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انتخابات، انتخابات!
این روزها که علت اهمیتانتخاباتایران، به
این شماره شده، و استرالیا ایران مسابقه داغتر از
دست اگر و دادهایم اختصاص موضوع این به را
به میکنیم سعی نشود خسته نشریه تایپیست

بپردازیم. هم روز دیگر مسایل

افشاگری؟ یا مناظره
گویامسئولینجمهوریاسالمیفکرنمیکردند
دعواهای و مگو بگو به کاندیدا ها بین مناظره که
به دموکراسی تمرین این شود. تبدیل خصوصی
قولغربی هاBack Fire کردهو پتهخیلیاز مقامات 
رویآبافتاده است. بعید نیست شخصیکهایده

بودازدستبچههای پیشنهادکرده را اینمناظره
دفتررهبریو تشخیص مصلحت یککتکمفصل
هوساینسوسولبازیهای دیگر تا باشد خورده

نیفتد! سرش به غربی

گردگیری؟ یا مناظره
بیشتراوقاتمناظرههایاحمدینژادباکروبی
وموسویازحالتمودبانهومدنیخودخارجشد
یکدیگر برای نشان و خط مرافعه دعوا حالت و
جنبه از مباحثات این در احمدینژاد گرفتند.
را خودش نمیتوانست و بود برخوردار کمتری
رقبای مناظره بعد از اتمامهر او گویا کنترلکند.
به آنها گفته: اگر و به کناری کشیده خودش را
نمیترسی بعدش بیا کوچه پشت «صدا وسیما»

حالیتکنم! تا

کاندیداها: مناظره
ایرانیان محبوب شوی

نهاد چند و سیمای» و آمار «صدا طبق بر
کاندیداهایریاست تلویزیونیمناظره برنامه دیگر
خود به را تماشاچی بیشترین رکورد جمهوری
اختصاصدادهاست.گفتهشدهحدود۵۰ میلیون 
جمع تعداد از این برنامهها را دیدهاند که این نفر
و «باغ کوثر» «یوسف»، بینندگان سریالهای

است! بوده باالتر بسیار برقی» «مراد

خارج در رایگیری
حسن دادن نشان برای اسالمی جمهوری
مقیم آمریکا ایرانیان رای اخذ خود درباره نیت
رایگیری آن مراکز در که علم کرده را وبسایتی
این است. گردیده اعالم آمریکا مختلف نقاط در
در آمریکا را شرق رایگیری مراکز پایگاه اینترنتی
غرب  در را این مراکز کرده و اعالم نقطه ۱۷ تا ۱۸

هستندفقطدر آنجا اکثریتایرانیاندر که آمریکا
از مسئول این پایگاه ششنقطه ذکر نموده است!
(یعنی اینترنتیسئوالشد که چرا در وسطآمریکا
کوهستانی) مناطق اینترنتی پایگاه این گفته به
است؟ویجوابداد: گردیده ایجاد مرکز فقطدو
برایاینکهفکرکردیممردمتویزحمتمیافتند

بروند! باال از کوه که
درستی به وب سایت این قسمتهای بیشتر
مراجعهکنندگان به اطالعاتغلط و نمیکند کار

میشود. داده
اظهار امیدواری اینترنتی این پایگاه مسئول
اشکاالت این انتخابات از بعد تا انشااهللا که کرد

نمایند! رفع را

دانشجویان ستارهدار
شدن ستارهدار کاندیداها موضوع مناظره در
بهطور سیاسی فعالیتهای علت به دانشجویان
هر طرف قرار گرفت. مجادله بحث و جامع مورد
ستارهدار که این دانشجویان کرد متهم را دیگری
و به است بوده قبلی دولتهای شده مسئولیت
اصطالحاینستارهدنبالهداشتهاست.میرحسین
در که است داده قول دانشجویان به موسوی
جلوی از ستارهها را این انتخاب شدن صورت
آن ها جای و به داشت دانشجویان برخواهد نام

داد! تعجب قرار خواهد عالمت

موقت آزادی
روزهایانتخابات عادتهمیشه در رسمو به
نیرویانتظامیوبسیجوپلیسهایمذهبیسعی
به و باشند داشته برخورد مردم با کمتر میکنند
امسالوجود ندهند. زیادیگیر آنها اصطالحبه
آنها طی در که کاندیداها تلویزیونی مناظره های
صالحیتهمه مقاماترژیمزیرسئوال رفتهمردم
خود موقت آزادی از بیشتر تا داده جرات کمی را

