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۸۸ ادبیات انقالب
(۱)

جوابی دولت طرف از است هنوز که هنوز
آنها توی رای که میلیونی چهار سه برای این
صندوق آرا ریخته شدهولیواجد شرایط رای دادن
این در زمانی است. نشده داده نبودند به مردم
آنهایی تعداد همیشه تقریبا و معموال که است
که تعدادی است از کمتر می دهند که عمال رای

ثبتنامشدهاند.
انگاریکدستغیبیحدود بهعبارتسادهتر
بهجمعیتایران اضافه پنجشش میلیونیکشبه
در کشور وزارت توضیح نمیکنم فکر است. کرده
در لبنانی و افغانی برادران از کلی به که این مورد
اعطا شده ایران سیتیزنی انتخابات از هفته قبل

حتی باشد! و خریداری داشته استمنطقیبوده
این و به دانشگاه کلمبیا همتحقیقاتیانجام داده
نتیجهرسیدهکه غیر ممکن است رقمهایدولتی

منطقی باشد.
(۲)

وقتیکهشلوغیو ناآرامیهای پسازانتخابات
بر مرافعه و دعوا خیابانهایایرانمیبینمو در را
دنبالمیکنم،نمیدانمچرا را سردرستبودنآرا
بیاختیاربه یاد گفتهاحمدی نژاد چند هفتهقبلاز
آنباراک در که انتخاباتریاستجمهوریآمریکا
ایرانحاضر بود: گفته شدمیافتم. او پیروز اوباما
استکهبرایجلوگیری ازتقلب درانتخاباتآمریکا
و نماید آمریکاییان کمک شمردن آرای صحیح و

آنجا بفرستد! به هیات نظارت یک
(۳)

بعدازشلوغیهایایران«کیهان»تهرانبرای
روزنامهاش وفادار خوانندگان به دادن توضیح
پا سنگ اندازه ضریب هوشی به آنها اکثر که
سازمان که زده بود درشت دارند تیتر دمپایی و
دالر برای ناآرامیهای  میلیون ۴۰۰ «سیا» حدود

است! کرده خرج انتخابات از بعد
کجا از سیا سازمان نمیدانم من اوال،
ایران آرای مردم را در میدانسته که قرار است
خیابانها به ناراضی مردم  تا کنند دستکاری
وقت اینبودجهسازمان«سیا» چه بیایند؟ دوما
در آمریکا ما که آمریکا گذشت سنای مجلس و از
بودجه این اگر نداریم؟ سوم این که خبر آن از
فقط که است  چطور شده تصویب محرمانه 
«کیهان» آیا میداند؟ آن درباره تهران «کیهان»
یکی به دست آمریکا و «سیا» سازمان با تهران

کارمند آنهاست؟ آیا شریعتمداری است؟
(۴)

بعد خیابانی شلوغیهای و شورشها از پس
دستور مخابرات اداره به کشور وزارت انتخابات از
سرعت و کنند قطع را موبایل تلفنهای که داد
به الکپشت بود سرعت مثل که قبال را اینترنت
سرعتحلزون تبدیلنماید.اینزیادبه مذاقمردم
خوشنیامدوبالفاصلهحدودیکمیلیونتلفنو

کار این نامه بهطرف ادارهمخابراتسرازیرشدو از
مکاتبات مکالمات و این اکثر شاکی شدند. اداره
به دسترسی عدم مخابرات درباره اداره دفتر با
دیگر قادر اینکه آنها و سرویس «اساماس» بود

نیستند! دریافتجوکهایاحمدینژادی به

(۵)
اعتراض به در مردم خیابانی تظاهرات بعد از
کشور وزارت تقلبهایی که آرا و شمارش نحوه
سرتاسر از ایمیل سیل شده متهم آنها انجام به
من سرازیر شده الکترونیکی طرف پست دنیا به
ده سال است نامردها که است. حتی رفقایی
ولی چیزی می گیرند باحال ایمیلهای من  از
نمیفرستند(مثلمهمانیرفتنومهمانیندادن)
به کردند شروع هیجانزده و شدند فعال یکباره

ایمیلفرستادن.
و هستند زنده فهمیدم که خوشحالم چقدر
حاال میکند. کار هنوز آنها الکترونیکی پست
فرستادن پس من را برای من خود ایمیلهای

است! دیگری بحث

(۶)
درگیری به که  ایران تظاهرات خیابانی در
منجر مردم با  شخصیها لباس و  بسیجی ها
آخوندی اسالم درباره جالب خیلی یک چیز شده
غرب که سمبل کراوات کردم: پوشیدن کشف
و هلموت پوشیدن اما است کثیف و زشت است
برایبرادران گلولهساختآمریکا جلیقههایضد
می باشد! جایز کامال بسیجیو لباس شخصیها

