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ایران اخبار با شوخی
ایرانبایدارسالپارازیت  * مقامهایفرانسوی:

کند. متوقف را
هم فرانسه تا که زدهاند قوی چقدر ببین ـ

است! رسیده
برای  روزنامهای  رامین:  علی محمد   *

شود. منتشر جهان در قم مسلمانان
چی برای حاال تا تهران «کیهان» مگر ـ

بوده؟
ایراندربارهتجهیزاتجدیدهستهای  * عراق:

توضیحدهد.
به میخواهی نداده توضیح دنیا همه به ـ
بگذار برو بابا بدهد. توضیح مثل تو جوجهای

بیاد! باد

«نمونه»  مدیر مرتضوی، سعید نقش  *
قضایی، در فجایعکهریزک. دستگاه

بازی کرده! را نقش اول ـ
احمدینژاد:  دفتر رییس مشایی رحیم  *
مدیریت  نتوانست عمر ۹۵۰ سال با نوح حضرت

ایجاد کند. را عدالت نتوانست چون جامع کند
خواندن مدیریت درس جای به که این برای ـ

کرد! حیوانات صرف بازی با را وقتش همه
تقاضای  ایرانی  دیپلماتهای از عدهای   *

پناهندگیکردهاند.
دل اسالمی رژیم دیپلماتهای مگر ـ

ندارند؟!
مضر  ماهوارهای پارازیت بهداشت: وزیر  *

نیست.
و دارد خاصیت هم هیچ نیست که مضر ـ

می شود! استخوان و مغز تقویت باعث
قاتلینخود  آقاسلطان با * «پرس»تیوی: ندا

است. کرده همکاری
«بیبیسی» کار هم برای ندا پس ای بابا! ـ

میکرده؟!
روز  در زنان و دختران با انسانی غیر * رفتار

عاشورا.
رفتار آدم مثل هم عاشورا روز از غیر ـ

عاشورا! روز به برسد چه نمیکردند
نزد مردم  را نظام آبروی چرا * حداد عادل:

بردید؟ دنیا
آقا بگو! به برو مردی اگر نگو، به من ـ

نمیکردمکارجمهوریاسالمی  *کروبی:فکر
برسد. اینجا به

اینجا به شما کار نمیکردیم فکر هم ما ـ
برسد!

شد. آقاسلطان تایید ندا قبر *تیر باران سنگ
مرگاینبیچاره از بعد این«بیبیسی» بابا ـ

برنمیدارد! سرش از دست هم
شدند. محکوم چین به اعدام در ایرانی ده *
تعطیالت رفته مرتضوی برای سعید مگر ـ

بوده به چین؟
ایران. راه در چین ساخت لوکوموتیو های *

توپولفهای از کمتر خطرشان کند خدا ـ

باشد! روسی
آمریکا  سفارت در مشکوک شیئی * کشف

سوییس. در
برایپناهندگی حاالحزباللهیکه کیتا از ـ

مشکوک؟ شیئی شده اسمش آمده
در  اعتیاد به گرایش افزایش به رو * روند

ایران. زنان میان
ـزنانبهلطفجمهوریاسالمی باالخره دارند

ایرانی میرسند! مردان تساوی با به
میآید؟ کجا قدرت آیت اهللا خامنهای از *

ساندیس! آبمیوه از ـ

شلواری زیر بمبگذاری
شورتی و

فاروق نام به نیجریه اهل جوانی قبل چندی
یمن کشور به چندین مسافرت که عبدالمطلب
کرده دیدار القاعده افراد گروه با آنجا در (و کرده
یکهواپیمایشرکت آمریکایی نقشه انفجار بود)
راه نیمه در پروراند اما در سر را «نورثوست»
شهادتو جهادخود باقی ماند ودستگیر گردید.
در را منفجره مواد مقداری عبدالمطلب فاروق
با میخواست و بود کرده جاسازی خود شورت
توالت در آنرا شیمیاییکه کردنمحلولی اضافه
را دستساز خود بمب بود کرده هواپیما درست

منفجر کند.
هواپیما از ابتکارات بمب در داخل ساختن
تسلطآنانبر علمشیمیرا القاعده استو جدید
سازمانحفاظتترانسپورت مدیر نشانمیدهد.
بویش که اینجوری گفت: خبرنگاران به آمریکا

نیست! مخالف علم با هم زیاد القاعده میآید
فاروقعبدالمطلبتوسطیکیازمسافرانزن
و شده درگیر شده بود او مشکوک به که هواپیما
کمکمسافراندیگر با می گیرد و قرار موردحمله

