آنها تا کرد خود کشتی
اسب حیواناتباهوشنظیر برخیاز نجاتدهد راه
به بودند و طوفان هوا به پیشبینی قادر که سگ و
در بزرگی و سیالب طوفان نوح گفتند که حضرت
باقی بودند محلی که در بهتر استآنها و است راه

به جایی نروند. بمانند و
بیشترازحیواناتباهوش را حضرتنوحکهخدا
آب به خود را کشتی نکرد و داشت توجهی قبول
قربانیاطاعتکورکورانه انداختوهمهحیواناترا

کرد. پروردگار از خود

قطعی پیآمد دارد، روابط این زدودن در سعی که
است. اجتماعی و لوکس خشونت این ترویج

نیست سیاهنمایی نوشته هدف این
ایران در اجتماعی مساله یک بررسی مسلما
ربطیبهاین نداردکه«شعرحافظ قشنگاست».
ارتباط شدن  تبدیل از صحبت این نوشته در
که حتی شغل، عنوانیکتفریحیا نه به جنسی،
نسلی زندگی روزمره» «متن اصلی و «محور»
ایران جامعه  اصلی ستون است که قرار است
بینالمللی اوضاع بحرانیترین از یکی در و باشد
کانونبحرانهایبین المللی خارج از را تاریخ خود
تکامل قدم در مسیر یک جامعه را حداقل و کند

ببرد. جلو به خود
جوان سیاسی نیروهای حتی که کنید توجه
از هم خارج ایران و پناهندگان جوان ایران داخل
میتوانید تحقیق اندکی با نیستند. مستثنی آن
سیاسی کلونیهای در «جایگشتی» روابط به
نخبگان بین در حتی مساله این ببرید. پی ایرانی

همین با اما دیگر شمایل و شکل به نسل این
این که کرد فراموش نباید است. برقرار محورها
را او اجتماعی که هستی نیست انسان آگاهی
تعین های زندگی اجتماعی میسازد، بلکه این
از میدهد. شکل افکار آنان را که انسانهاست
و چه افکاری چه نهایت در اجتماعی این روابط
میتواند مبارزاتی «هدف» و «روش» «شیوه»،

استخراجشود؟
این نوشته ادعایقطعیتنداردچرا کهخود را
علیهقطعیت هایموجود قراردادهاست.صحبت
نیست. میان در گروه از افراد یک یا فرد یک از
صحبتبرسریکمسالهاجتماعیگستردهاست؛
مارک لوکس، خودرو از که اجتماعی مساله ای
کارکرد یک غیره و و زنان تریبون و فلسفه لباس،
پرداختن هرگونه و میکند استخراج مشترک
این نوشته دغدغه حفظ آن مردود است. جزیی به

خانواده را ندارد.
ایننوشتهفقطحاوییکسئوالبزرگاست:
کجا ایننسلجوان به ایرانبا «سرنوشت جامعه

انجامید؟» خواهد
زمانه» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

کار... و کسب سکس

درفضایبستهسیاسیکشور،صفبندیهای
از شده رانده اصالحطلبان از متشکل جدیدی
حال در سبز  جنبش از و سرخورده حکومت
هاشمی رفسنجانی همزمان، شکلگیری است.
قرار فشار حاکم زیر جناح از سوی مدتی خود که
به و نیاز خامنهای به دلیل تغییر فضا بود، گرفته
انگیزه کرده است. مطرح را خود شده و فعال او،
دغدغه نظام جز چیزی فعالیتها مشترک این

این که کرد تصور میتوان سختی به ولی نیست،
که سقوطی سراشیبی نظام را از بتواند تالشها

نجات دهد. است آن افتاده در
نوری در بیانیه مشترکشانبه آقایانخاتمی و
در «دام هیچوجه به که کرده اند همگان توصیه
دروغپردازان» نیفتند، و حیلههای تفرقهافکنان
تفرقه افکنی نبرده اند. آیا آن نامی مصادیق از ولی
درصفوفجنبشسبز که موضوعتالشمشترک
اینان وهاشمیرفسنجانیاستیکمصداق بارز

آننیست؟

صفوف... در تفرقهافکنی

باعث جمع شدن ایناست که اوالحداقلیکه آزاد
داراست آفریقایجنوبی استرا بیشازصدگروه در
وایدئولوژیکنیست.حاکمیتباصندوقرایاست
شود. تا حاکمیترایبرقرار کنید اتحاد میگوید و
اپوزیسیون راحتترینمحفلبرایاتحاد این، بر  بنا
آزادی که کامل است یک استراتژی ثانیا است.
با مبارزه رسانه، آزادی احزاب، سیاسی، زندانیان
کمک رای صندوق حاکمیت به تبعیض هرگونه
برایجلوگیری بهترینراه انتخاباتآزاد میکند...
در ایجاد شکاف و هستهای و ماجراجویی جنگ از
میگوید حاکمیت به حتی زیرا است، حاکمیت
شما از بخشهایی کنید تبعیت معاهده این از اگر
می را شکاف کنند. بزرگترین شرکت میتوانند
کنترل  را اقتصاد ۸۵ درصد که آنهایی بین تواند
میکنندو دچارهمانتحریم هاهستند، بنویسند.
با داغی ابتدا که از نظام این دارد و هزینه حداقلی
بکند، میخواهد مشروعیت کسب انتخابات تنور
همین تا از اختصاصمیدهد بزرگترین امکاناترا
طرف از استفاده کرد. نظام خود این علیه فضا
ازهماکنون ایناستکه دیگرحسنانتخاباتآزاد
نامعلوم از امروز [و] نه آینده، از امروز به گذار راهکار
طرف از معين میکند]. [را نامعلوم  فردای به
بینالمللی، و سطح ملی گفتمانی در تثبیت دیگر
کنگره یک ایجاد آزاد، انتخابات مدافع شبکههای
انجام نهایت و در آزاد پیشبرد انتخابات برای ملی

