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اخبار به انگولک
کردند؟ چه ایران با اعراب باالترین: *

میکنند؟ چه یا کردند چه ـ
به ایرانیان عالقه افزایش آلمانی: نشریه *

سگ! داشتن
نیستبلکه  سگ و عشق به عالقه خاطر به ـ

آوردن است. مالها را در لج برای
کمک  به احتیاج زلزلهزده مناطق * مردم

دارند. فوری
تبریز؟ یا مناطق؟ بم کدام ـ

خاطر  به الهه دادگاه در اسالمی جمهوری *
جنایتعلیه بشریت محکوم شناختهشد.

بده رو جلب بره حکم مردشه  کی حاال ـ
دستشون؟!

ازحجابمتنفرم! فراهانی: گلشیفته *

ما ادامه بده را تنفرت هم همینطور. ما ـ
تشویقتمیکنیم!

* مصباحیزدی:مغزمننمی تواندمقاممعظم 
کند. تحلیل را رهبری

تحلیل سرگیجه موقع هم همینطور. من ـ
دست میدهد. به من حالت استفراغ میگیرم و

به  لحظه گزارشهای و اخبار زنده * پخش
نیویورک. به سندی دریایی توفان هجوم لحظه

احمدینژاد هواپیمای رسیدن مثل درست ـ
است. ترسناک و هیجانانگیز نیویورک به

امسال ایران ۶۵۲  نخست شش ماهه * در
واردات خود لیست در بیلچه و بیل دالر هزار

است. داشته
که  آدم همه این کردن خاک برای احتماال ـ

نبوده! کافی کشته تولید داخلی و کرده اعدام
مهمات  حمله هواییاسراییلبه انبار از * بعد
در اسالمی جمهوری ارتش ناو یک در سودان

سودان پهلو گرفت.
است  بهتر بعد از«مرگسهراب» یا ـ نوشدارو

بگویم«بمبارانسودان»؟
بعد از  تندرو اتوبوسهای قیمت * در تهران

یافت. افزایش برابر سه به دالر ترقی قیمت
سه  زمانیکه دالر تندتر بروند تا سه برابر اگر ـ

ندارد. اشکالی نشده برابر
مالی  خشکسالی با الریجانی: علی  *

مواجهیم.
شود! تا خیس گریه کنید خب ـ

عروسک  ایران پول نفت به جای به * چین
داد. خواهد

این  از الاقلخدا کندعروسکباربیباشد نه ـ
دارند! منگنه شده روسری عروسکهایی که

* همسرمقام امنیتیلبنانیترور شدهتسلیت 
نپذیرفت. را اسالمی جمهوری رژیم سفیر

صیغه  تقاضای و نبوده  تسلیت  احتماال ـ
بوده!

بغداد. در ایرانی زائران اتوبوس انفجار *
دو  تیر  یک با  زیارت، هم شهادت.  ـ هم 

زده اند! نشان

اوباما رامنی با فرق
قرار که آمریکا جمهوری ریاست کاندیدای دو
مصاف یکدیگر بروند به شش نوامبر در روز است
و سو یک دیدگاههای اسالمی جمهوری درباره
بسیار ظرافتهای و تفاوتها با دارند؛ مشابه

کوچک.
فعالیتهایهستهایجمهوری با آنها دو هر
با است که موافق اوباما مخالفند. اسالمی ایران
باالتر تومان ده را دالر اتمی سانتریفیوژ ایجاد هر
مفت تومان ده که دارد عقیده رامنی ببرند.
پولدار  مالیان چون تومان باشد ۱۰۰ و باید است

هستند.
تئوریهویج وچماقمعتقد کاندیدا به دو هر
نشان را هویج اول  میگوید: اوباما  هستند.
نخوردونخواستآن اگرطرفهویجرا میدهیمو
رامنیمی گوید: میکنیم. چماقاستفاده وقتاز
اندازهیکچماق به بایدازهماناولیکهویجکه