می گردد. ضبط او بمبسازی وسایل
این منبه به خبرنگاران گفت: اینزنمسافر
توالتبرگشت شخصمشکوکبودم. وقتیکه از

وی اضافه کرد: بود. و برافروخته هیجان زده
و به کرد فرو شورتش در را دستش او کمی بعد
خوشش از من که فکر کردم من لبخند زد. من
چنین کرده ام اما حالی به حالی را من او و آمده
که فهمیدم بعدا و داشت دیگری قصد او و نبود

است. بوده جهادیست
این ماموریت موفقیت صورت شده در گفته
۲۵۰ نفر مسافر این  حدود جهاد» و «شهادت
بدنه در سوراخ ایجاد اثر در میتوانستند هواپیما
هواپیماتکهتکهوکشته شوند.فاروقعبدالمطلب
چندروزقبلدر مقابلاعضاءدادگاه ابتداییتفهیم
وبررسی اتهام شهردیترویتقرارگرفت وبعد ازاین
از مقامات زندان که به او اجازه پوشیدن شورت که
کرد شکایت قاضی نداده بودند به شلواری زیر و
بمب حمل و خود را که قتل عام اتهامات تمام و
پرسیده که قاضی در جواب شنید بود آنان جزو
جواب بیگناه؟ یا میداند گناهکار را خود آیا بود:

بیگناه! بود: داده
عصبانیتفریاد با گفتهشدهصدایقاضیکه
و یا میشدی محاکمه یمن در االن «اگر بود: زده
پشت حیاط در همین مرتضوی بودم قاضی من
دادگاهباکششلوارتدارتمیزدیم»ازمکالمات
ثبتشدهدادگاهحذف گردیده وبهگوشرسانه ها

است! نرسیده

و دفع بحران رفع
مهدیکروبیمانندمیرحسینموسویدرنامه
برایفیصلهو سرگشادهایپنجراهحل و پیشنهاد
حلبحران فعلی ارایهکردهاست. قبالهمهاشمی
و نبود سرگشاده (که نامه ای طی در رفسنجانی
محرمانه تحویلرهبرمعظمشدهبود)پنج راهحل
گویا بود. کرده عنوان بحران از عبور برای را خود
و غیرمستقیم من ارایه شده پیشنهادهای همه
مستقیمبهعرضمبارکمقامرهبریرسیدهاند.
را  آیتاهللاخامنه ای درطینامهایهر۱۵ پیشنهاد
است: به پرسیده سه نفر از این و برده زیر سئوال
بنده شما که در سناریویهر سه نفر میرسد نظر

این در و نقش میکنم «بحران» اجرای عنوان به
«رفع را برای حلی هر راه چگونه می توانم صورت

بحران» قبول نمایم؟

نرمش بس است!
دیگر گفت: تهران انتظامی نیروی فرمانده
نرمش و با قبل مانند خیابانی با اغتشاشگران
صورت ادامه در و نخواهیم کرد مالیمت رفتار
خشونت از خیابانها به آمده مردم با جریانفتنه
بیشتری استفاده خواهیمکرد.وی گفت:در آینده
اتومبیلپاترولازتراکتور بهجایزیرگرفتنمردمبا

خواهیمکرد. استفاده

هفته سیاسی تفسیـر
اربعینآشیبرایرهبر پخته اند برای روز مردم
روغن وجب یک عاشورا نذری آش از رویش که

بیشتر دارد.

روز صرفه جویی برای
مبادا

اخیر ماه دو عرض در که بود آمده اخبار در
پس از انتخابات به خصوص بعد از حوادث و
مسافرت های  شمار آذر  ۱۶ از بعد روزهای در
محدود بسیار احمدینژاد محمود شهرستانی
در بیشتر وقت خود را او اندک شده است و و
کاهش علت می گذراند. جمهوری ریاست دفتر
این مسافرتهایشهرستانیکهمعموالبهجهت
شستشویمغزیمستقبلینباوعدههاونویدهای
مشخص نیست. بودهاند مثبت توخالی بسیار
که جدیدا جمهوری ریاست دفتر از کارکنان یکی
که ادعا کرده شده، پناهنده اروپا کشوری در به
به همسرش احمدینژاد که شنیده گوش خود با
گفتهاست: «بیاپولاینمسافرتهای شهرستانی
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احمدینژاد: همسر
خرید کنم! یکخرده بده من را لبنانیها از پول دالر چند مسافرت خارج که رفتیم ایندفعه محمود، ببین

 بقیه در صفحه ۳۳   

پناهنده گندشدرآمدو اگر تا صرفهجوییکنیم را
شدیم درغربمحتاجصدقهغربیهانشویم.» این
گفتهموردتاییدرسمیرسانههایمعتبرداخلیو