ایران...» داخل در مدنی مقاومتهای
آزاد  انتخابات «جنبش قاسمی، فرهنگ ۲ ـ
کمان»، رنگين ناشر: «جامعه ملی»، حاکميت و

۲۰۱۱ بيان. و انديشه آزادی بنياد
راديو«صدایآلمان»  با ايشاندرگفتوگو ۳ـ 
میگويد:«اکنوناولویتدغدغهاپوزیسیونسیاسی
آنهم یک و باشد میتواند این نظامفقطیکچیز
پروژهمشترکبرای حقبرگزاری انتخاباتآزاداست

داریم.» جهان از که است توقعی دقیقا این و
گویا»  «خبرنامه اینترنتی پایگاه ۴ـ 

5. Free and Fare Elections
6. Inter-Parliamentary Union

نشانی  در  اعالميه اين انگليسی متن ـ ۷
قابلدسترسیاست: الکترونیکیزير

www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm
طی  اين تاريخ، اتحاديه، پس از سال ده ۸ ـ
بارديگر کارشناسان نوامبر۲۰۰۴، کنفرانسیدر ماه
سرپرستی با کنفرانس آورد. اين هم گرد را امر اين
در مايکلبودا، ـ گيلو دکتر گایگودوين پروفسور
عينتاکيدبرمفادبيانيهتصويبشده،پيشنهاداتی
گيل ـ گای گودوين پروفسور تنقيح کتاب برای را
اينکتابدر سال۲۰۰۶  مطرح ساخت.متنجديد
قابل زير در پيوند و شد اتحاديه منتشر جانب از

دسترسیاست:
www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm
ايناعالميه هماکنونچندين ترجمه فارسی از
آنجاکهمنمیدانم،متننخست دردستاست.تا
منصفانه در و عنوان «انتخابات آزاد با اين کتاب،
سيفی وسيله جمال به رويه بينالمللی»، حقوق
سال در و ترجمه فارسی به زمانی قاسم سيد و
پژوهشهای  و مطالعات موسسه جانب ۱۳۸۰ از
شده منتشر تهران  در  دانش»  «شهر  حقوقی
ناشر نديدهام. را ترجمه اين من متاسفانه است.
کتاب اين انتشار اينترنتی تبليغ در يادداشتی در
و مطالعه حاضر، محصول  «كتاب  می نويسد: 
از تن و چهارده بينالمجالس اتحاديه  تحقيق
استادانكشورهای مختلف است صاحب نظران و
عنوان "معيارهای با كهبهصورت مرامنامهرسمیو
در۲۶ مارچ ۱۹۹۴ منتشر  انتخاباتآزاد و منصفانه"

است» گرديده
نیوز» «جهان اینترنیت پایگاه ـ ۹

دموکرات ها» «سکوالر پایگاه اینترنتی ـ ۱۰   
www.seculardemocrats.org

news. «گویا «خبرنامه اینترنتی پایگاه ۱۱ ـ
gooya.com

پيش شرطهای... عملی معنای

بازگشت بهصحنهسیاستمطرحنکردهاند. آنها
خانگی حساسیت چندانی نیز درباره حصر حتی
ندادهاند. نشان رهنورد خانم و کروبی موسوی،

خاتمی دولت کشور وزیر نوری پیشترعبداهللا
بسیار مساله را کروبی و موسوی آقایان حبس
«لکن بود: بالفاصله گفته ولی مهمی دانسته
محدود این امور به تنها عمومی کشور مسایل
و به زندگی ناظر کشور عمومی نمیشود. مسایل
جریان  یک نه است انسان ۷۵ میلیون و ندار دار

سیاسی.»
لزوم به سخنان خود ادامه نوری در عبداهللا
ايجاد«اتاقفكر اصالحطلبان»بهمنظور«تبيين
اصالحطلبان» اشاره جناح قوای تجديد و برنامه

کرده بود.
تاریخ۱۲ خرداد ۱۳۹۱  در «فارس» خبرگزاری
بود: نوشته موسویخوئینی ها محمد از نقل به
برایانتخاباتریاستجمهوریبرنامه حتما «ما

بیبرنامه باشیم.» که و نمیشود داریم

و... سیاسی خبـرهای