استفادهکنند.
تجریش، پل سر تهران، شمال در میگویند

شبانهای پارتیهای و بکوب و بزن بساط آنچنان
برگشته دوباره به ایران شاه افتاده که انگار راه به

است!
پوره پاره  جین شلوار که جوان پسران از یکی
«تن تن» مانند موهای سیخ سیخ پوشیده بود و
در را دوست دخترش دست حالی که در داشت
او در آرایش و از صورت پر از بود دست گرفته
گفت: خبرنگاران به میگرفت بوسهای خیابان
دوره حداقل یا و بود انتخابات روز هر کاش
سال یک سال چهار جای به را جمهوری ریاست

میکردند!

احمدینژاد،
مبارک! شهادتت

از گروهی  تلویزیونی مناظرههای از بعد 
و گردهمایی ایجاد با احمدینژاد طرفداران
شعار دادن سر  به  خیابانها در  راهپیمایی 
پرداختند. مبارک» شهادتت «احمدینژاد
سردستهاین گروهدرجوابخبرنگاری کهپرسیده
که از این اتهاماتی بعد شما فکر می کنید آیا بود:
نوری ناطق و رفسنجانی هاشمی آقای پسران به
ترورسیاسی واردآمدهآقایاحمدی نژادموردخطر
درباره از چیزهاییکه بعد بود: نه! میباشد؟گفته
احمدینژادشنیدیموقبالبه مانگفته بودندقصد

بدهیم! را ترتیبش خودمان داریم

انتخابات را سیم برق
میکشیم

که داد هشدار نگهبان شورای سخنگوی
در کاندیداها سوی از تخریبها ادامه صورت در
ندارد چارهای شورا این تلویزیونی مناظره های
کرده و ابطال را اتخابیه حوزههای که جز این

کند. را جمع صندوق های رای

بود: پرسیده  که خبرنگاری در جواب وی
گفت: چه میشود؟ مردم و رای انتخابات پس
محکمکاری برای و دارد وجود رهبریت که وقتی
این داریم را مصلحت تشخیص و نگهبان شورای
رهبر وقتی است؟ چه کشکی انتخابات بچهبازی

میخواهیم چکار؟ جمهور داریم رییس

کاندیداها: افشاگری
آگاهی اداره امیدواری

بین تلویزیونی مناظرههای گرفتن اوج با
آن در که جمهوری ریاست کاندیداهای
کردند باز را خود حریف مچ شرکتکنندگان
جمهوری رژیم در  مقامی دادند هیچ نشان و
مبرا اجتماعی و مالی فساد از که نیست اسالمی
اگر که اعالم کرد تهران آگاهی اداره باشد، مانده
مناظره و بیندازند تاخیر به یکهفته انتخاباترا
مسروقه سرتاسر اموال کلیه دهند را ادامه رقبا

شد! پیدا خواهد کشور

احمدی نژاد! جوک آخرین
و دهانش را باز کرد از این که احمدی نژاد بعد
به راست چپ و را رژیم باالی مقامات همه تقریبا
خاطرفسادمالیو اداری و سیاسی مورداتهامقرار
دادمردمدر ایران برایشجوک جدیدی ساختهاند.
میگوینداحمدینژادبعداززدناتهامبههمهدنیا
دنیا آن به و آن باالخره فوت میکند آدمهای و
زمینش روی کره عادت به دنیا در آن میرود.
اتهام و گفتن بیراه بد و همه به میکند شروع
باید میپرسد: میرسد.خدا بهخدا اینکه زدنتا
اتهامیبزنی. باشد که به منهم رویتخیلیزیاد
سادهلوحانه و ملیح لبخند همان با احمدینژاد
تلویزیونی مناظرههای حرفهای عادت به خود
شروع بیارم» اسم «نمیخواهم جمله با که خود
بیارم نمیخواهم اسم میگوید: به خدا میشدند

هست؟! یادت مقدس را مریم ولی



270Iranians, Vol. 13, No. 430, Friday, June 12, 2009 ۲۲ خرداد ۱۳۸۸  جمعه ،۴۳۰ شماره سیزدهم، ۲۷  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

