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منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
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با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

Super Global
متنوع ترین با مرغوبترین و را نیاز شما مایحتاج مورد کلیه

میمناید عرضه مناسبتترین قیمتها و کاالها
است موجود ایرانی آجیل و خشکبار خانگی، شیرینیجات تازهترین و بهترین همچنین

میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
جورجیا: آتالنتا، در شعبه ٢ با

میباشد خدمت آماده و باز بدون تعطیلی سال تمام روزهای در گلوبال سوپر فروشگاه های

11950 Jones Bridge Road, Suite 105
Alpharetta, GA 30005

770.663.8823
Fax: 770.663.8262

11235 Alpharetta HWY, Suite 111
Roswell, GA 30076

770.619.2966
Fax: 770.442.5117

تبریک بگو زنگ بزن
به اظهار چند مقام مهم دولتی بسیار بنا
دست در مدارکی الریجانی محمد  به نزدیک
میرحسین به روز انتخابات شخصا در او استکه
تبریک گفته او را پیروزی زده و موسوی تلفن
که خود کرده عنوان منابع این از است. یکی
است. کرده را اظهار این مطلب الریجانی شخص
خونه گفت و آمد الریجانی می گوید: شخص این
حالی که میخوردیم(در ناهار داشتیم آقا بودیمو
بستگانسیدعلیخامنهاینیستو الریجانیاز
و است) نکرده رهبر ازدواج پسر با هم دخترش
بعد آقا گفتممد(آقامحمدالریجانی راممدصدا
ریاست که به موسوی زنگ نمیزنی چرا میکند)
پرسیدم: من بعد بگویی؟ تبریک را او جمهوری
انتخابات که بگذاریم درست باشد نمیکنید فکر

تلفن بعد من و اعالم کنند را نتیجه و تمام شود
من چیه؟ حرفها این گفتند: ایشان و بزنم؟
به احمدینژاد زنگ ساعت پیش سه خودم دو

تبریک گفتم! را او و پیروزی زدم

آموختی؟ که از ادب
به نامه سرگشادهای ضمن  کروبی مهدی
هاشمی رفسنجانیاز وضع اسفناکوضد بشری
بر که و گفته کرده نگرانی حصارک اظهار زندان
در این گویا رسیده او به که موثقی اساس اخبار

می شدند. ملت» «سوار زندان
اینزندان اشارهکروبیبهشایعاتیاستکهدر
کردهاند. تجاوز جنسی و دختر پسر جوانان به
در دست مدارکی کروبی مهدی که گفته شده
توسط حصارک زندانبانان میدهد نشان که دارد
زندانبانان توسط شده نوشته آموزشی کتابهای
کلیه و دیدهاند تعلیم کوبا گوانتاناموی آمریکایی

آموخته اند! آنها از را سواری فنون

سبز کاریکلماتورهای
در  شعرهایی  خودنویسم سیاه با جوهر  *

ستایشرنگ سبز مینویسم.
شده  میز تبدیل به که درخت خشکی * برای

گفت. جوانه سخن شکفتن نمیتوان از
خوردهام  سیلی قرمز گونه های روی  *

قطرههایسبز اشکمجاریست.
یک  بدزدیم رنگین کمان را از سبز رنگ * اگر

میماند. باقی آن از رنگ کم کمان
کاه خشک  به را یونجه سبز هم االغ حتی *

میدهد. ترجیح زرد و
آبی  موج ها همه میکردم فکر بودم بچه * تا
سبز موج که فهمیدم شدم که بزرگتر هستند.

داریم. هم
به  هیچگاه نمیتواند و زرد خشک * بیابان

پناهندهسیاسیشود. جنگل هایسبز
وجودم  سرتاسر قرمز است اما خونم چه * اگر

است. سبزی از سرشار
کاشت. خواهم خیابانها در را انگشتانم *

شد. خواهند «سبز» میدانم
رنگ  مسلما  باشد سیاه ترس رنگ اگر   *

بود. خواهد سبز شجاعت
نمیخواهم. را قرمزت ماتیکی لبهای  *

میبوسم. را سبزت انگشتان
شال روباهان و دارند سبز یالهای * شیرها

سیاه. گردن
*  یابان هایخشکهیچکتابیدربارهسبزی

نخواندهاند. جنگلها

و تصحیـح پوزش
هفته چند درعرض که خوانندگانی اطالع به
دریافت جهت را خود شرعی سئواالت اخیر
فرستاده اند نشریه اینقسمتاز پاسخمناسببه
کشورمان فعلی  شرایط در چون میرساند 
پاسخ از فعال زیر سئوال رفته کال «مشروعیت»
هموطنانی معذوریم. بهسئواالت«شرعی»شما
دارندمی توانند برایدریافتجوابخودعجله که
«یاهو» «ویکیپدیا»و ازسرویسهای«گوگل»یا
ایران در مشروعیت تکلیف تا کنند استفاده

روشن شود.

«کیـهان» به سپاه توصیه
رفقای قدیمی در از یکی طریق این روزها از
بسیجی رفته یکهو انتخابات از بعد که ایران
اولی به دست و و اطالعات جالب اخبار شده
دستمانمی رسد. اینرفیقما اصالاهل سیاست
یک چون بلکه نیست حرفها این از و مذهب و
دارد مادرزادی سادیسمی منحرف تمایالت نوع
در جمهوری رییس انتخابات از بعد که دیده و
در خیابانها را جوانان و مردم قادر است ایران
اینشغلنیمهوقت به بدهد کتکبزندوشکنجه

است. آورده روی
خودش یکی از رفقای قبل از طریق روز چند

کهدر سپاهپاسداراننفوذزیادیداردتوانست نامه
روزنامه به که را سپاه این گندههای کله از یکی
«کیهان»تهراننوشتهبرایمانجورکندوبفرستد.
و احمدینژاد بعد از انتخاب محرمانه نامه این
مراسمتنفیذاوبهروزنامه«کیهان»فرستادهشده