کنیم. است را رو بزرگ
تنبیه مورد در نظامی گزینه با کاندیدا دو هر
می گوید: گزینه اوباما مالیان ایرانموافقهستند.
گزینه رامنیمیگوید: باشد. نظامیبایدرویمیز

میز باشد. زیر نظامی باید
باالخرههردوکاندیدابابمبارانایرانمخالفتی

ندارند.
بایدمناطقنظامیوهستهای اوبامامیگوید:
رامنی میت کرد و بمباران را پایگاههای سپاه و
تا کنیم را بمباران ایران است همه بهتر میگوید
نظامی مناطق همه که باشد راحت تر خیالمان

بردهایم. بین از هم را زیرزمینی
نفر این دو از کدام هر شدن صورت برنده در

کند. خیر به را مردم ایران عاقبت و آخر خدا

بسماهللا! جمشید
به کیست؟ بسم اهللا جمشید این راستی به
اقتصاد قضاییه و وزیر دادستان و رییسقوه گفته
کسیکه با نرخ ارز بازیمیکندو نرخ روز را تعیین

«جمشید به نام پنهان و شخصی مرموز میکند
قاچاقیهای تمام صراف ها و است که بسماهللا»

میکنند. تبعیت او از دالر
آفتابی وقت هیچ بسماهللا جمشید میگویند
نمی شناسد. درست را  او  کسی و نمیشود
میگویندجمشیدبسماهللاهمانرییس بعضیها
میان به مبدل لباس با که است مرکزی بانک
میگویند او، می کند. تعیین را نرخ و مردم آمده
یعنیجمشیدبسم اهللا، عضو«دولت سایه» است
ازچنگشان مردم را ارز ماموریتشاین استکه و
مسافرت و عشرت و عیش خرج آن ها تا دربیاورد
دور خاور شهوت فروش و شهرهای آنتالیا به
نمایندگان مجلس عوضروحانیونو در نکنند و

بکنند. کارها را این
و کله ماموران سر تا میگویند چون جمشید
لقب به او میزند چاک به میشود انتظامی پیدا
بسماهللادادهاند.همچنینمیگویندچونجمشید
اول نرخ دالر است برای تعیین که اصوال مذهبی
او به میگوید بسماهللا و میکند دعا و استخاره

دادهاند. بسم اهللا لقب
جمشید اصال او نام میگویند دیگر برخی

از روز بخصوصی ساعات در چون نیست بلکه
از که را تا نرخ دالر را صدا می کند رفقای صراف
دوبیبرایشرسیده بهآن هابگوید وفریادمیکشد:
گذاشتهاند. جمشید را اسمش شید جم بچهها

رییسبانک اگر اعتقاد دارند باشدهمه هرچه
زده بهتر ترکمان ایران ملی پول به مرکزی اینقدر
بانک مرکزی یا رییس را بسماهللا جمشید است
نظر به چون و دارایی بکنند اقتصاد وزیر حتی
و درست تر است پیشبینیهایش او می آید که

میکنند. حساب او حرف روی نفر چند

مالی فساد مجازات
مالی، بزرگ فساد پرونده قاضی سراج، ناصر
گفتمحمودرضاخاوریمدیرعاملپیشینبانک
مرکزیکهسههزارمیلیاردتوماناختالس کردهبه

شد. خواهد محاکمه علنی اما غیابی صورت
است مسلم که غیابیاش گفت: قاضی این
باید هم علنی ایران نیستند. در ایشان که چون
فسادهای اختالس و با بگوییم مردم تا به باشد

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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«چریکه تارا»  سینمایی: نمایش فیلم
بیضایی بهرام کارگردان:
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مدیسون جیمز مدرسه وارهاک سالن نمایش: محل
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 بقیه در صفحه ۳۳   

بمب داره، دیش بومشون که پشت خونههایی روی کردن حمله اگه تقاضا داریم اسراییل و آمریکا از
نیستن...! اینا با نندازن،اونا