که برقصی! نگفتم ولی میدهم آزادی کروبی: گفتم

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) ۲۵) جون ۱۵                دوشنبه

چشم انداز ادبیات ایران    
             از انقالب تا امروز

                     سخنران:

            احمد کریمی حکاک

(۱ تیر)  جون                                       دوشنبه ۲۲

                           تحلیلی از شرایط کنونی ایران

                                                         سخنران:

                                                      داریوش همایون

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

فایدهای چه انتخابات
دارد؟

که می گویند انتخاباترا بر خالفحرف آنها
و انتخابات از برگزاری مردم ایران کرد تحریم باید
این منفعتزیادیمی برند. مناظرهبینکاندیداها

کرد: خالصه شرح این به میتوان را منفعتها
شاید  تا تمریندموکراسیمی کنند مردم ۱۰ـ 

بخورد! دردشان به روزی یک
سه  دو بهانه انتخابات میتوانند به مردم ۹ـ 

تعطیلباشند! اضافه روز
اذیت  از دور به چند روزی زنان و جوانان ۸ـ 

میکشند! راحتی نفس دولت آزار و
کاندیداهاحرفهایی کهروزنامههامجازبه  ۷ـ 

میگویند! مردم به را نیستند آنها نوشتن
رای  را با رژیم از تنفر خود مردم می توانند ۶ـ 

بدهند! نشان فعلی جمهور رییس به ندادن
کاندیداها دزدیدهاند  که از پولی مقداری ۵ـ 
کشور در انتخابات تبلیغات هزینه صورت به

میشود! خرج
برای  تبلیغ کار در که کسانی برای ـ  ۴
کاندیدا هاهستند اشتغالایجاد میشودوبیکاری

پایینمیآید!
مردمضمندیدن تبلیغات رادیوتلویزیونی  ۳ـ 
مقداریموسیقیغیرمجازمیشنوندو کاندیداها

میشود! باز دلشان
رفتنی  اینرژیم که مردممتوجهمیشوند ۲ـ 

آن فکری بکنند! برای و باید خودشان نیست
برای مردم سرگرمی  ۱ ـ یک: شماره دلیل و

ایجادمیشود!

اعتراض
کرده اند تحریم را انتخابات که آنهایی برای
امسال انتخابات که نمیکند فرقی برایشان یا و
برتولت اینشعر باشد، نتیجهایداشته ایرانچه
دارد غمانگیزی و عمیق طنز خود در را برشت

: آورم می
رفتند یهودیها سراغ به اول

نکردم اعتراضی و نبودم یهودی من

حمله کردند لهستانیها به از آن پس
نکردم اعتراضی و نبودم لهستانی من

آوردند فشار لیبرالها به آنگاه
نکردم اعتراضی و نبودم لیبرال من
رسید کمونیستها سپسنوبتبه

نکردم نبودم بنا بر این اعتراضی کمونیست
آمدند من سراغ به سرانجام

بود فایده بی زدم فریاد هرچه
کند! اعتراضی که بود نمانده کسی

نمیخوابم! امشب
هر من گفت: خبرنگاران به کروبی مهدی
این که وجود میکنم با انتخابات شرکت سال در
دولتی نظرسنجی مراکز تایید به خودم رقبای از
جلوهستمیک بارهنفر دیگری راسرکار می گذارند.
قبل همین اتفاقافتاد وسرشب دوره اوگفت: در
ازخواببیدارشدم بودموصبحوقتیکه منجلو
او رای در آوردند. را از صندوقهای دیگری کس
نمیخورم و دیگر گول افزود: امسال در خاتمه

میمانم! بیدار شب تمام

کوتاه خواب
با و خیلی جالب خواب داشتم یک دیشب
خیابان توی بود افتاده موسوی میدیدم. حال
قلم یک با میکرد سعی و احمدینژاد دنبال
کاپشن میچکید سبز رنگ ازش که نقاشی موی
از احمدینژاد کند. لکهدار را احمدینژاد سفید