شرح زیر است: به است. متن نامه
دائمالباقه. شریعتمداری حسین برادر حضور

بسمهتعالی.محرمانه.
زحمات همه از تشکر حسینخان، با سالمو
احمدینژاد برادر مجدد انتخاب برای شما
اصالحطلبان و پوزه بر بود محکمی مشت که
اینک یکهشتمبودجه آنجا که آزادیخواهانو از
«کیهان» به منحصرا دولتی نشریات به کمکی
انتشار در دارد تقاضا است یافته اختصاص
مانند همواره را زیر موارد روزنامه شمارههایآینده

سابقرعایتنمایید:
اخطارگرانه از  همچنان خود مقاالت در *
نگذارید نموده و منافقین یاد خارجی و دشمن
یابد. کاهش این نیروها شما از خوانندگان ترس

فاجعهآمیز  و منفی را غرب به مربوط * اخبار
سهام بهای صعود خبرهایی چون و دهید جلوه
رشد تورم و و کاهش بیکاری بورس، آمریکا در
اول درج صفحات در را غرب مردم رفاه سرانه

ننمایید.
را  اول چپ صفحه و سمت باال قسمت *
اگر کماکان بهجنایاتاسراییلاختصاصدهید و
جنایاتی روزنامه چنین شماره انتشار هر روز در
نویسندگان خود تخیل قوه از نگرفت صورت 

کمکبگیرید.
و پیشرفتهای  موفقیتها یکی از * همواره
در اهمیت و کم کوچک هرچند اسالمی را ایران
مربوط اخبار دهید. قرار خود سوم یا دوم صفحه
بهساختنجادهولوله کشیگازوعبورخطوطبرق
صفحه اول در کماکان دورافتاده برای روستاهای
روستاهای برای تعداد خواهدگرفت ومسلما قرار
و نویسندگان از قوه تخیل مجددا پوشش زیر

گرفت. خبرنگارانخودکمکخواهید
از شورشهای  خبری و * هیچگونه عکس
چاپ لباس شخصی و عملیات بسیج و خیابانی

در مورد کمافیالسابق و کرد پخش نخواهید و
به حتی و گزارش مطلب و تهیه مقاله زندانها

نمی شود. توصیه هم صورتمختصر
نظیر  مهره های مزاحم که حذف آنجا * از
موسویوهمسرشو همچنین خاتمی، کروبی،
در رفسنجانی هاشمی و صانعی و منتظری
حتیالمقدور دارد قرار رژیم آینده برنامههای
را درباره آنها خود و افشاگرانه مقاالت منفی
گسترشوافزایشدهیدتازمینهکارمهیاوروحیه

باشد. آماده مردم
با  مسلما را خود خوانندگان نامه * صفحه
روشسابق (کهخوانندگانوجودخارجی ندارند)
و مکالمات این  گسترش ضمن داده و ادامه
و به رژیم مردم وفاداری از پر مکاتبات محیطی
و مصنوعی صورت به ولو رهبر و امام خط ادامه

نمایید. فانتزیایجاد
در  «کیهان» مقالههای روش و * سیاست
جاسوس یا آنها باید که و این مخالفان مورد
قلمداد غرب دولتهای مزدور یا و شده تلقی
بوده این نهاد امتنان و تشکر همیشه مورد شوند
نطقهای خود خطابه ها و معظم در است. رهبر
تا فرمودهاند را خط مشی فوق مراعات همواره
هیچنیروی مردمیوحرکتوشورش خودجوشی
مجالرشدوپر وبال گرفتن نیابد وبقایحکومت

یابد. ادامه اسالمی
شما و برای آرزوی موفقیت ضمن در خاتمه
از همکاری ما همکاران امیدواریمهمانطوریکه
زندانها در بخصوصی موارد در شما بیدریغ
توصیه شما عمل کردهایم جنابعالی و به استفاده
هممتقابال بهمواردوتوصیههایفوق توجهکامل

دارید. مبذول
تشکر با

موسوی و «کیـهان»
خبررسانی روش که تهران «کیهان» روزنامه
همه تمسخر مورد همیشه آن مقالهنویسی و
و تحریف و  دروغگویی شدت  و بوده ایرانیان 
مورد مضحکه روزها حتی آن این سانسور اخبار
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 بقیه در صفحه ۳۱   

گلوله یا و اشکآور گاز شلیک قابلیت با باتوم است. اسالمی جمهوری جدید پیشرفت قربان. این بله
چماق اشکآور! گذاشتند اسمشو مرگآور! بچه ها

Time: Sunday at 3:30 - 5:30 PM

Tel: 703.794.2733
E-mail: persianchurchva@gmail.com
Address: 3810 Meredith Drive, Fairfax, VA 22030

پارسیان، کلیسای شما، کلیسای
فیـرفکس، در خود را کار به آغاز

فارسی همه اطالع ویرجینیا، به
میرساند زبانان

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

                     
(۲۶ مرداد)  آگوست                  دوشنبه ۱۷

                        گفتار درباره:
ایران: مردم جنبش از تظاهرات در حمایت برگزاری چگونگی

متقابل      احترام راستای در برخوردها و     بررسی رفتارها
زراندازچی حسن ذاتی، فرشید مقیمی، رضا سخنرانان:
سازمان «رای من کجاست»      از نماینده یک و    

                    
                 

(۲ شهریور)  آگوست                                   دوشنبه ۲۴
                                          گفتار درباره:

                                 ویژگی ها و پیامد های جنبش 
                                                 کنونی  مردم ایران،

                                 یک بررسی تاریخی و تطبیقی
                                 سخنران: یونس پارسا بناب          

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

           

واقع هم ونزوئال شمالی و دولتی کره روزنامه های
بدنامی و برایتخطئه آخرینشمارهخود در شده