شوخی عکسی نداریم. شوخی و می کنیم برخورد مالی
جریان در خاوری رضا محمود اگر گفت: وی
باید شود شناخته مجرم علنی و غیابی محاکمه

مجازاتسنگینیبپردازد.
بود: پرسیده  که خبرنگاری در جواب وی
منظورتانازمجازاتسنگینچیست،گفت:یکی
به ایشانرا ایناست که پیشنهادهایی کهشده از

تبعیدکنیم! کانادا

جدید آیه
چهار را گناهکاراندالر ما برایعقوبتشما و
تا شما بکشید. و عذاب تا زجر کردیم هزار تومان
تعیین جانشینسرخود نماینده و برایما باشید
و خداوند عبادتننمایید. را او نکنیدو بهجایما
ارز. طال و روز نرخ حتی است؛ آگاه چیز همه بر
عقوبت سوره
ارز فیاالرض آیه

«سندی» عظیم توفان
 ۱۴۰ سرعت «سندی» با توفان بود ابر قرار
برسد آمریکا سواحلشرقی ساعتبه در کیلومتر
این توفان یا مرکز هم بکوبد. چشم در آنجا را و
را نیویورک هواشناسان پیشبینی طبق دریایی

بود. داده قرار هدف
عصبانی خدا دست از نیویورکی ها از بسیاری
بروز این توفان آن ها هستند. علت عصبانیت
میگویند: آنها زمانوقوعآناست. نیستبلکه
احمدینژاد به زمانی که توفان را این چرا خدا
سازمانمللنیویورکمیآمدنفرستادتاهواپیمای

شود؟ ایران به بازگشت به مجبور او

میدانستید؟ آیا
و جوایز بیشترین تعداد میدانستید که آیا
ادبی سیاسی، قدرنامههایبینالمللیفرهنگی،
کسانیتعلق ایرانبه کشور سینماییمتعلقبه و

آن؟ بیرون در نه زندان هستند و در که گرفته
آنها از و بدانیم را خود زندانیهای قدر باید

کنیم. تشکر سربلندی ایران حفظ برای

اطالعیه
که میرساند عزیز هموطنان کلیه به اطالع
روز در نوروز بدر سیزده مراسم ثانوی اطالع تا
در خیابانها بهجایدشتوصحرا آبان و سیزده

شد. کوچهها برگزار خواهد و
روز مراسم به این رژیم اصالح از بعد زودی به

خواهد گشت. باز اصلی خود
ایران ملیمذهبیهای از جمعی

عمیق افکار
سوی از مسلمانان برای حج به رفتن اگر
اوهمه خداوند الزم وواجب دانسته شدهپس چرا

است؟ دنیا نیاورده به مکه را در مسلمانها

سخت انتخاب
شایعشدهکه بعدازرفتنمحمود احمدینژاد
ریاست مقام احراز برای اصلی رقابت (آمین!)
دوستپسر و جمهوریبینرحیممشاییمشاور
بود. خواهد تهران شهردار قالیباف و احمدی نژاد
اینشایعهوپیشبینیدرستباشدمردمایران اگر
شده بسیار گیج آینده جمهور انتخاب رییس در
نمیدانند آنها داشت. خواهند شدید تردید و
و یا نزدیک دارد رابطه زمان امام که با بین کسی
کدام است کرده گیاه از گل و پر را تهران کسیکه

کنند؟! انتخاب را

نکته
باقی برایش آرزو تا دو بیچاره احمدینژاد این
یکی نشدهاند. برآورده حال به تا که میماند
بازید دیگری و نیویورک دوقلوی برج های از دیدار

اوین! زندان از

امام؟ خط
آیا میدانستیدکهیکاسکناسهزارتومانی در
اسکناس  همین و بود دالر ۱۴۰ حدود شاه زمان
و خمینی حکومت در دوران امروز تومانی هزار