میکرد. فرار دستش
دید دانشگاه امیرکبیر در رسید به زنان نفس
زد بلبلی سوت یک فورا است. بسته دانشگاه در
از رجبیبود فاطمه میکنم فکر یکخانمیکه و
کرد اشاره احمدینژاد رسید. راه دواندواناز دور
از وفاطمهرجبیبراشقالبگرفتواحمدینژاد
پریدآنطرفتویحیاطدانشگاه. نردهرفت باالو
موسوی عالمتبیالخ خوشحالی شروعکرد به با
کردن. موسوی شروع کجی و برایش دهن دادن
گوشه از لوپز جنیفر یکهو دادن. فحش به کرد
تصویر خوابمظاهرشد.خیلیعصبانیبود. گفت:
با نمیدی؟ خوابت راه توی دیگه مرا وفا! بی ای

ساختمان از که دیدم و زدم کنارش به دست
قسمتعقبدانشگاهیکدستهدختردانشجودر
میدارند بر ازسر دارندروسریهایشانرا حالیکه
احمدینژاد سوی به میکنند پرتاب آسمان به و

آورده اند. یورش
ولی کند فرار کرد سعی احمدینژاد
لخته قرمز خون توی پاهایش  نمیتوانست.
زمین ریخته کجا روی از معلوم نبود شدهای که
ناگهان حرکت کند. نمیتوانست بود و کرده گیر
جنیفر اتفاقا و تلویزیونروشنبود ازخوابپریدم.
میخواند. آواز زنده کنسرت یک توی داشت لوپز
و پکر و حسابی بود درهم چرا قیافه اش نمیدانم

به نظر می آمد... عصبانی

فقرت بره باال!
دولتی نهاد چند و مرکزی بانک آمار طبق
رسمی  رقم ۱۳۸۷ به سال در تهران در فقر خط
از  کشور سایر نقاط رقم در و این تومان ۷۸۰ هزار
هزار صد چهار به روستاها و شهرستانها جمله

است. رسیده تومان
گفت: یکی رسانهها مصاحبه ای با در وزیر کار
شهرستانها از مردم وقفه بدون مهاجرت علل از
چون است خط فقر مساله به تهران روستاها و
از زندگی بهتری تهران در فقرا فکر میکنند آنها

دارند! ایران نقاط سایر فقرای

مناظره کمدی
و کروبی مهدی مناظره که آنهایی برای
خدای یا ندیدهاند و تلویزیون در احمدی نژاد را
ناکرده«یوتیوپ» آنها«نوتیوپ» یعنیفیلترشده
و نتوانستهاندبهلطفدولتاسالمیایرانجنگو
از  انقالب۵۷ ایران را دو سرباز قدیمی این دعوای
اینترنتببینندمتنخالصهشدهمناظرهتلویزیونی

میرسانیم. به اطالعتان کرده و تهیه را آنها
مارش پخش چند دقیقه مجریبرنامه بعد از
را شروع مذهبی برنامه سرودهای ملی نظامی و
کاندیداهای عزیز،طبق ازحضور با تشکر میکند:
قرارقبلیهرکاندیدا ده دقیقهوقتصحبتکردن
آقای کروبی قبلی توافق همین اساس و بر دارد

میکنند. شروع را مناظره
تویاینمملکتهمهچیزشده احمدینژاد:
کروبی آقای چرا آقا. خوردید مرا حق بخور. بخور

شروعکنند؟
شیر یا خط کردیموچون شما مجری برنامه:
کهولت سن روی از گفتیم نداشتید قبول شیر را

بدهیم. قرار اول کروبی را آقای کاندیدا
خودت کار هم باز آقا! حاج احمدی نژاد:

کردی را
کروبی:شلوغنکنوبیخوداتهامنزن.اصالتو

ندارند! اهللا دیگر مردم وقت یا کن. شروع
یک با بدهید اجازه سالم احمدی نژاد: ضمن

کنم.. شروع را خودم سخنان دعا
میشود. دعا خواندن مشغول احمدینژاد

مجری برنامه:آقایاحمدینژاددهدقیقه شما
است. کروبی حاال نوبت آقای و رسید پایان به

ول را اینمناظره احمدینژاد:شیطونهمیگه
تماشاچی شریف و عزیز مردم این اگر برم! و کنم

نبودند...
شروع بفرمایید کروبی آقای برنامه: مجری

کنید.
سر میروم صاف من تعالی! بسمه کروبی:

گفتیدکه اولکارشما آقایاحمدی نژاد. عملکرد
را شما سازمان ملل نوری در امام زمان سوی از
میدانید خیلی برخورد. به من این کرد. احاطه

هستم. مذهبی من که
دارد؟ اشکالی خوب چه احمدی نژاد:

نیویورکو امامزمان رفته برایاین که کروبی:
انداخته! شما روی نورش را آدم همه این بین

میسوزه؟ دلت احمدینژاد:
شما این احمدینژاد. آیا مجری برنامه: آقای

زدهاید؟ را حرف
است. دروغ اینها احمدینژاد:

دیدهام. را «سیدی»اش من آقا کروبی:
احمدینژاد: ساختگیاست.