(۷)
جنجالهای جار و و خاتمه انتخابات از بعد
قابل کنترل در غیر ناآرامیهای البته آن و بعد از
شد مجبور احمدی نژاد محمود  ایران سرتاسر
به شده بود تعیین از قبل که برای مسافرتی که
میکند فکر روسیهمسافرتکند. این طرف واقعا
با زودی به است و ایران جمهور ابدی رییس که
میتواند چاوز برادر مثل دستکاریقانوناساسی

ایرانباقیبماند. رییسجمهور همیشه
دلیلشهمشاهدانعینیدرفرودگاهخمینی
و که نگو بود ترسده آنقدر او هستند. می گویند

مرتبازمشاورانشمی پرسید:نکنهمثلشاهایران
برگردم! نتونم دیگه و کنم ترک را

(۸)
حرکتهای میرحسین موسوی واقعا با این
انداخته به راه انقالب سبز یک خودش قشنگ
ما جهان. سر تا سر ایران بلکه در در تنها نه است.
تا که را بگو کشور از خارج ایرانی های الکیخوش
سمبل  فقط سبز green یا فکر میکردیم دیروز
 recycling عملیات و زمین  کره بکارت  حفظ
مرسی و بس. و آلمینیوم است و فلز پالستیک

کردی! باز را چشم ما که آقا حسین
(۹)

ایران رفقای برای شد سبز انقالب از صحبت
بگویم ندارند از کشور اخبار خارج دسترسیبه که
میگیرد. سبز رنگ دارد چیز همه اینجا که
باز دنیا در را جایش دارد موسوی سبز انقالب
تلویزیونی شبکههای گوینده و خبرنگار میکند.

بود. زده سبز کراوات دیروز «سیانان»
را کار  این مد برای  که نمیکنم  هم فکر 
شلوار خاکستری و کت به اصال چون بود کرده

نمیخورد. او
همه آمریکا سکسی هنرپیشه میالنو، آلیسیا
سبز درآورده است. رنگ را به وبالگ خودش
در قرار است شهرهای آمریکا، شهرداری بیشتر
را شهر قرمزهای چراغ تمام مشخصی روزهای
مردم به احترام کهسمبلاحمدینژاد هستند به
و بگذارند عبور آزاد تبدیلکنند ایرانبه رنگسبز
یکدیگر به را تقدم عبور و حق راه رانندگان خود

تعارفکنند.
که زنم النژره و زیر لباس درباره نمیخواهم
ناگهانسبز رنگ شدهحرفیبزنم ولی مطمئنمکه
بهزودیتمامنمایندگانکنگرهآمریکاهمانطوری
کهرهبرانسیاسیایراندستمالگردنفلسطینی
سبز گردنهای دستمال از میاندازند گردن به

کرد! استفاده خواهند رنگ
(۱۰)

مردم در آراء شمارش در تقلب این جریان
مرا واقعا ایران جمهوری ریاست اخیر انتخابات

است سال سی حدود من است. کرده غافلگیر
سعی مذبوحانه و میخارانم را سرم هنوز دارم که
«جمهوری همهپرسی در مردم آرای میکنم
که کنم هضم جوری یک را نه؟» یا آری اسالمی

رسید! راه از یکی این
(۱۱)

شجاعت و بی باکی علت که می کنم فکر
نیروی با و میآیند خیابانها به که جوانانی
رو در رو شخصی لباس و بسیج انتظامی،
میایستندبه خودتبلیغاتجمهوری اسالمیایران
جوانان این در گوش سی سال که است مربوط
را آنها مغز ایران»خواندو «امتشهید پرور شعار

باد! خودم بر لعنت که کردم خودم خورد!

(۱۲)
از بعد که می گویند مفسرین از بسیاری
از کشور غول سراسر در مردم اتفاقات اعتراضی
نمیتوانآنرا برگرداند. ودیگر بیرون آمده شیشه
که کرده عنوان جالبی تئوری تهران «کیهان»
اوین زندان به را غول این میارزد: خواندنش به
را شیشهاش که میگوییم بچهها به و میبریم

بشکنند!