است: میرحسینموسوینوشته
حرکت دشمن خط در موسوی که این در
این او گویای نام بررسی شکی نیست. میکند
و براندازی مخملی صدد انقالب در او که است

است. رژیم
میدهد نشان که است امیر او کوچک نام
در تماس سابق شاه ژنرالهای با امیران و او
که نشان میدهد دیگر او، حسین، نام است.
و صدام حسین  فروپاشیده و ملعون رژیم  به 
عراق کشور در اشرف اردوگاه نیروهای به نتیجتا

است. وابسته
میدهد موسوی نشان یعنی خانوادگی او نام
صهیونیستی رژیم و نتیجتا به موسویان به او که
بسیار هالیوود و نیویورک یهودیان و اسراییل

نزدیک است.
نتیجهگیری خود مقاله پایان در «کیهان»
سابق از ژنرالهای میرحسین موسوی که کرده
صهیونیستها در و عراق در مجاهدین شاه و

دریافت میکند! فکری و مادی اسراییل کمک
تا را نمی خواند کسی «کیهان» چون البته
نکرده اعتراضی روزنامه مقاله این به کسی حاال
مدرکی ارائه تقاضای شریعتمداری حسین از و

است. نکرده

ریاست دفتر اطالعیه
جمهوری

انتخاب که کسانی  کلیه از وسیله  بدین
عنوان به احمدینژاد  محمود دکتر  مجدد
ارسال با دوم را دوره برای جمهوری ایران ریاست
۱۸ و  و شیرینی جعبه گل، دسته تبریک، کارت
ترکیه، تحویل و طال نقد میلیارد دالر پول نیم
امیدواریم و نموده تهنیتگفته اندتشکر تبریکو
جوابگوی سال آینده چهار همچنان در بتوانیم

باشیم. مهرورزیهایآنها
عمومی روابط دفتر
هدایای مردم و تبریکات امور بررسی

و گربهها سگها
دراخبار آمده بودکهدوهنرپیشه فیلم انتقادی
گربههایایرانینمیداند»،ساخته «کسیدرباره
انگلستان به سرمیبرند بهمنقبادی،کهفعالدر
از است و ممکن دارند واهمه به ایران بازگشت از

دولتانگلستانتقاضایپناهندگیکنند.
گربههایایرانینمیداند» فیلم«کسیدرباره
چندین در قبادی بهمن فیلم های سایر مانند
تحسین و توجه مورد سینمایی جشنواره
است. گرفته قرار بینالمللی داوران و تماشاگران
محموداحمدینژاد چندی قبلاعالمکردکه
به را خود مخالفان خود سر تحلیف مراسم بعداز

کوبید. سقفخواهد
درباره «کسی فیلم جوان هنرپیشگان گویا
موجه دلیل جهت است قرار ایرانی...» گربههای
برای درخواست پناهندگی عنوان اصلی خود و
را آنها سگها برگردند ایران به اگر که کنند

خواهندخورد!

درباره مطالعه انجمن
میکند: برگزار ایران

امروز مسایل  مورد در سمینار و  نشست
ایران

انقالب فرزندانش  آیا ـ  آگوست ۱۰ دوشنبه
مسعود (سخنران: میزند؟ کتک یا میخورد را

بهنود)
جنبش  ایران از رژیم ـ آیا دوشنبه۱۷ آگوست
(سخنران: محسن کدیور) زرد کرده است؟ سبز

در  تلفن دستی ـ نقش ۲۹ آگوست شنبه
رضا (سخنران: خیابانی  چریکی  جنگهای

پهلوی)
بحران از هم بار رفسنجانی این هاشمی آیا ـ

محسنسازگارا) میکند؟(سخنران: عبور
هاشمی رفسنجانی عالیجناب سبزپوش ـ

گنجی) اکبر (سخنران:
بیداری مردم جنبش در ناکیا نقش شرکت ـ

بقراط) االهه ایران (سخنران:
احمدینژاد گوآنتاناموی حصارک، زندان ـ

باطبی) احمد (سخنران:
خواهد اطالع به بزودی بعدی برنامههای

رسید.

سبز زبان در ادبیات دستور
منسبزم
سبزی تو

نیست سبز او
سبزیم ما

شماسبزید
زرد کردهاند! آنها

شارژ دارد به رهبر احتیاج
که تهران موقت جمعه امام کاشانی امامی
او امامزاپاسمیگوینددر آخرین خطابه بچهها به
امام از کرد مناسبتنیمهشعبانایراد به که خود
چون نور کند ظهور زودتر چه هر زمان خواست

شده است! کمسو والیت فقیه
مناگرجایامامزمانبودمپیغاممیفرستادم
ستم و و جور ریشه کندن برای است قرار که من
ظلمظهورکنمنه اینکهمشکل برقیوالیتفقیه
کنم. حل جازده ما نماینده الکی را خودش که
از هالههای مقداری که میدادم که پیغام این یا
گاهیباالیسر احمدینژاد نمایان از هر نوریکه
این بهتر همه یا از شود. ایشان داده به میشوند
سر و است سیم بدون فقیه والیت نور که چون
روی محکم تر باید احمدینژاد میکند کار خود
شارژ دینام رهبری تا بزند رژیم رکاب دوچرخه
هم باید شاید نماید. نورانی را جا و همه شده
نیروگاه به سیمکشی با جوری یک را فقیه والیت
بوشهروصلکنیمتاهرچهزودترجلویخاموشی

بگیریم! مطلقایشان را

خیابانی(۳) قصههای

کنید ول را دخترم
میکرد سعی و می زد بوق تند و تند راننده
ازمیانترافیکساعتهشتشبتهران راهشرا

بال که میکرد آرزو بود. خیلیدستپاچه کند. باز
به زودتر هرچه کند و می توانست پرواز و داشت
ازآینهبهصندلیعقب نگاهکرد بیمارستان برسد.
را کوچک سرش و روسری نازک یک پیری با زن
پر چشمان با و بود چسبانده ماشین شیشه به
پیش باران ساعت سه دو که خیابانی اشک به از
بود.موهاینقرهای مانده بودخیره خیسشکرده
این به میآمد الی پنجره ماشین که از بادی را او
زمزمهکنان پیرزن میداد. تکان سو آن و سو