میارزد؟ سنت فقط۲۳ خامنهای و خلخالی
منحنی و و جدول و نمودار کشیدن من اهل
نیستموکشیدن این اشکال شاخصو این چیزها
خط «پیرو به عهده دانشجویان را فنیها رسم و

میگذارم. امام»
اگرهمکاغذاضافهخواستندچونخطهایشان
میآورند کم جا و میزند بیرون خودشان کاغذ از
از را کاغذشان کنم و سهمیه بازی پارتی حاضرم
تا دولتی برایشان بخرم نرخ رفقا به یکی از طریق

کارشان راه بیفتد.

کشف شده آیه جدید
روی بر خلق کرد و را حوا خدا آدم و و ...
اگر گفت: و آمد حوا روزی داد. قرار زمین کره
بیاید است قرار روزی چند مادرم ندارد اشکال
در آدم عصبانی شد و پیش ما بماند! آنگاه و
و از  creation شک کرد تئوری خلقت خدا و کار

شد. فراری بهشت
شیطانی آیات
زن مادر سوره

انقالبی آهنگهای
موسیقی کامال گروه این با آهنگهای من
آهنگ هایانقالبی  مسکو در که Pussy Riotزنانه
آهنگهای اندازه پوتینمیخواننددرستبه ضد
زمان فریدون فروغیدر و فرهاد انقالبیداریوش و

میکنم. حال ایران انقالب۵۷
رایت»، «پوسی گروه آهنگهای شنیدن
به پوتین که برای والدیمیر من برای مخصوصا
نیستم، بسیار قائل ارزش هم دمپایی اندازه یک
چه میدانستم روسی اگر  حاال است. جالب
علت که میگویند رفقا به من از برخی میشد؟
سیاسی به این گروه روسی فقط جنبه من عالقه
نداردچون مناهل خشونتو انقالبوطغیانو
یک  جوابیندارم. برایآنها ویژهRiot نیستم. به
بیشتر کارش است ممکن گروه این دیگر قسمت
گذاشته باشد و اثر من روی از قسمت دیگرش
چه و تازه حرف رفقا را قبول کنم. است که بهتر

فرقیمی کند؟

کوتاه قصه

ایران؟ الو؟
بینجواناناصطالحGhetto یعنیپایین  در
خراب بد و چیزهای به معموال آمریکا شهری در
تلفن موبایل اگر مثال می شود. اطالق نیز ارزان و
سیاهپوست ورزشکار یک کفش اندازه به شما
Ghetto Phone یعنی  را آمریکایی است این تلفن

میخوانند! ارزش کم و افتاده مد از
کارتهای این از رفقا یکی از یکی توصیه به
ایرانی از یکفروشگاه ارزان قیمترا دور تلفنراه
برای مکالمات دقیقه در سنتی تا چند خریدم

ایرانصرفهجویی کنم. تلفنی با
که همان طور و زدم تلفن ایران در مادرم به
پیش که از وارد کردن صد شماره و انگشتم را
میک بود گرفته دکمه های تلفن درد روی شماره

کردم. مادرم سالم به بخوابد تا دردش میزدم
اصال خوب صدا اما داد را سالمم جواب

نبود.
تلفنزیر مادر چند دفعهبهت بگم با پرسیدم:

نرو؟! حموم دوش
چیه منظورت گفت: و کرد الو الو بار سه دو

حموم هستم؟ زیر دوش که
آب میاد. زیر از که انگار گفتم: صدات

همینجوره! صداش خارجی گفت:خطهای
بود. داخلی خطهای منظورش

متوجه بعد و کردیم صبحت دقیقه سه دو
خودم و میشنوم را خودم صدای دارم که شدم
خودم با خودم و میدهم جواب خودم به دارم