(۱۳)
اسالمی انقالب از بعد  سال سی درست
بیقراره»  «برادر آهنگ و شجریان سال۵۷ نوای
وحشیانه کشتار فیلمهای و عکس ها روی دوباره
گرفته است قرار ایران آزادیخواه جوانان مردم و
برای همه و رسانههای اینترنتی از تلویزیونها و

پخشمیشود.
زنانوحضور نقشموثر به توجه اینآهنگبا
از است سیاست قرار صحنه آنها در گسترده
این (همایون سابق)شجریانبه سویمحمدرضا

یابد: جدید تغییر یا فرم و «ورژن»
سیاهه دوباره  میهن  چهره  و است  شب

(هاهاها...چهچه...)
بیقراره... خواهرم

جونه... به پا خواهرم
خونه... خواهرم غرق صورت
فشونه! آتش خواهرم روسری



270Iranians, Vol. 13, No. 432, Friday, June 26, 2009 ۵ تیـر ۱۳۸۸  جمعه ،۴۳۲ شماره سیزدهم، ۲۷  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

 بقیه در صفحه ۳۳   

انتظامی! نیروی مزاحمت شده بدون چهارشنبهسوری بیایید دوباره بچهها ایرانی: جوان

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

(۱۴)
مردم ایراندرستشدهمثلسال۵۷. اوضاع
خیابان ها به هم در شدهاند و خوب همه با هم
که وقتی معموال میکنند. تعارف شیرینی گل و
زودی به که است عالمت این جوری می شه آن

میافتد! خیابانها خون راه در

دولت سخنگوی مصاحبه
شورشهای و تظاهرات  از بعد  روز چند
کشور وزارت نماینده ایران شهرهای در خیابانی
خبرنگاران شرکت با مطبوعاتی مصاحبه یک در
سئواالت آنها به و کرد شرکت خارجی و ایرانی

داد. پاسخ
زیر شرح به مصاحبه این شده متن خالصه

کرده ایم: حذف را خبرنگاران نام است.
خبرنگار:نظردولتدربارهناآرامیهامخصوصا

چیست؟ تهران در
ناآرامیها؟ کدام نماینده:

شعار خیابان ها هزار نفر در صدها خبرنگار:
درافتادهاند. پلیس با و میدهند

اوباش و اراذل  چهارتا سه اینها نماینده: 
هستند.

تا؟ خبرنگار: سه چهار
تا. هشت هفت خوب بسیار نماینده:

همهرسانه های غربچاپ خبرنگار: عکسرا
هستند. بیشتر هم هزار صدها کردهاند.
نماینده: احتماال فتوشاتکردهاند.
منظورتانفتو شاپاست؟ خبرنگار:

همون. آره نماینده:
خبرنگار:ولیاین عکسها قالبینیست.مردم

خیابانها. به ریختهاند واقعا
جوان دوسه تا نماینده: مردمچهعرضکنم.

شهری. شمال پولدار سوسول
خیابان توی آمدهاند چه برای خبرنگار:

تظاهرات؟
و بپوشند پاره جین لباس که نماینده:

سیخسیخبکنند. موهایشانرا
ولیایندرستنیست.حرفاینها خبرنگار:

است. دیگری چیز
شما؟ یا میداند بهتر کشور وزارت نماینده:

را دستکاری انتخابات آرای واقعا خبرنگار: آیا
کردهاند؟

گرفتیم ما آماری که ابدا. اصال و نماینده:
بوده. انتخابات درست میدهد که نشان

گرفتید؟ آمار کسی چه از خبرنگار:
وزارت اطالعات، وزارت بچههای از نماینده:

«کیهان». روزنامه سیما» و و «صدا کشور،
میپرسی میگوید که کسی هر خبرنگار: از
رای احمدی نژاد این قدر ممکن است آقای غیر

بیاورد.
کردیم. هم تعجب ما خودمان نماینده:

انتخابات؟ از بعد روز موقع؟ چه خبرنگار:
انتخابات! قبل از روز سه نه! دو نماینده:

درون قدرتها در جنگ خبرنگار: میگویند
این درست است؟ آیا رژیم آغاز شده،

باشد اگر هم ندارم. من اطالعی نماینده:
ندارد. ربطی دولت به و است شخصی

و آقای هاشمی بین جنگ این خبرنگار: آیا
خامنهایاست؟

اطالعیندارم. نماینده:
خبرنگار: بینپسرانآقایرفسنجانی وپسران

«گادفادر۲»؟ خامنهای؟ مثل فیلم آقای
نماینده: منفیلمتماشا نمیکنم.

فاطمه و زفسنجانی  فائزه بین خبرنگار: 
رجبی؟

نمیدانم. گفتمکه نماینده:
شجریان آقای آهنگ  روزها این  خبرنگار:
در تظاهرات خون آلود تصاویر با بیقراره» «برادر
سال۵۷  مانند آیا میشود. پخش جهان سرتاسر

دیگری بود؟ انقالب انتظار در باید
نماینده: منآهنگگوش نمیکنم.