است. نگرفته قرار خارجی

آیتاهللا سرگشاده نامه
ایران مردم به خامنه ای

انقالبتان عاشورا صدای ایران. روز مردم ای
شنیدم. بار دومین برای را

چی؟ که حاال گرفتم! بابا! خوب خیلی

ارشاد وزارت اطالعیه
اسالمی

مذهبی مراسم ترویج سازمان
مسلمان عزیز هموطنان کلیه اطالع به
در اخیر رخ داده حوادث علت میرساند که به
جاری در سال عاشورا روز وقایع به ویژه و کشور
مراسماربعینحسینیانجامنخواهدیافتوموقتا

است. شده موکول آینده سال به
از سیاست دین جدایی بررسی دفتر روابط عمومی

اهل دوستان از تقاضا
جنبش

فرستادن با رفقایمذکر که کلیهدوستان و از
به چادر و روسری پوشش با خود عکس های
«فیسبوک» و«تویتر»پیوستنخود به«جنبش
بدون روسری  «جنبش همچنین و حجاب» 
و تقاضا نموده تشکر کردهاند اعالم را توسری»
عکسهای محدود به را ارسال عکسها میکنم
عکس هایی فرستادن و از کرده صورت یا پرتره
حریر همچنین چادر و کوتاه و دامن روسری با
ویا چاکدار وغیره خودداری کنند.ارسال بدننما
از گاهی که اخالق خالف اینگونه عکسهای
عکسهایمجله«پلیبوی»تحریکآمیزترهستند

بلکه میگردد حسادت همسر بنده باعث تنها نه
و جنبش مادر («جنبش سبز») این جنبش به

خواهد کرد. خدشه وارد

امور وزارت اطالعیه
جمهوری خارجه

اسالمی
و سفیرها  پناهندگی خبر اعالم دنبال به
کاردارانودیپلمات هایایرانیسرتاسردنیاجهت
میرساند اطالع مقیم خارج به هموطنان رفاه
طالقنامه، گذرنامه، امور ثانوی اطالع تا که
از وراثت حصر امور نیز  و ازدواج  وکالتنامه،
تهرانانجام میگیرد. طریقدفتر اینوزارتخانهدر
از طریقپستعادیمدارک هموطنانمیتوانند
جواب اخذ و رسیدگی (مدت کرده ارسال را خود
ایران یاشخصا درطیمسافرتبه و چهارسال) تا

نمایند. مطرح وزارتخانه این با را خود امورات
در ایران اینترنت سرعت علت محدودیت به
بهصورتالکترونیکیدرحال تقاضانامههایشما

نمیباشد. قبول مورد حاضر
اداره روابط عمومی

شوخی خونی، گروه
بشر با خدا

تبلیغ میدیدم تلویزیون داشتم دیشب
چون بدهند خون بیایند مردم که میکردند
از این و شده کم خونیاش ذخیره صلیب سرخ
کم منفی» «ب خونی گروه میگفتند حرف ها.
چه دیگر خون گروه این کردم فکر خودم با دارند.
تصمیمگرفت صیغهایاست؟چطورشدکهخدا
برای را او کار بدهد و بشر خونی به گروه نوع چند
دوغ خون کند؟ مگر سخت دادن خون و گرفتن
نوشابه یا باشد؟ و داشته اراج آبعلی و که است
داشته باشد؟ سفید و نارنجی و که سیاه است
خونی گروه چه که میکرد فرقی بشر برای مگر
خونی نبود تبعیضات این همه اگر داشته باشد؟

خون هم به خوردن مثل آب میتوانستیم همه
که باشد راحت خیالمان و بگیریم خون و بدهیم
بود. مشکلی نخواهد دیگر قرمز سیالاست و اگر

است. درست کارش خدا بگویید هم باز

افکار عمیق
حیوانات خواست همه حضرت نوح وقتیکه
همه شد که چطور کند خودش سوار کشتی را
مادر آیا شدند؟ او کشتی وارد و کردند قبول
بودند که نداده یاد بچههایشان به این حیوانات
که غریبهای آدمهای کشتی سوار همینجوری

نمیشناسندنشوند؟

(۲) عمیق افکار
نیستکهحضرتنوح۹۵۰ سال عمر  بیخود
حیواناتی که داشت الزم سال این همه او کرد.
و بشمارد  بودند شده کشتی اش سوار که را 

سرشماریکند.