می کرد. ناله
و گذاشت بوق روی دوباره را دستش راننده
از دوباره بزرگی گذشت. کنار اتوبوس از ویراژ با
پیرزن ابروی و کرد. از پیشانی نگاه عقب به آینه
بودند. کبود و کرده ورم چشمانش میآمد. خون

بود. خورده جر مانتویش یقه
پیرزن شیشهپنجرهراباتقالیزیاد کمیپایین
می کرد. درد بدنش کرد. تازه را نفسش و داد
لبخندی میسوخت. فلفل اسپری از چشمانش
سطل کنار در جوانی در پیاده رو کرد. باز را لبش
عالمت او به و با انگشتانش بود ایستاده آشغالی

میداد. نشان را پیروزی
و بست را چشمانش لبخندزنان همانطور
ریخته بیاورد. خاطر به را چیز همه کرد سعی

با نفریوحشیانه و دوسه بیچاره دختر بودندسر
پارچهای نقاب را می زدند. او لگد و مشت و باتوم
داشتند بودند و انداخته گردنش را دور او سبز
جیغ حلقوم ته میکردند. دخترک از خفهاش

نمیکردند. ولش اما میزد
کرده کسیدلشرا مچاله که انگار یادشآمد
آنها باتومهای جلوی و دوید طرفشان به بود.
به که این از پس ریختند سر او و بعد ایستاد.
چشمانشاسپریفلفلزدندشروعکردندبهکتک
خیابان. جوی کثیف توی دادند را هل او او. زدن
ولشکنید! یادشآمدکهجیغمی زدومی گفت:
دخترم نامردها کنید. ول را دخترم کنید. ولش

کنید... ول را
زد و لبخندی کرد. نگاه راننده به آینه از توی

نازنینی! مرد چه گفت: دلش توی
پلیس چنگ را از او پیش راننده ساعت نیم
عقب صندلی او را روی و به سرعت بود آورده در
پارهاش اینکهتکه بودوقبلاز ماشینشانداخته

بودند. به فرار شده پا بکنند
لحن با کرد و نگاه عقب به از آینه راننده
زن جوابی خوبه؟ حالت مادر مضطربی پرسید:

مرزی برون مددکاران شورای اطالعیه
پشتیبان و یافتن مشترک مهاجرت، دردهای مشکالت ریشهیابی برای
را درمانی دل درد جلسات برون مرزی» مددکاران «شورای غربت، در
از ماه رایگان به طور درد دل درمانی جلسات میدهد. مجدد تشکیل
به میگردد. دائر ویرجینیا، در کورنر، تایسونز منطقه در سپتامبر
زودتر چه هر جلسات، لطفا در کننده پذیرش شرکت محدودیت علت
تماس زیر شماره تلفن بیشتر با اطالعات دریافت و برای نام نویسی

فرمایید. حاصل

703.402.5469

چمنآرا سودابه گروه: مسئول
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۱۳ صفحه از بقیه
پساز نیمیازجمعیت کشور بیش از همچنین،

به دنیا آمدهاند. انقالب
هستند که کودکانی همان نسل سومیها
بررسی دنیا آمدهاند. اولانقالببه دهه عمدتا در
موید اخیر جانباختگان و دستگیرشدگان آمار
۲۰ ـ ۳۰  میانه در که اکثر آن ها است امر همین

سالگیبودهاند.
این ولیکدام«تجاربمشترک»جهانبینی
اکثریت آن ها که میدهند؟ آنچه را توضیح نسل
محدودیتهای میفهمند اسالمی جمهوری از
ومقرراتی قابلفهمآناست! یعنی تبعیضها غیر
به نیست. نسل دیگر قابل توجیه این برای که
در ایجاد خود را مادران و عالوه، آن ها پدران
«سیاسی نحوی مقصر میبینند. به شرایط این
و بودن» «آرمانگرا بودن»، «انقالبی بودن»،
برای آمریکاییبودن»مفاهیمیهستندکه «ضد
میکنند. را تداعی اسالمی» نسل «انقالب این
ارزشهای تقابلبا ایننسلبهارزشهاییدر پس،

دارد. باور باال
ایننسل،به یکمعنی، غیرسیاسی (باتعاریف
بسیاری از امروز، اگر است. انقالب) اول نسل
با و زندگی مرگ نبرد یک درگیر این نسل افراد
بهسیاست آنها اینگرایشاخیر نظامحاکم اند،
را که عرصه هستیم اسالمی جمهوری را مدیون
این نسلتنگکردکه،دسته دستهآنها چنانبر

کشانید. خیابانها به را
اما، جوانان، این اکثریت  عزیمت نقطه
«رهایی باشد سیاسی آرمانهای که آن از بیشتر
و مقررات که است بندهایی و قید از اجتماعی»
کرده است: حجاب چیره آنها فرهنگ رسمی بر
اشتغال، عدم معاشرت، آزادی عدم تحمیلی،
انتخاب، نداشتن حق آینده، نسبت به نومیدی
یک به و دانشگاه، به دسترسی عدم بیتفریحی،

آنها. فردیت شدن نابود کالم،
همین با مواجهه در دومیها، نسل اگر
نوعی، جمهوری اسالمی با سیمای به مصایب،
نسل شدند، پذیرا را درون از اصالح و انسانی
که گذاشت اجتماعی عرصه به پا زمانی سوم،

حالرنگباختن در سراشیبیو «اصالحات»در
سرکوب  شدت خیزش دانشجویی۱۳۷۸ به بود؛
و بود، شده ترور حجاریان سعید بود، شده
متوسط شان ازچند مطبوعات دومخردادیعمر
اجتماعی و فردی آزادیهای نمیکرد. تجاوز ماه
مجددا «دوره تنفسی»، چند سالی از پس نیز،