ابطال انتخابات میکنید فکر آیا خبرنگار:
شود؟

نماینده:غیرممکناست.میدانیدآقامجتبی
زحمتکشیده؟ چقدر

خبرنگار:منظورتانچیست؟
پای را ملت که است این منظورم نماینده:
صندوق هایرایبیاورد. اگرسئوالدیگرینیست

شد... تمام مصاحبه وقت بروم. من
رنگ که میدانید من. آخر سئوال خبرنگار:
بعد دنیا سرتاسر در موسوی آقای سمبل سبز

و شده  معروف شما  خیابانی از سرکوبهای 
سبز رنگ همه غرب کشورهای در مخصوصا

میپوشند.
نماینده:ایننشان دهنده ایناستکهانقالب

است! صادرات رسیده مرحله باالخره به ما

با تهران تلفنی و گوی گفت
یکی از زدم به زنگ توی بحبوحه شلوغیها
با کنم و خبر کسب تهران تا در رفقای قدیمی

بزنم. گپی او
بحث ما احوالپرسی و علیک و از سالم بعد
وشکیرا شروعمیشدبدون جنیفر لوپز کهقبالبا
انتخاباتوسرکوبهایخیابانی به رسید مقدمه

مردم. تظاهرات و
خبر؟ پرسیدم: چه

همه چیز پیش شماست. اینجا گفت: خبرها
بستهاند. را

درز خارج به خبرها که این برای گفتم:
نکند؟

مردم پخش بین خبر که این برای گفت: نه
را «کیهان» و و سیما» «صدا زورکی و نشود

نگاهکنند.
تظاهراتنرفتی؟ گفتم:

بار. سه دو گفت:
رای دادی؟ موسوی گفتم: به

احمدینژاد نفع به را تظاهرات ولی آره گفت:
رفتم.

گفتم:شوخیمیکنی؟
دو باید و داریم  دولتی کار یک  ما گفت:
که اگر کردند ما را تهدید بچسبیم. دستی بهش
یک پرچم میشود. قطع مزایایتان نروید نصف
گفتند بروید و ما دست دادند اسالمی جمهوری

تویخیابان.
نامرد! گفتم:

را گفت! همین هم گفت: زنم
میکردی... را کار این نباید گفتم:

البتهخودتمیدونیکه چارهاینبود. گفت:
ندارم. را قبول احمدینژاد این یارو اصال من

آخه... گفتم:
گفت:همه دوسهروزمرخصیداشتیم ونباید

و میکردیم کار هم که قبال انگار میکردیم، کار
این دادند. با و اضافه حقوق مزایا قول کلی بعد

افتاد. در هم نمیشه رییس حزباهللا
بگیری؟ را کدوم طرف گفتم؛ باالخره قراره

مثلاوباما. واهللاسیاست من هم شده گفت:
را خود برنده میشه طرف ببینم کدوم منتظرم

جبهه. اون توی بگذارم

موشکافی یک کودتای
انتخاباتی

نمیداند که چرا نتیجه هیچکس غیر از خدا
نمیداند هیچکس شد. اینجوری ایران انتخابات
کودتای انتخاباتی یک بود؟ توطئه این یک آیا که
از پیشنوشته اصالحطلبانبود؟یکبرنامه علیه
آنقدر ایران مردم یا و بود؟ خارج کشورهای سوی
احمدینژاد مجدد انتخاب با که خوردهاند فریب
هستندچهار سالدیگر هممملکتشانرا حاضر
هم سرشان سیاسی کارشناسان عقبتر ببرند؟

زیر شده ارایه تئوری های مورد در و میخارانند را
قضیه اختالف نظر دارند: این درباره

برنامه حذفجمهوریتازرژیم فعلیاست  ۱۰ـ 
استقرار رژیم«عدلاسالمی». اینتئوریچون و
سخت گفتنش برای خارجیها ایران کشور اسم

است! مردود میشود
مادام العمر  احمدینژاد است قرار چون ۹ ـ
مقداری شده تا داده ترتیبی جمهور بماند رییس
به او تا داده شود احمدینژاد موسوی به آرای از

ادامه دهد! رهبری بیت به خدمت خود
دولت و  انتخابات نتایج دستکاری با ـ   ۸
رهبریتدر صددشناساییمخالفینرژیم بودندتا
اینتئوری ازصحنهحذفنمایند. را بتوانندآن ها

میآید! نظر به بچگانه منطقیولی
دستور  و تایید با احمدینژاد انتخاب ۷ ـ
بهمسلمانان بوده تا بتوانندحمالتخودرا آمریکا
درست هم زیاد تئوری این ادامه دهند. جهان

ندارد! نیاز بهانهها این به آمریکا چون نیست
انتخاباحمدینژادباتوطئهاسراییلبوده  ۶ـ 
ایران به اسراییل حمله برای بهانهای بتوانند تا

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

(۸ تیر)  جون ۲۹                                                                       دوشنبه

                                        گفتار درباره

فقیه ولی                                                            کودتای

                      سخنران: محسن سازگارا    
                             

(۱۵ تیر)                                    دوشنبه ۶ جوالی

                                      گفتار درباره:

سیاسی: تغییرات                                        چشمانداز
                                    اصالحات، انقالب، یا...           