سینمایی اخبار
که در آن کیارستمی به قبادی بعد از نامه
ایران حوادث اخیر درباره به سکوت کیارستمی
عملکرد تایید او را قبادی سکوت و شده متهم
کیارستمی عباس بود، خوانده اسالمی دولت
به نامه تصمیم پی تاثیر این در کرد که اعالم
وقایع سینمایی درباره فیلم جدید چند ساخت
زبان گرفته تصمیم گفتکه او است. گرفته اخیر
بگشاید دولت را ناهنجار رفتارهای خود از انتقاد

همدردی کند. ستمدیده ایران با مردم و
بر است کیارستمی قرار بود که شده شایع
قدیمی خود معروف  فیلمهای اسامی  اساس 
در از ایران فیلمهایی درباره وقایع گزارش شده

کند. عرضه بازار به اخیر ماه چند
که گفت: از آنجا کیارستمی به خبرنگاران
فیلمهای برای  زیادی طرفداران  و تماشاگران 
تصمیم داشتهام کشدار  و تکراری  یکنواخت،
عنوانفیلمهایقدیمیخودم استفاده گرفتهام از

فیلمهای نامها این در کوچکی تغیییر با و کنم
بسازم. جدید

محتوای و اسامی فیلمهای که شده گفته
باشد: زیر به شرح است کیارستمی قرار جدید

به کودکی که داستان شب): شبنامه (مشق
که باز هم به برای برادرش دور از چشم پدرش
پیوسته سبز» به «جنبش پدرش چشم از دور
تا ندارند) فتوکپی پول (چون مینویسد شبنامه
وقت صرف علت و به پخش کنند مردم بین در
خودش مشق نمیتواند شبنامهها این روی زیاد
برده بو این جریان از چون پدر کودک بنویسد. را
رشوه میدهد است) هم سبز او (که معلم بچه به

کند. کودک را رفوزه تا که
پوچی این فیلم هیچ): دیگر (زندگی و هیچ
امید عدم و می دهد نشان را ایران جوانان
میخواهد مرتب فیلم قهرمان آینده. به آنها
اغتشاشات و با تظاهرات اما بکشد را خودش
تعویق به را خودش مرگ کار ایران در خیابانی

و... میاندازد

داستان زیتون): درخت (زیر چنار درخت زیر
یکدرختچنار کاملزیر مردیاستکهیکروز
مچ بندسبز با پوشیدنکراواتسبز و و میایستد
کند جلب را انتظامی نیروی توجه میکند سعی
وزارت افراد مامورانکه از کتک بخورد. آنها از تا
شخص این که گرفتهاند میدانند خط اطالعات
لذت خوردن کتک از و است جنسی مریض یک
لباس یک توسط شخص این پایان در میبرد.
شخصیکهاطالعاتوزارتاطالعاتبهاو نرسیده

و... میخورد زیادی کتک چماق با
با (باد ما را برد خواهد خود با «ناجا» ما را
داستاندانشجوییکههیچگاه برد): خودخواهد
نمیکند ترک را خودش دانشجویی خوابگاه
و ربوده را او دولتی نیروهای که دارد ترس چون
ماندن سال ها بعد از اوین ببرند. او و کهریزک به
دانشگاهی میگیرد و مدرک در خوابگاه چندین
خود مدرک آخرین فارغ التحصیلی جشن روز در

میشود و... جلب و دستگیر توسط پلیس

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

ایران مسایل مورد در آزاد بحث
نیبرز رستوران در

دی) ۲۸) ژانویه ۱۸ دوشنبه

فلسفی روشنگری ضرورت
ایـران جامعه در

بهمن) ۵) ژانویه ۲۵ دوشنبه
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بازیگری ـ  فن یا مدرسه حرفه و ۱ ـ محصل
. لقوه با توام بیماری نوعی

بامهارت ـ  و چابک ـ پرستار و ۲ ـ خادم
سکوت. و خاموشی

در کار ـ  تردستی فن و ـ الیموت قوت ـ ۳
آشفته. و افشانده

از  بعد شاهان لقب ـ  گمان و پندار ـ  ۴

یافتن  دست از پس که اسپانیایی دریانورد ۱ـ 
محصول نهاد ـ بنا وراکروز را مکزیک شهر به

صابون. و آب
از  ـ و مستمندان نگهداری فقرا محل ۲ ـ
زمامدارانسه گانهرومکهدرجنگبا سورناسردار

اشکانیکشتهشد.
نفرتـ   ـ گریز و میانمار ۳ـ  پایتخت برمه یا

بستر و تشک.
ـ  پایداری  ـ آذری اسم ـ زدنی ها از ـ   ۴

راهنما.
شدن.  جدا هم از ـ مقصود و منظور ۵ـ 

حال  هر به ـ و خوف ـ ترس انتها و آخر ۶ ـ
کارمندان. کوی ـ است طلبکار

زیبا و  بخشی ـ اروپایی پایتخت های ۷ ـ از
فروش. خرید و ـ گیالن در پرجاذبه

پیامبرانـپستیوفرومایگیـکشوری  ۸ -از
استآسیایی.