می خواست ارتشآمریکا اینکه درباره کروبی:
شده میگویید؟ ثابت چه بدزدد در عراق را شما

بوده. پرت و چرت که
طرفدار تا حاال کی از آقا احمدینژاد: حاج

شدهاید؟ آمریکا
شما. دولت آمارهای سراغ بریم کروبی:
خودتان ارقام سلیقه به است. قالبی همهاش
است  درصد  ۱۲ تورم کجا کردهاید. درست را

بزنید ورق لطفا

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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برابر قیمت پارسال دو چیز که قیمت همه وقتی
است؟ آن

آقایخاتمی ورفسنجانی دوره احمدینژاد: از
خیلی بهتر است.

بده! مرا جواب چکارداری؟ اون ها به کروبی:
میکنند. حمایت اونها از شما احمدینژاد:
گوشت که میخواد پررویی خیلی کروبی:
بگویید شما بعد و باشه تومان هزار شش کیلویی
اینجا توماناست. بانکمرکزیمیگویدپنج هزار
صادق وام دادی که چرا حاال باش! داشته را
یک اون هم پولدارتر بشه؟ من امروز از محصولی
رفت؟قبل بودباالخرهکجا میلیاردی کهگمشده
دوره شهرداری  در ۳۰۰ میلیارد تومان هم آن از

گور شد. و شما گم
عمامهات و عبا  از  آقا حاج  احمدینژاد: 
ولی بیاورم اسم نمیخواهم من بکش. خجالت
جزایری گرفتی برای چه از شهرام اون پولی که

من تعجب می کنم! بود؟
داد به عنوان ما به پولی کروبی: خب یک
از پخش می کردم. هم میداد و من امام کمک.
کردم. قبول هم نخواست و من چیزی هم من
اگر پرسیدم من که شاهده هم شاهرودی آیتاهللا
است نخواهد حالل چیزی ولی کسی پولی بدهد

جانت! نوش آقا حاج گفتند: ایشان و
احمدینژاد:سیصدمیلیونپولکمینیست.
مخصوصااگر تورموحشتناکامروزرا حسابکنیم
تومان میشود. میلیون هزار سه چیزی مثل که
روی جزیی است و تورم کروبی: شما گفتید

خوابیده! درصد ۱۲
آقا حاج میکنم! تعجب من احمدینژاد:

خجالتبکش!
کروبی:خودتاون پروندهنفت اردبیلراچکار

زد؟ غیبش چرا کردی؟
ولی احمدینژاد:مننمیخواهماسمبیاورم،
و پایینرفتوشما تلفنموبایلباال تعرفه شکر و
پایینشهر آمدیدباالیشهر خانهخریدید.خانه از

شاه! قصر بگو کنم عرض چه که
کردید؟ را عوض موضوع کروبی: حاال چرا

آمار نوع سه بیکاری و تورم نرخ برای شما دولت
میدهد. مردم به متفاوت

داریم. آمار تولید مرجع سه ما احمدینژاد:
من مرکزی. به بانک مرکز آمار و بودجه، برنامه و
سه دارند و مرکز با هم اختالف سه این چه که

آمار مختلف میدهند! نوع
که آمار در دستکاری و دروغ با آقا کروبی:

آقا! نمیشود کرد. مدیریت نمیشود
آقای و شد! شما و کردیم احمدی نژاد: ما
اینمشکل دولت کردید؟ هاشمی وخاتمیچکار
است سال سی االن مشکل این نهم نیست.