سخنران: دکتر مهرداد مشایخی                      
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
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۹ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه
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یلدخرسناش ر

غایت  مخملی به گلهای با گیاهی است ۱ـ 
و زهر ـ هم میگوییم تاج خروس را آن که زیبا

حنظل.
طراح ساختمان  و مهندس نقشه کش ۲ ـ
سرانجام که میالد کارتاژ پیش از سردار بزرگ ـ

خودکشیکرد.
بادرنگ ـ  از شعر ـ نام دیگر مصراع ۳ ـ دو

او. از مخفف استـ  پولی واحد
هنرمندانو آهنگسازانبه  ـ از سخنیاوه ۴ـ 
شتر. پشت برآمدگی ـ ایران معاصر موسیقی نام

جرم  کردن اثر وسیلهایبرایپیدا گالبیـ  ـ ۵
ندا. حرف ـ اشیا یا

تلخ. ـ گل ها از ـ پنداری و گویی ـ ۶
سر  بر ـ فارس ایرانی در خلیج جزیره ای ۷ ـ

مختلف. انواع در درختی ـ بیابید خود انگشت
خوک  ـ نباشد آن خیانت روا در ـ مزدور ۸ـ 

وحشی.
دوری گزیدن  ـ پوستین یا کتف دوش و ۹ ـ

حیلهگر. و مکار جانور ـ
جانوران  از ـ بندرگاه ـ کنار و پهلو ـ  ۱۰

دوزیستی.
بیریا  و پاک دوستی ـ اضافه و ربط حرف ۱۱ـ 

وقتها. بعضی ـ
معبر  ـ مصر فراعنه از تن چند نام ـ  ۱۲
تکرارشآوایانکراالصوات کمعرضکوهستانیـ

است.
این  با ـ توانایی طاقت و ـ عرب دریای ۱۳ ـ
و غلط است کمونیست چین بنیانگذار امال هم
تاجریزی نام به دارویی گیاه نوعی ـ نیست هم

روپاس. یا
فلزی  ـ  بیمصرف و افتاده  رواج از  ـ  ۱۴
دریا آب در آن  که سولفاتهای  رنگ  نقرهای

است. فراوان
نیچه  فردریک آثار از ـ خواندن دوباره ۱۵ ـ

آلمانی. فلیسوفمشهور

محفظه  ـ دارویی و خوراکی سبزیهای از ۱ـ 
شیشهای نگهداریماهی تزیینی.

افتاده  دور و مانده جدا ـ پادشاهی اورنگ ۲ـ 
احصاییه. ـ

آسیایی  از پایتختهای ـ رخشویی ظرف ۳ـ 
روش. مایه آهنگـ  عادت و ـ

سر انگشت  بدن با به ـ ضربهای حرف ندا ۴ـ 
فرانسویکاشفمیکروب. دانشمند ـ

داخل  یکـضمیر یکو بچهچهارپایانـ ۵ـ 
و مهمانی. جشن ـ

ـ  رویداد  و حادثه ـ سینما هنرپیشه ـ   ۶
تنگی. سخنیو

شده ـ  برگزیده ـ کردن پاره ۷ ـ شکافتن،
درویش. کالم تکیه

از  ـ بی غش خالص و قطبی ـ ستاره ۸ ـ
وسایلآزمایشگاهی.

کلمهتحسینوشگفتیـهمشهریآذری  ۹ـ 
و آزموده. شایسته ـ را گوید دروغ

را  شمال طرف ـ سیستان یل ابوی ـ  ۱۰
اطالق به مغرب را  آن اشتباه به  و  میگفتند

حفاظت. نگهداری و کردهاندـ 
مقام  ـ در آرام رود ـ و پسندیده خوب ۱۱ ـ

لم یزرع. و ـ صحرای خشک تحسین گویند
وسایل  از ـ استان خراسان شهرهای از ۱۲ـ 
هم «و» با زورخانه که حرف دوم آن را ورزشی

بازند. جان آن سر ـ نوشتهاند
خانه  ـ تنبیه و ندا پروردگار ـ کلمه ۱۳ ـ

بلژیک. ـ شهری در اندرونی
و گرو گذارنده ـ  ـ شرط کننده ۱۴ ـ سترون

گرز. شود و قائم دیگر خط که بر خطی
ـ نوعی ماهی  کرمانی از آثار خواجوی ۱۵ ـ

آکواریم. برای تزیینی

طرفداران زیادی دارد! تئوری ایجاد کنند. این
رفسنجانی  کار انتخاباتی دستکاری این ۵ ـ
خودش رهبریت بشوراند و را علیه تا مردم بوده
اینتئوری هممثل باالیی بتواند برصدر قرارگیرد.