احوالپرسیمیکنم.
هنوز اونجایی؟ مادرم پرسیدم: از

حمام؟ کجا؟ توی گفت:
صدا کردم. شوخی بابا نه گفتم: خنده با

میاد؟
آره... آره... گفت:

مشغولصحبتشدیم وبعد چشمشماروزبد
سه چهار نفر دیگر یکجوریخطشان یکهو نبیند

قاطی خط ما شد.
اصفهان با آنجلس لوس از داشت نفر یک
و دوبی و دالر صحبت از نرخ میکرد. صحبت
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قهرمانجام باشگاههای  انواع آبگوشتـ از ۱ـ 
.۱۹۸۲ سال در اروپا

زنگ  ـ ادارات دبیرخانه در نماینده دفتر ۲ـ 
بزرگ.

مذهبیـ   اشعار خواننده ـ بیچیز و ۳ـ  فقیر
شبهقاره. مردم از گروهی زبان

یا  خوشبو صمغی با است درختی ـ  ۴

برنده  بنیاعتماد رخشان ساخته فیلمی ۱ـ 
بهترینفیلمنامهجشنوارهفجر.

نامادریدادهمیشدـ   اغلببه ۲ـ  عنوانیکه
آرزو. و خواهش ـ انسان در ربودگی حالت

۳ ـ کینهجو، بدگمان ـ خوراکی کودکانه! ـ 
پدر. کشته به دست این

ابله  جمعـ  پرسشـضمیر کلمه تعلیلو ۴ـ 
آبکش نشده. پلوای ـ کند ذهن و

تصدیق  ـ ترمز کشتی خانواده زردآلوـ  از ۵ـ 
سام. عمو

و  زورگو  ـ  بستن فرو سخن از  لب ـ   ۶
ستمگر.

ـ  بسیط  یک جسم جز ء کوچکترین  ـ   ۷
بیکس مجازی معنی به کلمهای ـ ورزش نوعی

الت. کار و و
جمع کردنـ  پسوند ساییدن و نرم ـ ۸

بیخ ریواس  گرفتن ـ هم قرار پشت سر ۹ ـ
بادام. ـ

کسی  و چیزی وضع چگونگی و کیفیت ۱۰ـ 
تابوت! میخ ـ

ایران  در استانی است خوشبو ـ چوبی ۱۱ ـ
کار. بازده ـ

حرفتعجب  نسبشناسـ  پشتگردنـ  ۱۲ـ 
نشده! آگاه هنوز ـ

اندام  باریک ـ فرصت و مجال توانایی، ۱۳ ـ
و زینهاری. پناه ـ

اتصال  ـ رییسـ  موقر و سنگین و رهبر ۱۴ـ 
وپیوستگی.

قرن ۱۹ مصنف کمدی  نمایشنامهنویس ۱۵ـ 
«توسکا» و «دوستان صمیمی» درامهای

ـ حالج و پنبهزن سنگریزهـلبه پهنشدههرچیز
موی حیوانات. بیماری ریزش ـ

ـ اشاره  مادر مصغر ـ اختیار و حرف تردید ۵ـ 
نظر مخاطب. شخص مورد به

مرگ  ـ برادر ازظروف شیشهایآزمایشگاه ۶ـ 
خرما. و انگور شیره ـ

فنون  از ـ بیداد و آگاه ـ ضعف و سستی ۷ـ 
کشتی.

زبان  به بله ـعددنخستـ لودهومسخره ۸ـ 
لمیزرع. و زمین خشک ـ انگلیسی

قصر  دست به نقره چماق نگهبان ـ  ۹
مالدار. و ـ ثروتمند نورانی کردن ـ طاغوتیان

از شهرهای  ـ خلوت گوشه ـ میوه خوب ۱۰ـ 
استانکرمانشاه.