معروف استـ   سفید طالی ـ به شد رها ـ ۹
مستعمرهمهاجرنشین.

اتومبیل ـ  تحرک کلید ـ تن پوش ۱۰ ـ نوعی
یازده. خلقاهللاـ 

۱۱ -دانشمندفرانسویکاشفمیکربهاری 
ماشینی. فرش نوعی ـ

فرستادهـحرف  پیامبر و یاریـ  پیروزیو ۱۲ـ 
نفیکلمه. پیشاوند همراهیـ

اسمی  و کاسنی شبیه داروی گیاهی ۱۳ ـ
بد این بخت خانم ـ مایه آهنگ ـ از برای دختر

میشکند! دندان گاه هم
کشور کانگورو. ـ زنانه چارقد روسری و ـ ۱۴

آشنا  برزیلی نویسنده ـ موسیقی الفبای ۱۵ـ 
«کوه کتاب خالق و حافظ خیام، مولوی، آثار به

پنجم»

باستان. ایران در استاندار ـ پیشدادیان
گندم  پوست ـ بی چربی و رقیق آبگوشت ۵ـ 
دو و تردید از حکایت آید کار در چون ـ جو و

است. دلی
زراعت بهامیدباران  پسوندظرفو مکانـ ۶ـ 

ندا. تنبیه و کلمه ـ مایعات واحد سنجش ـ
شمال  ایاالت از ـ گنجشک زبان درخت ـ ۷

شرقیینگیدنیا.
خاصیتالکتریسیتهـسخت و  ـ صمغیبا  ۸

کن. خشک صورت حوله ـ محکم
روشنایی. آالت موسیقیـ  از ـ ۹

به  که کوچک تختههای ـ صریحاللهجه ۱۰ـ 
امید سقفمیکوبیدندورویآنگچمیمالیدندـ

چکش! بزرگ برادر ـ شود یاد نیکی به که
و تنبل ـ  سست ـ آهننورد ۱۱ ـ زوزه کش

سواری. انواع اتومبیل از مارکی
و شریر ـ  بد ایران ـ ۱۲ ـ مرکز استانی در

بیشتر! و چیزی مالالتجاره است
فروش!  ماهی موسسه ـ رونده! پارسای ۱۳ـ 

دیگران. امور عهدهدار ـ

پولیاست  واحد ـ بیابانگرد صحرانشین ۱۴ـ 
و جانشین. عوض ـ

ـ  قدیمی جانوران سنگواره شناسایی ۱۵ علم
است. هیچ برای بسیارش

خانهقاضیکجاست؟(خانهدوستکجاست):
داستانپدری که برای آزادی پسرش از زنداناوین
قاضی خانه جستجوی در تهران خیابانهای در

سعیدمرتضویاست.
دهات از با ظرف ماستی که می خواهد که او
که وقتی دهد. رشوه را  قاضی آورده خودش
قاضی میکند و پیدا را قاضی باالخره پدر این
پسرش مییابد که در میخورد را ماستهای او
بودن زندانی مورد در کشتهاند و پیش مدتها را
میکند ماست سعی پدر گفتهاند. دروغ به او او
دیر اما دیگر بگیرد پس مرتضوی از سعید را خود

است. شده

باشد هدف وسیع اطالعات دارای وقتی او ولی
اطالعات میخواهد این که قرار میگیرد نیرویی
به اطالعات این نگذارد یعنی کند، را کنترل
علیمحمدی در بیفتد. حضور دست «نامحرم»
نیرویی که ـ سبز» «جنبش اصالحطلبان بین
و «ناخودی» محدوده به سرعت به آن رهبران
در انگیزه بزرگی ـ می شوند «نامحرمی» رانده
میان از را او که میدهد قرار حاکمیت اختیار
او ترور از پس ساعات گزارشهایی در بردارد. ولی
او برایگذراندن اینکه منتشرشدهاست حاکیاز
کشور از خارج به سفر قصد ساله یک دوره یک
خبر این اگر است. داشته را سوئد) احتماال (و
آقای ترور برای قویتری انگیزههای باشد درست

علیمحمدیمطرحمیشود.
افشای فعالیت های از رژیمجمهوریاسالمی
چند است. در نگران شدت به خود هسته ای