دارد! زیادی طرفدار
کار  کار همیشگی:  محبوب تئوری  ـ  ۴
کسی را چرایش و  و چطوری انگلیسهاست

نمیداند!
قشر محروم و  در طالبانی اسالم واقعا ـ ۳
و دل با آنها و گذاشته تاثیر ایران مردم عامی
تئوریمسخره ای جانبهاحمدینژادرایدادهاند!

نیست!
به  آرا جعل با که بوده پوتین ـ کار والدیمیر ۲
امپریالیسم مقابل در تا کرده کمک احمدینژاد
طرفدار زیاد خیلی تئوری این بایستد. غرب

دارد!
یک: شماره تئوری و

برنده  کسی چه نمیکرد فرق مردم برای ۱ ـ
بعد ازسی سالخفقان آنها آماده بودندکه شود.
بیایند ورهبرخودشان وسرافکندگیبه خیابان ها
بهانه انتخابات و موسوی و بگذارند کار سر بر را

است.

خالی از شوخی

کیم... و آقاسلطان ندا

که آنچه درباره داوری به را او و میکند میخ کوب
می خواند.چشم دیگر فرا او وهموطنانشرفته بر
«سوختم، فریاد چون هم است مانده باز که ندا
میدهد مخاطبقرار جهانیانرا سوختم»کیم،
کهبرایپایان دادنبهاینکابوس وحشتناککاری
کیم فریاد و سوخته تن که همانطور و بکنند.
جنگ ویتنام پایان و آغاز آورد تکان را به جهان
باز چشم خونآلود و بدون تردید، دو رقم زد، را
ایران در که به عمق فاجعه ای را جهانیان نیز ندا
بهحمایت آنانرا و آگاهمیکند گذشتهومیگذرد
بیش اکنون جهانیان می دارد. وا ایران مردم از
ایران بر حاکم نوع استبداد با دیگر زمان هر از
هر از بیش ایران بر حاکم رژیم و شدهاند، آشنا
انزوای روند است. شده منزوی و تنها دیگر زمان
ایرانازسوی بیشتر نظام حاکم بر سیاسیهرچه
مقابل، در و است، آغاز شده بینالمللی جامعه
بدونتردید حمایتجهانیازمبارزات دموکراتیک

گذاشت. خواهد فزونی به رو ایران مردم
است که دهها نفری از ندا آقاسلطان یکی
سبعانه و عریان خشونت قربانی روزها این طی
احتماال نه و اولین او نه  شدهاند.  حاکم رژیم
قتل است. بوده آخرینقربانیخشونتهایاخیر
این بدون دیگر نفر دهها همانند میتوانست او
ولی بیفتد. دوربینی ثبت شود اتفاق روی بر که
در عصر خوشبختانه که حضور تصویربردارانی،
که آن شد از مانع نیستند، کم انقالب ارتباطات
اکنون جنبشدموکراتیک قربانی شود. گمنام او
است. این را یافته نماد تصویری خود مردم ایران
بر جنبش مردم تصویر ممکن استهماناثریرا
در ساله نه پهوک کیم تصویر که بگذارد ایران
یعنی که  گذاشت. ویتنام ۱۹۷۲ در جنگ سال
نوید را حاکم خشونت و استبداد نظام پایان آغاز
به حاکم و البته با سیاست های آغاز بدهد. این
سخنان و خامنهای آقای کودتایی اقدام خصوص
ولی است. نمازجمعه اینهفتهکلید خورده در او
صحنه های با جهانی سطح در آن تصویری نماد
خواهد یافت. قتل ندا تجلی فراموش ناشدنی
پایان برای نیستند که مردم ایران فقط اکنون
برخاستهاند. حاکم به مبارزه استبداد به دادن
میکشد انتظار را سرانجام این نیز جهانی جامعه
ایران دیگر با آرمانهای مردم هر زمان از بیش و

کرد. همسوییخواهد

در رهبر خودمیدانند و را کسانیکه او اکنون نيز
با تا میخواهند او از میشوند سرکوب خيابان ها

شود. آنان همراه و شعارهای خواستها
از روی مردم بازداشتن برای آقای موسوی
از را آنان خطرناک» «مسيرهای به آوردن
بر عالوه اکنون که متقلبان»، و «دروغگويان
شورای و رهبر احمدینژاد، آقای و کشور وزارت
میدارد برحذر میشوند شامل نيز را نگهبان
میخواهند که نامحرمان» و «نااهالن از نيز و
مصادره انقالباسالمیرا ازشما «ميراثگرانقدر