گریبانگیرماست.
برایچه اون پول را حاالبگذریم شما نگفتید
از هو یک شد چطور گرفتید؟ جزایری شهرام از

آمد؟ در زندان
امام بهمنپولداد وچیزینخواست! کروبی:

نمیکرد... سئوالی میداد و پول من به هم
شهرام پول با خونه را حاال اون احمدی نژاد:

امام؟ پول با یا ساختید جزایری
معذرت احمدینژاد آقای  برنامه: مجری
میز زیر میخوامولی این درستنیستکه شما از
بکشید!دیشبهم زیر میز کروبیرا عبای حاج آقا

میزدید. لگد موسوی آقای پای به
چارت چند من بدهید اجازه احمدی نژاد:
بانک اینآمار کنید نگاه نشانبدهم. را یعنیآمار
اقتصادیدر دولت میگوید رشد مرکزی استکه

است. بوده قبل دورههای از بهتر نهم
کروبی:من کهریاضیو آمارحالیم نیستولی
رشد رقم است معلوم امسال قیمت های باالی با

بود. باالتر خواهد هم اقتصادی
آقا حاج میکنم. تعجب من احمدینژاد:

ندارد. قبول چیزی را هیچ کروبی
بر شما دولت کنم؟ قبول چی برای کروبی:
آمده هاله نور میگویی شده. دروغ بنا اساس
ساختهاند. و است قالبی بعد میگویی ولی رویت
عراق در را تو میخواستند آمریکاییها میگویی
تحفهای جمهور مهم و رییس نه این که بدزدند،
ایتالیا در مرا بود قرار میگویی بعد هستی،
مرکزی بانک قالبی از آمار هم بعدش ترورکنند.

میآورید.
اجازهبدهید احمدینژاد:منتعجبمیکنم!
واردات مقایسه اینآمار نشانبدهم. اینچارترا

همانطوری است. امسال در ما صادرات و
نسبت به واردات از ما  صادرات  می بینید که
نشان این را دوربین بوده. باالتر قبلی دولت های

ببینند. مردم تا بده
ته و سر احمدینژاد. آقای برنامه: مجری

گرفتهاید!
حمله من به هم  شما حاال احمدینژاد:
من که علیه نیست کافی تا سه میکنید. این
نفر سه که میکنند. آخه این انصافه کاری همه

نفر؟ یک سر بریزید
چهار رقابت یک در طبیعتا برنامه: مجری
خواهد نفر دیگر قرار سه نفر مورد حمله یک نفره

گرفت.
یکی به هم دست با اینها احمدینژاد: ولی

گریه) کردهاند. (میزند زیر
گریه لطفا احمدی نژاد. جناب برنامه: مجری
می بینند.  دارند شما را ۵۰ میلیون االن نکنید.
اینجوری کشور یک جمهور رییس نیست خوب

گریه کند.
احمدینژاد:گفتید۵۰ میلیون؟بانکمرکزی 

کمتر آمار بیننده داده بود!
میکند) بلندتر را گریهاش (صدای

آبرویمادردنیابردهای.هولوکاست کروبی:آقا
فرنگی بهتگوجه توی اروپا نشدحرف. که نبوده
تابلوی خلیج زیر نکنند. دعوتت شام به بزنند و
به تو قول بدهی چون عربی با عربها دست
تبریک میفرستی نامه دادهاند. مکه را زیارت
میگویی بعدش نمیگیرند. تحویلت اصال آمریکا
نامه میخواهیمدیریت جهانیبکنی وصدکشور
مثل میخواهیم آقای احمدینژاد ما که داده اند

باشیم. کشورشما
که اسمشان کشور این صد این رهبران آخه
خوردهاند خر مغز نمیدهید کسی به هم را
بدبختی این به مثل کشور ما را کشورشان که

بکشانند؟
کردن گریه مشغول هنوز  (احمدینژاد

است)
مایل اگر احمدینژاد آقای برنامه: مجری
باشید میتوانید ازوقتباقیمانده برایگریه کردن

استفاده کنید...
از من رسیده و برنامه به پایان بینندگان عزیز

میکنم... تشکر کاندیدا دو هر

قبل صفحه از بقیه

خالی از شوخی

تسلیت

فروشان می با بستهام قراری
ساغر نگیـرم بجز روز غم که

آذری عزیز خان سیاوش گرامی دوست بسیار

احساس ولی در نیست تو بزرگ غم تسلیت خور در زبان ما گرچه
میکنیم. همدردی احساس عمیقا و شریکیم تو جانگداز

فالح اسماعیل و ناهید آیلین،

از رهبر منتخب هم نام شخص انتخابات این در
بخوابد آسوده تا رهبر خواهد آمد بیرون صندوق
برایحکومت باشدوهشیار بیدار ومنتخبرهبر