داشتند. نزول به رو
جریان با  سوم نسل رابطه  این، بر  بنا
و اعتقادی رابطه ای  نباید  را اصالحطلبی 
و روشنفکران خالف بر کرد. ارزیابی ایدئولوژیک
فعاالنسیاسینسلهای پیشینکهدر«انقالب»
مدنی» «جامعه و «دموکراسی» و «اصالح» و
برای هستند، مواجه گفتمان و آرمان و ایده با
و امر سیاسی و نوجوانان نسل سوم، جوانان
گونه این بالواسطه تاثیر به بستگی آن مقبولیت
فالن اگر دارد. خصوصیشان زندگی در ایده ها
به نه میشود قلمداد دیگری از بهتر سیاستمدار
خاطر به که او، گفتمان انتزاعی و برنامه ها خاطر
گشایشهایی ملموس در زندگی خصوصیشان
بهجای آرمانگرایی ایننسل پراگماتیسمرا است.

است. نشانده
نسلجواندرسالهای۱۳۵۰ بهسیاست  اگر
کننده تعیین جنبه اقتصادی عوامل نه گرایید،
نقش اجتماعی. محدودیتهای نه و داشتند
خمینی، شریعتی، نوع از ایدئولوژیک آموزههای
کنار آن، در نظایر دهقانی و مجاهدین، اشرف
که حالی در بودند. اهمیت پر شاه، دیکتاتوری
در به مطلق نزدیک خالء یک سوم نسل برای
آتوریتهوجوددارد! رهبریفرهمندو موردبیعتبا

ندارند. دیگر بت آنها
از برای بخشی اگرچه میر حسین موسوی،
هستند، میتواند یک دینیتر نسل سومیها، که
«رهبر» جلوهکند،ولی برای اکثریتشانتا زمانی
نسل کند! «رهبری» واقع به که است «رهبر»

هستند. نسلیضد آتوریته (اقتدار) سومیها
تابع گفتمان بیش را کم و نسل دومی ها اگر
سومیها نسل حکومتی بدانیم، اصالحگرایانه
(Post - Reformist) به  اصالحطلب پسا باید را
آن از نیز، قبل الگو تغییر گونه آورد. این حساب
روشنفکری مباحث نظری جدید محصول که
پدیده و ضعفهای اصالحطلبان باشد، محصول
از دیگر، عبارت به  است. «احمدینژادیسم» 

نمادی درخشان  دیگر این سو، ۱۳۸۰ به سال
نداشت ملموس حضور کشور در اصالحطلبی از
از کند. پس خود مجذوب را نسل سومی ها تا
جایی سیاسی صحنه آرایش نیز اخیر انتخابات
نگذاشت. باقی  «اصالحات»  برای امکانی و
جبهه در امروز که نیز اصالحطلبان حتی فعاالن
گفتمانیمتفاوتاز «اصالح مقاومت می جنگدبا
من «رای با  که پویشی در صحنهاند. نظام»
غیر انتخابات عرصه از سرعت به زد، جرقه کو»
در را متکامل تری مراحل و میگیرد فاصله آزاد
نظام انتخابات آزاد، میکند: تونل رویت انتهای
جدا از حکومت دین را دموکراتیک، نظامی که
حقوق با مبانی اساسی اش و قانون دارد، نگه

نباشد. تضاد در بشر
ولینسلسومیها،علیرغمتجربهمحدودشان
«امروز» میان به خوبی مرز سیاست، عرصه در
را ناب) آرمانهای (عالم «فردا» و واقع) (عالم
اصالحگرانه از حرکتهای اگر میکنند. درک
از پیروی باشند آموخته چیزی زنان جنبش و
خواستهای برای حصول گوناگون  «مراحل»

نهاییاست.
حقمداری ـ اصالحگرایانه، پسا گفتمان در
نسل است. اصل ـ شهروندی حقوق تضمین
«اصالحات» ایده مخالف که آن بدون سومیها،
دهه اخیر، ایران در که دریافتند تجربه باشند، به
محدوده در را خود چنان حکومتی اصالحطلبان
فعالیت انتخاباتیگیر انداختند کهارتباطخود رابا
دیگرعرصه های«تحول» و «تغییر»ازدستداده
احمدینژاد، اهمیت دوره در بودند. حرکتزنان،
محالت پارک، همچونخیابان، بدیل، فضاهای
برایفعاالنمدنی وجلساتمحدودخصوصی را

آشکار ساخت.
بههمیندلیل بودکه مواجهه نسلسومیها
رفتار محدوده از جمهوری، ریاست انتخابات با
دوره دو بر خالف رفت. فراتر به مراتب انتخاباتی
محافظه کارانه رفتار غیرآزاد انتخابات که قبل،
اینبار، جوانان جوانانطلبمی کرد، خاصیرا از
خود آن «از را  انتخاباتی پویش نوجوانان،  و
کروبی و البته، انعطافپذیری موسوی کردند».
ولیانتخاباتغیرآزاد دخیلبودند. اینامر همدر
عمومی بسیج یک به تبدیل ناگهان، همیشگی،
ایران در جریان بود. جای که در همه جوان شد

فراموش نکنیم، شکلوعرصه مبارزه سیاسی
اصلی منبع دو  از نادموکراتیک کشورهای  در
فرصتهایسیاسیکه اول، سرچشمهمی گیرد:
از یا و میآورد فراهم مخالفانش برای حکومت
فرهنگسیاسی و نگاه دوم، سلبمی کند؛ آنها
فرصت این یا آن گزینش در را مخالفان، که آنها