کنند».
نامحرمان»، غيرخودیهای «نااهالن و اما
که با برخی حکومتی، جناح مستقل از چهار
جمهوری مقدس نظام قانونی «ساختارهای از
مسالمتآميز تغيير خواستار و مخالف اسالمی»
سود به کنونی حقوقی و سياسی ساختار
و ادامه يافته اگر جنبش دموکراسی هستند،
يابد، تداوم جنبش بر موسوی آقای رهبری
حتی آيتاهللا خمينی هستند. ناگزير او متحدين
فعاليت از آزادی اسالمی انقالب آستانه در نيز
سياسی«حتیکمونيست ها،اگرتوطئهنکنند»،

سخنمیگفت.
شنبه روز سرکوب از پيش تا موسوی آقای
نظام تا «آمده ام» میگفت نقلی ماضی صيغه به
باحکومت ديگر بار اصالحوجمهوریرا مقدسرا
رهبر پسازسخنانروزجمعه کنم. دينیسازگار
بودم تا...» «آمده میگويد شنبه سرکوب روز و
چراکه «عمل»اگر نه اعتقاد که دستکماين ترديد
با «حکومت «جمهوری» که است پديد آورده را
آقای سازگار نيست. دين، با نه لزوما و دينی»،
فراگير جنبشی رهبر ناحق، يا حق موسوی،به
فردی که بحرانی نه او، نظری بحران است و
در تاکنون مشروطه از که است گرايشی بحران
نقشی مهم عملی ايران نظری و عرصه سياست

است. داشته
به اين بحران نظری، آقای موسوی به پاسخ
تاريخ از بخشی اخير، جنبش در او رهبری دليل
در را مذهبی رفرميستهای آينده و ايران آينده

ايران خواهد نوشت.
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

۵ آقای...  شماره اطالعيه

ایرانی یک از نقل آمریکایی به روزنامه این
ایننامهدربینچهارمتا دهم مطلع نوشتهاست:
برنامه درباره آن است و در شده ارسال می ماه
و گوهای گفت آغاز و اسالمی جمهوری هستهای

است شده صحبت جانبه دو
با گو و گفت در آمریکا دولتی مقام یک
نامه این درباره حاضر نشد تایمز» «واشنگتن
نیز را  نامهای چنین ارسال ولی صحبت کند

نکرد. رد

نامشفاشنشده، که دولتیآمریکا اینمقام
کارآمدن روی زمان از سفید کاخ کرد: تصریح
مقامات با تا است بوده تالش اوباما در باراک
ارتباط کانالهای مختلف جمهوری اسالمی از

کند. برقرار
بزرگ قدرت های پیشنهاد به همچنین وی
به جمهوری یک» به اضافه پنج در «گروه جهان
جمهوری از کرد که اشاره ماه اپریل در اسالمی
را هسته ای بودند تا مذاکرات خواسته اسالمی

بگیرد. سر از
رییس نامه تایمز» نوشته است: «واشنگتن
آمریکا بهآیتاهللاخامنهایازطریقسفارت جمهور
ایران در تهران،کهحافظمنافعآمریکا سوییسدر
خارجه جمهوری امور وزارت های به مقام است،

است. شده داده تحویل اسالمی
خامنهای در علی سید گزارش، این طبق 
بهطور ضمنی گذشته هفته جمعه جریان نماز

کرد. را تایید چنین نامهای ارسال
گذشته هفته نمازجمعه آیتاهللاخامنهایدر
انتخاباتریاستجمهوریاسالمی نتایج تایید با
از بعد ناآرامیهای درباره اوباما باراک اظهارات به
انتخابات اشاره کردوگفت:«این سخنان درحالی
ابراز آنطرفنامهمینویسندو از بیانمیشودکه
جمهوری احترام به اظهار و برای روابط عالقه

کرد؟» باور را باید میکنند. کدام اسالمی
بود کرده تاکید بار چندین پیشتر باراکاوباما
کهتصمیمگیرندهاصلی درسیاستهایجمهوری
دلیل همین به است. خامنهای آیتاهللا اسالمی
کارشناسان مسایلسیاسیپیشبینی میکردند
بین تعامل برای نهایی هدف فقیه ولی مقام که

باشد. تهران و واشنگتن
آمریکایی روزنامه گذشته، مارچ ماه در
نقل از دیپلماتهایاروپایی به «بوستونگلوب»
نوشتهبودکهباراک اوباماپیش ازانتخاباتریاست
نامه خامنهای آیتاهللا علی به ایران در جمهوری