اسالمی. عدل و
ازصندوق برایبیرونآوردننام منتخبرهبر
برنامه تر با بسیار مشاورانرهبرسعیکردندکه آرا
ازانتخاباتقبلیعملکنندتاشایددیگراحتیاجی
چرا نباشد. صندوقها به تقلبی آرای ریختن به
باعث برمال شد و قبلی انتخابات در تقلب که
طرحی شد. اسالمی رژیم جهانی افکندگی سر
این بود در آوردند عمل به مرحله که مشاوران را
از نا خواسته شود که خاتمی خواسته آقای از که
کاندیداتوریکناربکشدو بالفاصلهاز آقایموسوی

شود. کاندیدا که شد خواسته
اصولگرا اصالحطلب عنوان به موسوی آقای
ایشان که معنی  این  به شد.  صحنه  وارد
اصولها میخواهند که هستند اصالحطلبی
حفظ را اصول بخواهند اگر که کنند حفظ را
اصالح دنبال اگر به و کنند اصالحطلب نیستند
که میبینیم باشند! اصولگرا نمیتوانند باشند
کردن گمراه برای فقط اصولگرا واژه اصالحطلب
به صفآرایی آرا در تغییر تا آمده به وجود مردم

بیاورد. وجود
کردند موسوی توصیه آقای به رهبر مشاوران
بتواند هم تا کهخود را اصالحطلب اصولگرا بنامد
آرای کروبی و هم رضایی آرای محسن مقداری از
طوری تقسیم ترتیب آرا به این و کسب کند را
کاندیدا پایینتر هر برای آرا کل که تعداد میشود
آرا قرار باالی در رده و موسوی احمدینژاد و رود
شود. زیرا انتخابات برنده دو این از یکی گیرند و
دو این از کدام که ندارد فرقی هم رهبر برای

صد تحت صد در رییس جمهور شوند، هر دو
هستند. رهبر اوامر

مشکالتی است کروبی ممکن انتخاب اما
در شاید و کند ایجاد رهبر برای کوچک چند هر
و قدرت از استفاده شود با مجبور رهبر مواردی
رهبر آرامش که این کند را کنترل او اختیاراتش

زد. خواهد هم بر را
موسوی در آقای آرای امروز طبق نظرسنجی
که مشاوران رهبر دارد. تبریک به اول قرار رتبه
بدا میرود. دارد پیش خوبی آنان به برنامهریزی
تهیه برایشان دامی که در ایران که ملت حال به
که شرکت کنند در انتصابی و دیدهاند بیافتند
است. هر کدام مشخص اکنون هم نتیجه آن از
میتوانیم عنوانشهروندحداقلکاریکه به ما از
کل آرای بردن باال از که است این دهیم انجام
آزادیکش مشروعیت رژیمی تا در بکاهیم برنده
پا و... و دست بریدن و اعدام و در شکنجه که
گول را خودمان نگردیم. سهیم دارد آماری باال
رهایی مسیر در را ما بدتر از بد انتخاب که نزنیم

میدهد. قرار رژیم این از
که رسیدنبهحکومتیسکوالر برایرهاییو
قوانینزمینی ادارهمیشونداز پارهکردنهمین با
بایدشروع کرد. بدتر انتخاببداز زنجیر تسلسلو
حقیقت این به ایران ملت آحاد کلیه که زمانی تا
راه در بدتر ما را از بد نیابند که انتخاب دست
سکوالر دموکراتیک حکومت یک به دستیابی
کمکنخواهدکردهمین تسلسلهمچنانادامه

خواهد داشت.
آرای ارزش به ما مردمان که این امید به
پای بدتر از بد انتخاب برای و باشند واقف خود

نروند. رای صندوق

رنگارنگ «انتخابات» و اسالمی رژیم

در آگهی سفارش برای
«ایرانیان»  هفتهنامه

بگیرید تلفن  703.724.9680  تماس شماره با

تسلیت

دوست گرامی جناب آقای سیاوش آذری

زندهیاد بازماندگان آن و کلیه به جنابعالی را برادر گرامیتان درگذشت
را آرزومندیم. محترم و اعضای خانواده شما عمر بقای گفته و تسلیت

مختار تقی و شهره