میکند. آماده
نسلدومیهامیخواستندازفرصتانتخاباتی
حالی که، در گیرند، بهره نظام» «اصالح برای
مشترک» از «تجارب با استفاده سومیها نسل
را انتخابات کارزار که  میدانستند  نسلیشان
«تغییر» برای عمومی  بسیج یک  به میباید
دالیل به  اسالمی، جمهوری اگر کرد. تبدیل
شکل به را داشت انتخابات تمایل خود، خاص
کند، نسل برق»دارشبهجهانیانعرضه «زرق و
فرصت کوتاه و از همین فضا خوبی سومیها به
سبز» «جنبش کردند. بهینه استفاده ای مدت
ابداعموسوینیست؛اگر «سبز»بودنآنازسوی
یارانشطرحشده،«جنبش»بودنآن موسویو

است. پا گرفته نسل سومیها سوی از
بخش، بر این از جمعبندی در این، بنا بر
«جنبش به که آنچه تعیین در که نظرم این
گوناگون از میان متغیرهای است، موسوم سبز»
جامعهشناختی(نظیرطبقه،جنسیت،قومیت،
این آخری و نسل) ـ ایدئولوژی، مذهب، گفتمان
رفتاری خصوصیات از شناخت عامل مهمترین

است. آن
شناخت برای مالکی را ایران معاصر تاریخ اگر
نسل سه از میتوان بدانیم، نسلی تحرک های از

کرد: پیشینیاد
با کودتای۲۸  که سالهای۳۲ـ  ۱۳۲۰، نسل

شد. خاموش مرداد
ـ   ۵۶ ) سیاسی خفقان سال های نسل
اسالمی، انقالب مشارکت از پس که ،(۱۳۴۲
و بخش شد متواری و  سرکوب  آن از بخشی 

پیوست. نظام به دیگرش
دوره و عراق با جنگ  سال های نسل
دچار و برگزید را راه اصالح نظام که رفسنجانی،

یاس سیاسی شد.
«نسل از چگونه ایران آینده تاریخ راستی، به

کرد؟ خواهد یاد سومی»های انقالب
دارد ادامه

سومیها» «نسل خیزش

دنیا که کرد حس بست. را چشمانش و نداد
موهای به دستش را سرش میچرخد. دور دارد
اندازهیکتخم پشتکلهاشبه سفیدشکشید.

بود. کرده باد مرغ
وقتی چشمانشرا باز دیگر نفهمیدچه شد.
روپوش با تراشیده و تمیز صورت با مردی کرد
دکتر که زد حدس بود. ایستاده جلویش سفید
بیمارستاناست.بهاطرافشنگاهکرد.رویتخت
کرده رگ هایش سرم وصل به بیمارستان بود و
استریل باند و زخم چسب صورتش روی بودند.
و زیر را کاغذهایش دکتر کرد. حس را بزرگی
که با پلیس که گفتهاند من به و گفت: کرد رو
دخترتان رامیزدهدرگیرشدهایدوبهجای اوشما
برایپلیسگزارشتهیه باید من کتکزدهاند. را
مشخصات با ممکناست اسمدخترتان را کنم.

کنند؟ تحقیق تا بگویید من به کامل
صاف نشست و باالتر تخت کمی روی زن
حال تا به من گفت: و کرد نگاه چشم دکتر توی

ندارم. اوالد و نکردهام ازدواج
پس؟ پرسید: بود. بازمانده دکتر دهان

نبودم... دختر اون مادر من داد: جواب زن
انگشتش ولی زن بزند خواست حرفی دکتر
داد سکوت قرار عالمت به دماغش و لب روی را

شد. خیره دکتر به التماس با و
سرازیر شد. چشم چپ دکتر از قطره اشکی
از و که توی دستش بود مچاله کرد ورقههایی را

رفت... بیرون اتاق

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

و... دموکراسی
۱۵ صفحه از بقیه

نيستند، خود تجمعات برای مردم گردآوری به
به سود را ديگران تجمعات کوشش می کنند
خارج، مقيم برومند جوانان کنند. مصادره خود
استراليا و کانادا، آمريکا، اروپا، در هر اجتماعیکه
روبرومیشوند اين مساله می کنند، با برگزار غيره
را خود نماد می خواهند شماری اندک تعداد که

تحميلکنند. آن ها به
ديکتاتوری: کام به دموکراسی،  نام به ۴ـ
زير نکات دارد. دموکراسیخواهی، مقتضياتی 
غير و  دموکراتها مشرب تفاوت کننده بيان 

دموکراتهاست:
۴ـ۱ـکثرت گرايیمعرفتیواجتماعی:کسانی
کانادا و آمريکا و در اروپا اقامت دهه سه از پس که
بودن»، «متفاوت حق  برای هنوز  استراليا و
احترام «دگرانديشی» حق و «دگرباشی» حق
ديگران به میخواهند چگونه نيستند، قایل
را دموکراسی و  کرده اند تغيير که  بقبوالنند
پذيرفتهاند؟اگرکثرتگرايی(پلوراليسم)شرطالزم
پاس را آن در عمل بايد دموکراسیخواهی است،
پلوراليسممعرفتی به کثرتگرايینظری، داشت.
پلوراليسم به عملی، کثرتگرايی میشود. منجر
به و دموکراتايم، ما میگردد. منتهی اجتماعی
مقتضایدموکراسی، همهافرادرا «برابر»بهشمار
را خاندانی (روحانيون) و هيچ صنف میآوريم.
اينمعياری نمی آوريم. دارای«حقويژه»بهشمار
يعنی ـ دموکراتها غير از را دموکراتها که است
يک يا يک صنف (روحانيت) برای که کسانی
ما میسازد. متمايز ـ قایلند ويژه» «حق خاندان
بهمقتضایدموکراسیخواهی،نمیدانيمچهفرد
مردم بود. زمامدار آينده ايران خواهد گروهی يا
يکیرا انتخابکنند ميان انسانهایبرابر، بايداز
گروه گردد. اما مجريه قوه ریيس به طور موقت تا
از قایلند، ويژه حق افراد برخی برای که ديگری
همينحاالمردمراازحقتعيينسرنوشتمحروم
نظر از کشور، اول که شخص اين برای کرده اند.
که  است بوده روشن پيش ۳۰ سال اين گروه از
دموکرات ايران ملی پرچم بود؟ خواهد کسی چه
از همين که آنها کنند. انتخاب مردم هم بايد را