خواهد نوشت.
روز اظهارات در اوباما باراک حال همین در
تاکید کردکه ایننکته بر سهشنبه اینهفتهخود
در پس از انتخابات بحران ایران در قبال رویکرد

بود. موثر خواهد تهران با شیوه تعامل ادامه
در اسالمی جمهوری رویکرد که گفت اوباما
دلگرم کننده انتخابات از پس تحوالت با برخورد
رویکرد کرد رییسجمهوری آمریکا تاکید نیست.
قبالاعتراضاتجاری دولت جمهوریاسالمیدر
کشور است این آینده دهنده شکل تنها مردم نه
تاثیرگذار بین المللی جامعه با تهران روابط بر که

بود. خواهد

می گوید کروبی از آن مهدی

احمدینژاد حامیان
طالبانی اسالم مروجان

و تحجر 
نامه ایبهعزتاهللاضرغامی، مهدیکروبیدر
پوشش نحوه سیما»، و «صدا سازمان رییس
را جمهوری ریاست انتخابات نتایج به اعتراضها

است. تقبیحکرده
نامزداصالحطلبانتخاباتریاستجمهوری
اینهفتهخودبهریاست «صدا و در نامه سهشنبه
بازتاب اعتراضات آراممردمدرسطح سیما»نحوه
کرده است تاکید تحیر دانسته و موجب کشور را
روز چند در این ایران مردم که وی آنچه دید از که
احقاقحق جز و هستند چیزی بوده آن خواستار

است. خود نبوده از آرای صیانت و
به عزتاهللاضرغامی ادامه نامهخود کروبی در
میدهد قرار پرسشهایی مجموعه برابر در را وی
ادعایعملبرطبقرسالتملیتوسط«صدا که

پرسش هایینظیر بهچالشمیگیرد، را وسیما»
مردم بیگناه کشتار و شتم و ضرب که: آیا این
انجام شخصی لباس نیروهای توسط غالبا که
«صدا و سیما» در آن وارونه میشود و انعکاس
کوی به حمله آیا است؟ ملی رسانه رسالت جزو
دادن نسبت شخصیها و توسط لباس دانشگاه
اینخشونت هابه انبوه جمعیت معترضبهنتیجه
نسبت آیا انتخاباتجزورسالت رسانه ملیاست؟
تخریب و مساجد و آتش زدن آتش سوزیها دادن
از واصله غالبا اطالعات حسب که ملت اموال
رسانه رسالت جزو شخصیهاست لباس سوی

است؟» ملی
مدعی شده نامه خود در ادامه مهدی کروبی
نسبت اکنون که کسانی قاطع «اکثریت است:
و هستند  معترض انتخابات برگزاری روند به 
خواستارابطالآنمیباشندهمانکسانیهستند
اسالمی جمهوری نظام استقرار برای سال ها که
نیروهایانقالبی دیگر کنار در و کرده ایرانمبارزه
جمهوری بنیانگذار اهداف پیشبرد راستای در

کردهاند.» حرکت ایران اسالمی
نامه در همین اعتماد ملی حزب  دبیرکل
نسبتبهمقایسه معترضان بهروند فعلیانتخابات
نظام جمهوری مخالفان با آن نتایج اعالم  و
و «صدا عملکرد و کرده تاسف ابراز اسالمی
این به موجبافزایشبی اعتمادیمردم سیما»را
به خود نامه ادامه در کروبی است. دانسته نظام
اینکه ابراز سیما»ضمن و رییسسازمان«صدا
حتی و و شتم ضرب دادن صحنههای «نشان
را اینجانب دل مردم از جمعی رقتانگیز کشتار
وی نظر از که گفته است» کرده آزرده شدت به
انتظامی و شخصی لباس نیروهای دخالت عدم
و نمیآورد دلخراش را بهوجود صحنههای این

«صدا در مطلب این انعکاس «آیا است: پرسیده
میلیونی به جمعیت آن نسبت دادن و سیما» و

است؟» رسالت رسانه ملی جزو
دوره دهمین انتخابات روحانی نامزد تنها
متذکر ضرغامی عزتاهللا به جمهوری ریاست
آقای از دولت امروز که «آنانی که  است شده
که هستند کسانی میکنند حمایت احمدینژاد
ومردمی واسالمطالبانیبوده مروج اسالمتحجر
نتیجه به هستند انتخابات نتایج به معترض که
مهندسی فرایند معترضند که در یک انتخاباتی
بهعنوان رییس تقلبهای فراوانفردی را شدهو با
بتواند مجری که است کرده آینده اعالم جمهور

تفکرمتحجرانهباشد.»

کروبی مهدی