هسته ای متخصصان  از تعدادی اخیر  سال
فعالیت های از اسنادی و گریخته ایران از رژیم
اگر کردهاند. فاش را جمهوری اسالمی هسته ای
داشته را ایران قصد خروج از علیمحمدی آقای
را مرتبا به خود مخالفان که است عوامل رژیم
وابستگیباعواملجاسوسیغربمتهممیکنند
او سیاسی گرایش توجه به سادگیمیتوانند با به
در کشور خارج در او بگیرند که اطالعات نتیجه
دلیل خطر است. کشتن افراد صرفا به معرض
اطالعات دارند در محافل تروریستیامری اینکه
عادیاست.۳۳ سالپیش،«سازمانمجاهدین 
پیکار»، «سازمان دگردیسی به حال در خلق»
خارج ایران از میخواست که را یقینی محمد
با یک اطالعات داشت که این دلیل به تنها شود
صدها ترور که رژیمی از کشت. سر پشت گلوله از
هر و دارد کارنامه خود در هزارانکشتو کشتار و
انتظار چه مجاز میداند راه هدف در را وسیلهای

بهتری میتوان داشت؟
تمامی نشانه های مسعود علیمحمدی ترور
خود در را سازمان یافته هدفمند و عملیات یک
از همه از بیش ایران در عملیاتی چنین دارد.
جمهوری رژیم اطالعاتی و نظامی سازمان های
نیز قتل انگیزههای این ساخته است. اسالمی
زمینه در حاکم نظام جاری سیاستهای با تنها
هیچ دارد. همآهنگی هستهای فعالیتهای
کافی انگیزه  دیگری خارجی یا داخلی نیروی 
با مشخصاتمسعود قتلفردی دانشگاهی برای
جمهوری است. رژیم نداشته را علیمحمدی
در داده که نشان گذشته در اسالمی همچنین
جنایتی هیچ از خود سیاستهای اعمال راه
رد پای فروگذار نیست. قتل ترور و از جمله و
قتل در رژیم اطالعاتی و امنیتی سازمان های
تا روشنیدیدهمیشود و مسعود علیمحمدیبه
جمهوری اسالمی رژیم باید نشده آن ثابت عکس

دانست. او قتل مسئول را

ترور... در رژیم پای رد

در آنچه باره در به سکوت اعتقادی من نیستند.
اینحساب با ندارم. سالهایشصتاتفاقافتاد
باشم. این دو و نگاه طرز تفکر نمیتوانم پیرو
نوع از «اسالمی» قالبی در اصالح طبیعتا اینها
همهاش امروز میکنند. جستجو «خمینیوار»
بودم. شصت  دهه «حزباللهی»های یاد  به
را جانورها دارید که بسیاری از این شانس چقدر
دردههشصت ندیدهاید!فکرمیکنید آنجانورها

بودند؟ چه دنبال
بیشتر حرف نزنیم؟ در این باره چرا

وبالگ نویسنده از برگرفته

... مملکتی چه من
۱۱ صفحه از بقیه

موسوی... ۱۷ بيانيه شماره
۱۳ صفحه از بقیه

به ماده مربوط صورت حاشيهای در تنها به بلکه
نشان می همين است. آمده عزل احمدینژاد
آزاد انتخابات مرتبه نفر پنج اين برای که دهد
آن حاشيه میگويند که چنان تازه کجاست. 
۱۷ موسوی اضافه  بيانيه خواندن از پس هم را
تشکیل سخن از هم حاشيه همان کردهاند. در
آزاد انتخابات اصول تعیین برای کمیسیون یک
اعالمیه ظاهرا اینفرهیختگاناطالعیاز است!
تاريخ در آزاد که و استانداردهایانتخاباتعادالنه
تصویب  آرا به اتفاق پاریس به ۲۶ مارچ ۱۹۹۴ در
یکصدوپنجاهو چهارمیننشست شورایپارلمان
و جمهوری اسالمیهم آنرا امضا جهانیرسیده
دوباره را چرخ میخواهند که ندارند است کرده
اختراعکنند. اگر«نظام»جمهوری اسالمی نمونه
میدانيم که است، آقايان اين اختراعات یکی از

«اختراع» نو از معوج کج و هم را «چرخ» بار اين
خواهندکرد.درمقايسهباانتخاباتآزاد،استعفای
امروز نقشتاکتيکیمهمی اگر حتی احمدینژاد
بیاهميت مدت هم در دراز باز باشد، داشته
باقی چه و کند سقوط احمدینژاد چه است.
انتخاباتآزاد است. محور بماند، شعار کانونیما
بدون آنتغييراتپیگيری شوند به گرد اصلیکه
منحرف خود از مسير دوم خرداد مانند که آن

هميناست. گردند،

***
آينده، ساماندهی برای تنها نه آزاد انتخابات
پلی خودش بلکه است مهم گذار، پل آنطرف در

آينده. سوی به است
عنوان با نوشتار اولین در که همانطور
به گام به گام گذار  راه  نقشه  آزاد،  انتخابات
میتواند آزاد» «انتخابات است: آمده دمکراسی،
گردآنبن بستسياسیايران به محوریباشدکه
را کشور آينده چشمانداز گشود، باز گره به گره را
و فروپاشی خطر جنگ سياهی بيرون آورد، و از
است آن خطر در غير اين صورت کرد. منتفی را
داخل، کهمجموعه ایاز بنبستهای سياسیدر
خالء فزاينده قدرت خارج، و با تشنج و تنش
کاهشمتداوممشروعيترژيم، سياسیناشیاز
وواگراییفزايندهمياناجزایمختلفجامعهايران
اقليت ها، و بهحقوقمردم تجاوزاترژيم از ناشی
گام به گام را ما کشور و دهند هم دست به دست
بهسمت انفجارکوراجتماعیوفروپاشیو نيستی
در امروز ما کشور سرنوشت نگاه اين از برانند.
فروپاشی و ميانانتخاباتآزاد نتيجهمسابقه گرو
از و میرسد ايران آزاد زودتر به انتخابات يا است.
فروپاشی، يا پساز و فروپاشیجلوگيری می کند،
«انتخابات پروسه همان  به گرد بايد ناچار به
درون از را و کشور آورد وجود ملی به آشتی آزاد» ،

خرابههایفروپاشیبيرونکشيد.»

جنبش رشد به توجه خود با سیاست ادامه برای
سیاسیدرایراندستبهیک«استراتژیکلییک»
از عدهای اوباما، زد. استراتژیک) (فاشسازی
وقت نشریات را بهسر متخصصین عالیرتبه خود
و فرستاد تایمز» «نیویورک و پست» «واشنگتن
گذاشت. در نتیجه در میان آنها مسايلی را با
تبلوریازخط سیاسی اینروزنامهها مقاالت اخیر
اینمقاالت اوبامادر پیآناست. جدیدیاستکه
است. بوده نیز تاثیرگذار مجلس نمایندگان بر
به «واشنگتن از تحویل سال درست قبل آنچه
سیاست ۱ـ که بود دو نکته شد این گفته پست»

ایندلیلکه توانسته به با ایرانموفقبوده تعامل
۲ـ   وجود آورد؛ به و شکاف تشنج در ایران است
سپاه پی تحریمهای سختیعلیه هیاتدولتدر
امر ایران. این بر علیه مردم نه و پاسداران است
سال در که دارد روها تند به ضمنی پیغامی هم
و بود نظامی نخواهد از حرکت صحبتی جاری
توجه مورد تحریم بنزین سنا که به پیغامی هم
این حرکت به حال عین در کاخ سفید نیست.
حرکت یک که داد خواهد را امکان این اوباما
تبلیغاتیوسیعبهنفعحقوقاجتماعیوسیاسی،

بیاندازد. راه ایران به اوپوزیسیون
بهطور عالی دولت مقامات نفر از شش تعداد

درگیریهای ایرانآنچنان میرسد که نظر به
بهپای میزمذاکره آمریکا زیاداستکه نمی تواندبا
فروپاشی معنی نظام ایران به ضعف بنشیند.
فشار جنبش بر زودیها نیست ولی به این آن
جامعه آزادیخواهانه زنان و جوانان و سایر اقشار
یکطرفنظام از اضافهمی شود. روز نظامهر به
با دیدگاهی مذهبی وسنتیبه مسایل مینگرد و
ولی میباشد پی کنترل مردم در خشن روشی با

اسطکاک فرسایشی زمان در پروسه گذشت در
طرف از و است زوال به رو نیروهایش مردم، با
یک ساالنه افزایش با ایران، جوان نسل دیگر
و آزادیخواهانه خواست های پایه بر نفر، میلیون
مدرن آباد، دموکراتیک، خواهانجامعهایآزاد،
بیناین تضاد در استکه معلوم مترقیاست. و
نسل بازی برنده نو، کهنه و بین تضاد یعنی دو،

ایران است. جامعه نوین و مترقی جوان و

گزارشگران از نفر دو با رسمی غیر و خصوصی
آنها به و کرده مالقات تایمز» نشریه «نیویورک
دولت آمریکا در یک عملیات زیرکانه  که۱ـ  گفتند
مربوط تاسیسات جریان که است توانسته موفق
نموده و فاش را قم نزدیکی در بمب به ساخت
دولت آمریکا  ۲ ـ استفاده کند؛ قابل را غیر آن
مورد را ایران غنی سازی سنتریفیوز  دستگاهای
ظرف است که دلیل همین به و داده سابوتاژ قرار
اتمی هیات بازرسی گذشته گزارشات سال دو
نصف از بیش که از آن است حاکی ملل سازمان
تحریمهای  ۳ ـ نیست؛ فعالیت مشغول آنها
پاسداران سپاه علیه است  راه در که جدیدی
امکان ایران. امری که مردم نه علیه بود و خواهد
موفقیتشبیشتراستچونکهرژیمایرانازداخل
قطع  به طور دولتآمریکا تضعیف شده است؛۴ـ 
قادر باشد امکاناین که ایراناز اعالن میدارد که
تاسیساتغنیسازیخود رادرخدمتبمباتمی

دارد. فاصله سالها دهد، قرار
با گوهایش و گفت در که مینویسد دریفوس
سالها ایران که معتقدند آنها چینی، مقامات
که حالی در دارند فاصله بمبسازی امکانات با
احتمالتغییراتسیاسیدرایرانبسیارزیاداست.
نیز اسرايیلی مقامات با خود مباحث در دریفوس
اتفاقات میکنند فکر آن ها که میکند قول نقل
است که آن از در ایران حاکی انتخابات بعد از
به اتمی بمب توسعه از زودتر سیاسی تغییرات

پیوست. خواهد وقوع
آمریکا سناتورهای به اوباما اساس این بر
دنبال به است سنا  بهتر داده است که پیام
حتی نرود. برمن» «الیحه نام به کنگره الیحه
آنجا که از نماید نیز تصویب سنا الیحهای که اگر
تصمیم پریزیدنت اینلوایح منوطبه تشخیص و
نخواهد اجرا به را الیحه اوباما مفاد بود، خواهد

گذاشت.

ایران علیه اقتصادی آمریکا تحریم های

و... سیاسی خبـرهای

هیات به نامهای طی اسالمی مجلس شورای
خود سمت از استعفا پذیرش  تقاضای رییسه

بود. کرده
روح اهللا گزارشرسید که دیروز، پنجشنبه، اما
دیدار اینهفته«پساز چهارشنبه حسینیانروز
داده و تغییر را خود نظر بلندپایه» مقام با یک
در مجلس گذشته از «محکمتر» تصمیم گرفته

بماند. باقی شورای اسالمی
اصولگرای دیگر نماینده رسایی، حمید
گذشته دو روز یکی «طی گفته است: مجلس،
و کردند صحبت حسینیان با دوستان از برخی
نقش و گفتندکهحضورشان درمجلس تاثیرگذار

آفرین بوده است.»
استعفای تقاضای است داده توضیح رسایی
نهی و معروف به امر باب «از حسینیان روحاهللا
داشته بر نیز در را خود نتایج بوده که منکر از

است.»
این«نتایج»نداده ویتوضیحبیشتریدرباره
ولیافزوده استروح اهللاحسینیانپسازمالقات
باآنمقامبلندپایهتصمیمگرفت«محکمتر،قویتر
پارلمان» فعالیت های در گذشته از استوارتر و

یابدوحسینیانبزودیجزییاتاینماجرا حضور
کرد. خواهد تشریح خبری نشست یک طی را

نوشته خود استعفانامه در حسینیان روحاهللا
خورده شکست و سرخورده را خود «من بود:
دفاتر مسئوالن کسانی در میبینم [هنگامی] که
 ۱۸۰ که حاکم شدهاند اسالمی جمهوری نظام

با رهبری زاویه دارند.» درجه
«من بود: کرده تاکید مجلس نماینده این
جسمانی با مرگ سیاسی یا هستم که مطمئن
کبریایی والیت نه بر دامن من، حقیری مانند
خواهد انقالب و نه از روند نشست خواهد گردی

کاست.»
بود:«جناح آورده ایننامه ادامه حسینیاندر
اصالحطلب نزد رییس[مجلس]عزیزتر وو ارزشیتر
بیخاصیتتر. من و مطرودتر ما روز هر است و
شکست خورده را موجودی سرخورده و خود
میبینموقتیمیبینمریاستکمیتهدفاعمجلس
تقلب اتهام بانیان است که از فتنه گرانی از یکی

بود.» انتخابات در
به حسینیان اشاره که  میرسید نظر به
علیاکبرمحتشمیپوربودکهریاستستادصیانت
دوره دهمین در را موسوی میرحسین آرای از
داشت عهده به ایران جمهوری ریاست انتخابات
را انتخابات ناظران و مجریان انتخابات از پس و

کرد. متهم تخلف به