پرچمگروه بلوا و زور حاالدرجوامعدموکراتيکبه
روزی در اگر کنند، می تحميل ديگران به خود را
هم را ديگری بسيار چيزهای شوند، حاکم ايران

کرد. خواهند تحميل ايران مردم به
دموکراسی: به گذار يا رژيم سرنگونی ۲ـ ۴ـ
فقط و فقط گروه ها و افراد برخی استراتژی
معطوفبهسرنگونیرژيمجمهوریاسالمی است.
لوسآنجلس، از میخواهيد چگونه میپرسيم:
جمهوری هاوايی و  پاريس لندن،  واشنگتن،
که دنيا سر آن از کنيد؟ سرنگون را اسالمی
سرنگونی کرد. برای سرنگون رژيمی را نمیشود
پوشيد رزم لباس بايد فقيه، واليت سلطانی رژيم
نمی شود شد. رژيم با نبرد وارد و رفت تهران به و
شهرهای جهان مدرن ترين و زيباترين انسان در
رژيم با دهد: فرمان ايران مردم به و بنشيند غرب
به کشته شويد، شما شود. تا سرنگون بجنگيد
می آیيم ما رژيم، سرنگونی از پس برويد، زندان
رويکرد اين آيا کرد. خواهيم حکومت شما بر و
کند قربانی را ديگران آدمی که است اخالقی
نظر به کند؟ زندگی شرايط بهترين در خود و
«باور»چيزی استکه از معرفتشناسان، برخی
دنبال به که آنها میشود. منتهی «عمل» به
سرنگونیرژيمجمهوریاسالمیاند،بايدشجاعت
باز کشور به رژيم سرنگونی برای و دهند خرج به
سرنگونی، برای مبارزه در است ممکن گردند.
ديگران صورت اين شوند. در کشته و زندانی
سرنگونی واقعا به آنها که خواهند کرد قبول

دارند. باور رژيم
آنها اگر دارد. وجود هم ديگری ظريف نکته
نباشند کهدرداخلکشورزندگی میکنند،حاضر
تا شوند کشته و بجنگند اسالمی با جمهوری
راهی آيا کرد؟ بايد چه شود، سرنگون رژيم اين
از طريق اسرایيل يا آمريکا که دارد آن وجود جز
حملهنظامیرژيمراسرنگونسازندتامعتقدانبه
ايرانباز گردند؟�گروه به سرنگونیبرای ادارهکشور
مساله رژيم «سرنگونی» که دارد وجود ديگری
مسالمت آميز مساله آنها، گذار نيست. آنها
به آزادیو حقوق نظام دموکراتيکملتزم ايران به
آن ها اما کنند، اشتباه گروه اين شايد است. بشر
درست که شيوه ای به دارند حق شما چون نيز
خود نظر کسی که آن نه کنند، عمل میدانند،

که اين گمانند بر اينها کند. آنان تحميل بر را
نخواهد پديد  دموکراسی  لزوما رژيم  سرنگونی 
شاه ديکتاتور که سرنگونی رژيم همانگونه آورد،
شرطهای پيش پديد نياورد. اگر دموکراسی هم
وجود دموکراسی به گذار اجتماعی و معرفتی
دموکراسی صورتنخواهد به باشد، گذار نداشته
گرفت. مستبدی(شاه)رفتومستبدیبدتر (علی
علی خامنهای رفتن شد. او خامنهای) جايگزين
شد. نخواهد ختم  دموکراسی به  لزوما هم
دموکراسیمحصولجامعهقدرتمنداست.جامعه
قدرتمند،جامعهایکهعالیق،منافعو ترجيحات
قوا و موازنه باشند يافته سازمان در آن گوناگون،

باشد. برقرار مدنی جامعه و دولت بين
دو کرد؟»، بايد رژيم چه اين «با پرسش:
«سرنگونی است. کرده دريافت متفاوت پاسخ
دو دموکراسی»، به مسالمتآميز «گذار و رژيم»
لنين با رژيماست. استراتژیمتفاوت برایمبارزه
«مهمترين است، گفته انقالب» «دولت و در
او، رويکرد مطابق است.»(۱) دولت مساله نکته
است: دولت خشونتآميز تسخير انقالب، هدف
میتواند قهری طريق انقالب از «دولت... فقط
بدون پرولتاری بدهد... به دولت را خود جای
دولت با بورژوايی دولت تعويض قهری، انقالب
بهقدرت «پرولتاريا... پرولتاریمحالاست.»(۲)
قوه سازمان نيرو و سازمان متمرکزی از دولتی،
زوال بورژوازی «دولت است.»(۳) نيازمند قهريه
انقالب ضمن پرولتاريا دست به بلکه نمیيابد،
عنوان به «پرولتاريا دولت را میگردد.»(۴) نابود
عليه قهريه قوه اعمال برای مخصوصی سازمان

دارد.»(۵) الزم بورژوازی
با میکند گمان دولت، از لنينيستی بينش
اما کاری ممکناست. هر قهر آميز دولت، تسخير
۵۷ ايران  انقالب و روسيه، اکتبر تجربه انقالب
دموکراسی به لزوما دولت تسخير که داد نشان
از بسياری امروزه اگر چه شد. نخواهد منتهی
گروههايی اما وداع کرده اند، لنينيسم با ايرانيان
به لنينيستی نگاه همچنان که دارند وجود
از طريق که میکنند گمان اينان سياست دارند.
میتوان دولت سلطانی و تسخير رژيم سرنگونی
باور اين ديگری بر گروه اما بنا کرد. دموکراسی
دولت پایينساخت. از بايد استکهدموکراسیرا