داکارـ   پایتختی به آفریقایی کشورهای ۱۱ـ  از
عقب. و دنبال ـ بپرسد و بداند که آن

پذیرفته  خداوندان ـ ـ آفات گیاهی از ۱۲ ـ
پرسش. و تعلیل کلمه ـ نشده

نکنیدـ   اما باور ـ پیشگوست ۱۳ـ  نافرمانی
باشد. معذور هم باید حتما

به  ـ واژهای بیگانه و معروف مشهور ۱۴ ـ
معنای تبلیغ کردن.

جمهوریخواه  ایرلندی مشهور مبارز ـ  ۱۵
مرغ شتر ـ درگذشت انگلیس زندان در که

آمریکایی.

از دور این حرف ها و صحبت آلمان و از کویت و
بود. تحریمها زدن

کسی با نیویورک از داشت هم دیگر نفر یک
توصیههای او به و میکرد صحبت مشهد در
کارت گرین قرعهکشی در شرکت مورد در مهمی

میکرد. آمریکا
را نفر یک غیابی گویا داشت هم دیگر نفر یک
ایرانبهصورتتلفنی بهعقدخودشدرمیآورد در
عاقدوخانواده بیاورد. آمریکا بهعنواننامزدبه که

بودند. خط روی هم عروس
اونجایی؟ هنوز  پسرم، کشید: داد  مادرم

میاد؟ من صدای
گوش دستت گوشی دقیقه یک آره. گفتم:

چیمیگن. اینها ببینم کنم
به روز را دالر نرخ که بود خط مادر روی هنوز
آوردم.کلکهایقرعهکشیگرینکارتآمریکا گیر
که نفری دو دور راه مراسم عقد در و گرفتم یاد را
هرگزهمدیگر راندیدهبودندوازطریق کارتتلفنی

کردم. شرکت بودند رسیده یکدیگر وصال به
هنوز مادرم. با مکالمه به برگشتم دوباره
در شکسته حبابهای قولوپ قولوپ صدایش

داشت. را آب
اونجایی؟ مادر، هنوز پرسیدم:

اینجام. آره، داد: جواب
این مثل میاد. بد خیلی هنوز صدات گفتم:

هستی. آب زیر که
سه دو هستم چون آب زیر واقعا هم گفت:
یک برم گرفتم تصمیم نبود خبری تو از دقیقه

بگیرم. دوش
و مادرم خداحافظی میکردم داشتم با وقتی
قیچی روی طرف به دستم میگذاشتم گوشی را
از  را خود Ghetto ایرانی تلفنی کارت و رفت میز

آشغال انداختم. سطل توی را آن بریدم و وسط

جهان مختلف کشورهای در اپوزیسیون گروه هر
این برابر در که این عجب و می رود. بهشمار
بزرگترینوعمیقترینشکافحاکمیتجمهوری
اسالمی،صداییازهیچگروهمخالفبلندنیست.
نتواند از اینشکافبزرگوعمیق اپوزیسیونیاگر
متنبحرانیبه اینگستردگی بهرهبرداریکند در
چگونهمیتوانددرشرایط دیگرفعالوموثرباشد؟
اپوزیسیون گروههای و نهادها و سازمانها آیا و
و خود بیبرنامه مبارزه استراتژی آنقدر در ایرانی
ضعیفهستندکهنمیتوانندازاینانشقاقبزرگ
کهدرسختترین بگیرندوحمایتمردمیرا بهره
شرایطسیاسیواقتصادی بهسرمیبرندبهسوی

خودجلبکنند؟
سازمان یا گروه  هیچ چرا راستی  به و
و نداد قرار مخاطب را احمدینژاد اپوزیسیون
حقوق «رعایت برای او «تصمیم» از استقبال با
با را وعده این که نخواست او از ملت» اساسی
او آورد؟ در مرحله عمل خاصی به اعمال اجرای
به رغم مخالفتهایدو مجریه استو رییسقوه
کارهایی انجام از میتواند مجریه، و قضاییه قوه
برآید. درواقعدرنامهاوبهالریجانینکاتبسیاری
خواستهای آنها بر تکیه با میتوان که هست
کرد. کمترین مطرح را از احمدینژاد مشخصی
نتیجه طرحچنینخواستهاییبهصورت رسمی
به انشقاق درون حاکمیت علنی، دامن زدن و
است. یکدیگر برابر در طرفین مواضع تحکیم و
محک به را کار ادعاهای او این، این بر عالوه
مطرح انجام خواستهای در او  اگر و میزند
ادعاهای فریفته که را کسانی کند کوتاهی شده
چرا و به راستی میپراکند. شدهاند از خود او

یا و مانده عاجز کاری چنین انجام از اپوزیسیون
است؟ زده باز سر

جمهوری اپوزیسیون که است این واقع
نگرفته بازی به را احمدینژاد هیچگاه اسالمی
او (اصالحطلبان) نظام داخل اپوزیسیون است.
راغاصبمقامریاستجمهوریاسالمیمی داند و
اساسابهعنوان رییسجمهوریکه میلیونهارای
رسمیت به به دست آورده اکثریت آرا را) نه (ولو
اینانهمراه این،بسیاریاز بر نمیشناسد.عالوه
آغاز از اپوزیسیونخارجنظام (ساختارشکنان) با
را موضوع و او نگریسته او چشم تحقیر به با
قیافه تمسخر (ودرمواردیبا وجوکها لطیفهها
قرار قبیح) زشت و صورتی به هیکل او و چهره و
این گرفتن جدی البته اینگونه نگاهی داده اند.
واقعیت این، این عالوه بر میکند. را مشکل فرد
همه امروز ولی فقیه عنوان خامنهای به علی که
که رسانده این نتیجه به بسیاری را است، کاره
دلیل این به و نیست، کاره ای دیگر احمدی نژاد
با حکومت اپوزیسیون ارتباطات تقریبا تمامی
بهصورت نامه هایفردیوچه اطالعیههای (چه
خامنهای شخص سازمانی) خطاب به و گروهی

بوده است.
الزم احمدی نژاد  دادن قرار برای خطاب
اکثریت کسب  بر دایر او ادعاهای که  نیست
در سطح شود. شناخته رسمیت به قاطع آرا
نادرست به که هستند زیادی مقامات جهانی
ولی این مدعی انتخابازسویاکثریتمردمند،
به رسمیت از آن نمیشود که آنان واقعیت مانع
یک ادعاهای صحت پذیرش شوند. شناخته
و است، مساله یک مقام یک احراز مورد در فرد
است نشسته آن مقام در فرد وقتی آن با تعامل

معتقداست اینکه اپوزیسیونبا مسالهایدیگر.
کرده، احراز را خامنهایباصحنهسازیمقامخود
فقط رای چند این مقام در احراز او با این که و
مقام در این را کرده است، او را کسب نفر ده
اپوزیسیون، همین ولی می شناسد. رسمیت به
پشت را مردم که میلیونها رای را احمدینژاد
آن وقت است. بازی نگرفته به دارد خود سر
شاید دهدتا تغییر را اپوزیسیونایننگاه استکه
بتواندازشکافعمیقدرونحکومتبهنفعخود

بهره برداریکند.
اپوزیسیون استراتژی این وقتیاستکه البته
چیزی ـ باشد داشته را کار این انجام برای الزم
کهدرجبیناپوزیسیونپراکندهجمهوریاسالمی
نظر به نمیشود. دیده نظام) خارج یا (داخل
عمل ابتکار هرگونه از اپوزیسیون که میرسد
عمیق انشقاق و بحرانی شرایط این در حتی
خوشبینانه نشسته است، و حکومتی بیبهره
اتفاقی به و بشکند تغاری شاید تا منتظر است و
مردمروزیبهصورتخودجوش یا نفعآنبیفتد:
را حکومت بریزند و خیابانها معجزهآسا به و
«رهبران هم بیایند سراغ و بعد کنند سرنگون
مسند بر ببرند و را بر دوش آنان اپوزیسیون» و
با بمباران غیببرونآید و یا دستیاز بنشانند. و
کلید سپس و کند سرنگون را حکومت باال از
دهد. قرار اینان اختیار در را حکومتی کاخهای
با اپوزیسیون نیروهای غالب که میدانیم (البته
ولیکمنیستندکسانی حملهخارجیمخالفند،
ـحتیدرمیاناصالحطلبانـکه وقتی به خلوت
هر در میکشند) دیگری را پیش آرزوی میروند
بهرهگیری و منتظر، اپوزیسیون نشسته صورتبا
کار اسالمی جمهوری تاریخ انشقاق بزرگترین از

سادهای نیست...

درون... انشقاق بزرگترین از اپوزیسیون چرا

طرفین خواست خالف و بر شده خارج کنترل از
خامنهای و احمدینژاد هنگام زود رویارویی
ابتدا در نیز آیتاهللا خمینی شود. اجتنابناپذیر
تمایلداشتموقعیتیدر فراسویرقابتبنیصدر
به فضا اما کند اختیار اسالمی جمهوری حزب و

بنی صدر شد. حذف از ناگزیر که سمتی رفت
درشرایطکنونیبهنظرمیرسدهمانطور اما
گردانی صحنه با جمهور رییس از سئوال که
دستور خارج شد، از مجلس فعال در عادل حداد
احمدینژاد با برخورد برای برنامهای خامنهای
از باشد و کماکانسیاستمهار و استفاده نداشته
ویبرایمهار اصولگرایان میانهروو بهقولخودش

پایداری جبهه به قول یا بیبصیرت» و «نخبگان
دنبالمینماید. را «ساکتینفتنه»

چهبساوی امکانمشارکتمحدودو غیرموثر
همه اما بدهد احمدینژاد دوستان حلقه به
نهایی صحنه آرایش که دارد به این بستگی چیز
شکل چگونه یازدهم جمهوری ریاست انتخابات
برخورد موقعیت در لزوما خامنهای اما بگیرد.
فعال در حال وی نیست. احمدینژاد با حذفی
مشارکت با رقابتی، انتخابات پایههای کردن بنا
است؛ درگیری و  تنش از بدور و  امن و باال
میرسند. به نظر که پارادوکسیکال ویژگیهایی
ریاست دوره دوم گرفتن پایان که با این ضمن
مانور باالیی قدرت وی جمهوری احمدی نژاد،

نخواهدداشت.
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

و فرصت احمدینژاد خامنهای

پروندههای که حالی در است؛ مشابه اتهامات به
است. جريان در وی عليه نيز ديگری

قوانينايرانو حقوقبينالمللی مقررمی دارند
خدمات زندان بايد به تمام زندانيان مقامات که
آيين نامه اساس بر کنند. ارائه پزشکی مناسب
زندانياندرصورتلزوم سازمانزندانهایايران،
منتقل زندان محل از خارج بيمارستانی به بايد
با رفتار برای استاندارد حداقل مقررات شوند.
مقامات متحد ملل سازمان مصوب زندانيان
درمان به که را زندانيانی که میکند ملزم را

تخصصی نيازدارندبه موسساتتخصصی، شامل
کنند. اعزام بيمارستانهایعادی،

بينالمللی حقوق هم و ايران قوانين هم
امکاناتحداقلیبه ارائه به ملزم مقاماتزندانرا
منظم اجازه مالقاتهای و دادن کلیه زندانيان
اعضاء با شخصی آنان، شامل مالقاتهای به
آنان میدانند. با عزتو احترام با و رفتار خانواده،
که سياسی، و مدنی حقوق بينالمللی ميثاق
مجازاتهای يا رفتار است، آن متعهد عضو ايران

منعمیکند. را تحقيرآميز غيرانسانیيا
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

خدمات پزشکی محروم... و مالقات از سياسی زندانيان