قدرتمنداست. دموکراتيکمحصولجامعه
گروه  است به نام نتيجه: هر گروهیمجاز ۵ـ 
برای افراد حق همه از ما برگزار کند. تجمع خود
جمله از دموکراتيک، فعاليت گونه هر برگزاری
زندانيانسياسی کشتار و محکومکردنشکنجه
رژيم در و انقالب از پيش سلطنتی رژيم  در

می آوريم. عمل به حمايت اسالمی، جمهوری
است، ايران، نه سلطنتطلب سبز جنبش
اين اتصال دارد. تعلق ديگری گروه هيچ به نه
کمکی هيچ تنها نه خاص، گروهی به جنبش
را سرکوب بهانه نمی کند، بلکه جنبش اين به
کيفرخواست و به میدهد. قرار رژيم در اختيار
شبانه آنها کنيد: توجه رژيم روزه همه تبليغات
مجاهدين به جنبش را اين آنند که پی در روز
فرانسه انگليس، آمريکا، سلطنتطلبان، خلق،
جنبش نمادهای اين دهند.(۶) ارتباط ديگران و
را جنبش اين ممکن است کسی است، شناخته
گروهاست، يا باشد، اينحقآن فرد قبولنداشته
خاص، و دستهای گروه به اين جنبش اتصال اما
شاخص اين چهرههای است. ديکتاتوری تقلب و
ارتباطاينجنبش باگروه های جنبشبارهاو بارها

کردهاند. انکار تمام صراحت به را شده ياد
ديگری گروه و فرد هر و شما حقوق از ما
دفاعمی کنيم. به نظر ما شما حق داريدتجمعات
به نماد ملی که را پرچمی و کنيد اعتراضی برگزار
ازشما اين درخواست ما باالبريد. می آوريد، شمار
ما درخواست کنيد، دفاع ما حقوق از که نيست
را پرچم خود که است اين فقط، و شما، فقط از
ثبت خود نام به ما را نکنيد. تجمع تحميل ما به
در ايران اگر مردمیکه سبز است. ما نکنيد. نماد
بود،نماد ماهم درحال مبارزهاند،نمادشانسياه
که آنان جنبش ما از که برای اين میشد. سياه
اگر میکنيم. حمايت مبارزهاند حال در ايران در
تجمعخاص قبولداريد،بگذاريدما دموکراسیرا
خود تجمعات در آزاديد شما باشيم. داشته خود
آزاد هم بايد ما بريد، باال را خورشيد و پرچم شير
نمادیرا که دوست باشيم در تجمعاتخودمان،

بريم. باال داريم،
صراحت به و شفاف طور به لحظه همين از

اعالممیکنيم: تمام
بشريت» عليه «جنايت کمپين شعار ـ اول

است: زير شرح به
نه. جنگ؟

نه. اقتصادی؟ تحريم
عليه «جنايت رژيم به جرم سران محاکمه

آری بشريت»؟
بشريت»، نمادکمپين«جنايتعليه ـ دوم
سبز نماد جز پرچمی، هيچ ما و است سبز سبز

باال نخواهيم برد.
شعارها اين با  که افرادی تمامی  ـ سوم
اينکمپينشرکتکنند در میتوانند موافقند،

توضیحات: و منابع
نشريات  انقالب، اداره و دولت لنين، ـ ۱

.۶۰ صفحه پکن،۱۹۷۵، خارجی، زبانهای
پيشين، صفحههای ۲۹ـ  ۲۸. ۲ـ 

صفحه ۳۵. پيشين، ۳ـ 

صفحه ۲۳. پيشين، ۴ـ 

صفحه ۳۵. پيشين، ۵ـ 
که  میدانند سياسی آگاهان همه ـ  ۶
مواضع علی روزنامه«کيهان»بيانگر صفحه دوم
نمیخواهد است. او مواضعی را که خامنهای
ديگران اطالع به طريق اين از کند، بيان شخصا
میرساند.درهمينچهارچوب،«کيهان»مورخ

است: نوشته ،۲ صفحه ۲۰ مرداد ۸۸،
ايرانبا  انقالبمخملیدر پروژه سال۷۶ «از
انتخابات رياست در خاتمی انتخاب سيدمحمد
 ۱۸ آشوبهای در و است خورده کليد جمهوری
تير۷۸ مرحلهعملياتنافرمانیمدنیآنباشروع 
 ۷۹ سال در و شده دنبال خيابانی تخريب خط
سال در شروع و سياسی انسداد تيتر پروژه با اين
۸۰ دانشجوياناز طريقرسانههای بيگانهتحريک 
نخبگان  بين گسست با  ۸۲ سال در شدند.
قالبتحصن درمجلسششم سياسیومردم در
انقالب اينموضوع پیگيریشدکهخودجزیی از
حکومت اين که به توجه با اساسا بود و مخملی
اختيارخاتمیبودتحصنعليهاسالموواليت در
در مرحله بود، سه دارای پروژه اين فاز آخر بود.
کارگيری به خشونتآميز، حرکت اول مرحله
با يافته سازمان حرکت و نيمه سنگين سالح
دوم۱۷ اپوزيسيون  و اليه اليههای مختلف است
درخارج ازکشور بهمحوريترضا پهلویو دراليه
فرمان اتاق که شده هستند دستگير افراد سوم
بسترسازی برای زمينه که بودند مسایل اخير

دادند.» می کشور را انجام در براندازی
وصل چگونه با که میشود خوبی ديده به
خارج در گروههای خاصی سبز به جنبش کردن
ممکن فراهممیآورند. بهانهسرکوبرا کشور، از
استگفتهشود بهتبليغاتدروغين نظامسلطانی
حقی است، سخن اين کرد. توجه ايران نبايد
ارتباطی با جنبش اين که است اين اما واقعيت

ندارد. کشور از خارج سياسی گروههای

گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته


