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خالی از شوخی

مسعود ناصری

به بود خواهد یافت مخصوصا اگر سپاه در آن
سرمایهگذاری کند.
طب ق گفته محمدی غرض :همه کاندیداها
درست میگویند و او نمیداند در این مناظرهها
چه نقشی دارد!

خورشید سیاه

آتالنتا ،جورجیا

خالصه مناظرهها

برای کسانی که اخبار انتخابات فرمایشی،
قال ب ی ،نمایشی و باغ وحشی امسال را دنبال
نک ر دهاند چکیده تمام مناظرههای تلویزیونی
کاندیداها را در اینجا و به شرح زیر خالصه کردهایم:
طبق گفته علی اکبر والیتی :سیاست خارجی
ایران صفر بوده و جلیلی حتی با دست ندادن با
خانم کاترین اشتون هیچ غلطی که نکرده هیچ بلکه
میزان تحریمها را باالتر هم برده است!
طبق گفته حسن روحانی :اگر ملت ایران ۱۲
تا  ۱۵سال عقبتر برگردند و به زمان خاتمی بروند
وضعشان بهتر از امروز خواهد بود!
طبق گفته محمد باقر قالیباف :کتک زدن
دانشجویان و حمله گازانبری به آنها جزو وظایف
شرعی رییس جمهور است!
طبق گفته حداد عادل :اداره مملکت سادهتر از
اداره کردن مجلس شورای اسالمی است!
طب ق گفته محمد رضا عارف :آنقدر وضع
مملکت خراب است و نانها را از سفرهها دزدیدهاند
و نفت را بر سر آن نگذاشتهاند که همه باید تقاضای
پناهندگی از اروپا و آمریکا کنیم!
طب ق گفته علی اکبر والیتی :چون اسم او
والیتی است پس نماینده والیت فقیه است!
طبق گفته سعید جلیلی :همین زخم مهر نماز
روی پیشانی او به اندازه خودش  ۱۵میلیون رای
ارزش دارد! و اگر به او رای ندهید ساندیسهایی
که به شما داده کوفتتان بشود.
طبق گفته محسن رضایی :اگر محیط زیست
ایران درست شود فضای خفقان سیاسی کشور

محسن رضایی ،کاندیدای ریاست جمهوری ،در
مناظره تلویزیونی خود گفت :وقتی که جدیدترین
آهنگ دوستداران محیط زیست به نام «خورشید
سیاه» را گوش کردم اشک در چشمانم جمع شد
و از میزان مسئولیت و جسارت جوانان کشورم
احساس غرور کردم.
مسئول جلسه مناظره پرسید :اگر این آهنگ
«خورشید سیاه» را برای بیان اوضاع خفقانآور
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نمیدانی من
چه میدانم

حسن روحانی ،دیگر کاندیدای مقام ریاست
جمهوری ،گفت :در جلسات مناظره بحثهایی
پیش آمد که میخواستم بگویم« :چیزهایی که
شما میدانید من هم میدانم ولی چیزهایی را که
من میدانم شما همه را نمیدانید .من میدانم
که شما چه میدانید ولی شما نمیدانید که من
چه میدانم!»
او گفت :من «نمیخواهم رییس جمهور سابق
باشم که هشت سال فقط عربده کشید :بگم؟
بگم؟ و نگفت»...
او اضافه کرد« :امیدوارم مردمی که نمیدانند
من چه میدانم به من رای بدهند!»

چمران و چهگوارا؟

حداد عادل ،کاندیدای انصرافی یازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری ،گفته بود :مگر شهید
مصطفی چمران از چهگوارا کمتر است؟ او گفت:
این که هر دو اینها در نامشان «چه» دارند گویای
این است که فرستادههای خداوند بودهاند و برای
خلق نبرد میکردهاند.
او اضافه کرد :فکر نمیکنید که «کیم ایل» رهبر
کره شمالی از کلمههای «دعای کمیل» مشتق شده
باشد و یا فیدل کاسترو اسمش معنی در دل (فی
دل) و یا حتی فدایی میدهد؟

افکار عمیق انتخاباتی

سیاسی و محدودیتهای اجتماعی آینده تاریک
کشور خوانده باشند احساس شما چیست؟
محسن رضایی جواب داد :البته احساس غرور
نخواهم کرد و چندشم خواهد شد که این جوانان
جسور کشورم چقدر پررو و احمق هستند!

قبل از انقالب عارف میخواند و انوشیروان
روحانی میزد .بعد از انقالب یک «عارف» کاندیدای
ریاست جمهوری داریم و یک «روحانی» که هیچ
کدامشان نمیخوانند و نمینوازند.
البته هر دوتای آنها قول دادهاند که اگر بر سر
کار بیایند از «زدن» کوتاهی نکنند!
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هشدار به عبداهلل گل

به گزارش خبرگزاری فرانسه ،هواداران تیمهای
فوتبال ترکیه هم به تظاهرات و اعتراضات میدان
تقسیم استانبول ملحق شدهاند و از جوانان شرکت
کننده حمایت کردهاند.
پیغام به آقای عبداهلل گل رییس جمهور ترکیه:
آقا گل ...بپا گل نخوری!

در ترکیه چه خبر است؟

بولنت آرینج ،معاون نخست وزیر ترکیه ،اعالم
کرد که رجب طیب اردوغان قبول کرده که با
گروههای مختلف اپوزیسیون که چندین روز است
میدان تقسیم استانبول را به میدان تحریر قاهره
تبدیل کردهاند گفت و گو کند و بپرسد که آنها
چه میخواهند.
قرار شده که گروههای مختلف شرکت کننده

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  17جون ( 27خرداد)
بحران مشروعیت و تضاد دولت
و ملت در ایران
سخنران :احمد کاظمی موسوی

دوشنبه  2۴جون ( ۳تیر)
نقش سیاسی جاهلها و التها
در تاریخ معاصر ایران
و رونمایی از رمان «بچههای اعماق»
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Email ................................................................

Washington Iranians Media, Inc.

P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States
Tel: 703.724.9680
Fax: 703.724.9689

در تظاهرات به ترتیب زیر با اردوغان مالقات و
مذاکره کنند:
روز شنبه :مالقات با دوستداران محیط زیست
و حافظ آثار تاریخی و مخالف ساخت مرکز خرید
به جای پارک.
روز یکشنبه :مالقات با مخالفان ایجاد مسجد
به جای مدرسه.
روز دوشنبه :مالقات با طرفداران آزادی بیان
و مخالفان زندانی سیاسی.
رو ز سهشنبه :مالقات با طرفداران آبجو و
مخالفان دوغ به جای آبجو.
روز چهارشنبه :مالقات با طرفداران دموکراسی
و مخالفان حکومتهای دیکتاتوری.
رو ز پنجشنبه :مالقات با میهنپرستان و
ناسیونالیستهای ترکیه طرفدار کمال آتاتورک و
مخالف تبدیل ترکیه به جمهوری اسالمی ایران.
روز جمعه :تعطیل است و در صورت شکست
مذاکرات قرار است تظاهرات در میدان تقسیم در

سخنران :مسعود نقرهکار
ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه

تلفنهای اطالعات کانون:

703-283-9221

www.kanooneiranian.org

703-474-8956

E-mail:info@kanooneiranian.org
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روز شنبه با شکوه بیشتری برگزار شود.

به قول آمریکاییهاGood Luck Mr. Erdogan :

احمدینژاد و تحریم
انتخابات

اعال م شد که محمود احمدینژاد ،رییس
جمه ور در حال رفتن و رد کردن آفتابه به نفر
بعدی ،ممکن است انتخابات را کال تحریم کند و
حتی خودش رای ندهد.
او به خبرنگار خبرگزاری «فارس» (فالس به
معنی قالبی و دروغی) گفت :وقتی که میگویند
رای مردم میزان نیست چه اصراری داریم که رای
بدهیم؟ او در جواب خبرنگاری که پرسیده بود :از
کجا میدانید رای مردم میزان نیست؟
گفت :برو بابا ،تو توی این هشت سال اخیر
کجا بودی؟

انصراف کاندیداها

در لحظاتی که این مطلب نوشته میشد خبر
دادند که یکی دو تا از کاندیداهای ریاست جمهوری
انصراف دادهاند و به اصطالح زیر فشار لنگ انداخته
و به نفع دیگری کنار رفتهاند.
فکر میکنم بهتر است همه این هشت نفر
بیخود وقت خودشان و مردم را تلف نکنند و همه
به نفع «آقا» انصراف بدهند.

آرزوهای بزرگ

در جواب یک ایمیل از دوستی

امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم:
با زندگی خود چه کنم؟
جواب خودم را در اتاق خوابم پیدا کردم!
سقف گفت :اهداف بلند داشته باش اما فقط
تا بلندی من...
پنجره گفت :مرا باز کن و به آزادیهای بیرون
بنگر...
آینه گفت :قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش
و از دیوار سفارت باال نرو...
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تقویم گفت :به روز باش؛ حتی اگر شبها در
زندان باشی...
ساعت گفت :هر ثانیه با ارزش است؛ به ویژه
زمانی که به خود بمب جلیقهای بستهای...
در گفت :سختیهایت را هل بده و کنار بزن و
اگر در باز نشد بگو تا ماموران بیایند و در را برای
تو بشکنند...
دیوار گفت :آنقدر سرت را به من بکوب تا یا
سرت بشکند و یا من...
زمین گفت :زندگی تو نیایش است .روی من
زانو بزن...
و در آخر:
متکا و تختخوابم همصدا گفتند :ولشون کن
این فتنهگران را ...بیا بگیر بخواب!

نتیجه نهایی مناظرات
کاندیداها

بعد از خاتمه مناظرهها بین کاندیداهای ریاست
جمهوری دوره یازدهم ،ملت ایران نتیجه گرفتند
که واقعا مشکل ما فرار مغزها نیست بلکه ماندن
این هشت نفر است!

 ۴زن و  ۴۰بچه!

یکی از کاندیداهای شورای شهر سراوان در
شمال غربی ایران برنامههای خود را اعالم کرد.
داداهلل داداللهی (اسم قحطی بود این اسم را
انتخاب کرده ،بهتر است گرین کارت آمریکا را
نبرد چون کارش خراب خواهد بود) گفت :در
میان برنامههای شهری نظیر مبارزه با بیکاری،
اسفالت جادهها ،ایجاد پل و پارک و غیره در نظر
دارم که همه شهروندان صاحب  ۴زن و  ۴۰فرزند
یارانهای باشند!
من با  ۴۰بچه حتی زیر پوشش یارانه
احم دینژاد موافق نیستم ولی این ایده  ۴زن
داشتن زیاد بد نیست! حیف است که این داداهلل
داداللهی صدای دادش به آمریکا نمیرسد که تعدد
زوجات غیرقانونی است .اهل رفتن به سراوان
هم نیستم!

حقایق تاریخی

آیا میدانید آدم در عین حال که با حوا ازدواج
کرده بود یک دوست دختر هم داشت که در خلوت
مکانهای دور بهشت با او قرار مالقات و عشقبازی
میگذاشت؟
آدم روزی به خدا که او را خیلی عزیزتر از حوا
میدانست (چون اول او را خلق کرده بود و مثل
پسر یکی یکدانه به حساب میآمد) گفت :خدایا یک
کاری کن که از شر این زنه خالص شوم!
بعد از این که خدا حوا را از بهشت ،نه به جرم
زنای محسنه بکله به بهانه خوردن سیب ،بیرون
کرد متوجه شد که منظور آدم دوست دخترش
بوده و نه حوا!
نتی جه میگیریم که انسانهای امروز یعنی
من و شما از آدم و حوا زاده نشدهایم بلکه از
رابطه نامشروع آدم و دوست دختر او به این دنیا
آمد هایم .خالف این تئوری را هم کسی تا امروز
ثابت نکرده است.

داغی بازار اتومبیل در عراق

اعالم شد که از ابتدای سال جاری حدود
 ۲۰۰فقره انفجار اتومبیلی در عراق صورت گرفته
و قریب دو هزار نفر کشته و زخمی شدهاند .از
آمار کشتارهای انسانی که صرفنظر کنیم اگر
وضع به همین منوال ادامه پیدا کند به زودی با
کمبود اتومبیل در عراق بازار اتومبیل در آن کشور
توپ خواهد بود .این را نوشتم که رفقایی که در
کار خرید و فروش اتومبیلهای دست دوم در
کشورهای همجوار ایران هستند از بقیه کشورهای
عربی عقب نیفتند!

جنیفر لوپز

دیشب مرگ را به چشم خودم دیدم .رفته بودم
به کنسرت جنیفر لوپز که به شهر ما آمده بود .جلوی
صحنه هم نشسته بودم .وقتی با آن لباس خوشگل
و سکسی آمد روی صحنه و شروع به خواندن و
رقصیدن کرد بیاختیار گفتم :الهی من برات بمیرم!
درست همان موقع مرگ را جلوی چشمانم و یا
شاید هم فکر میکنم در صندلی کنار خودم دیدم.

FACT:

Your Hearing Problem Aﬀects EVERYONE
WE HAVE THE AFFORDABLE AND DISTINCTIVELY DIFFERENT
!HEARING SOLUTION - AND IT’S RECHARGEABLE

▶ Aﬀordable Saving you $1000s from to cost of hearing aids.
▶ Rechargeable There is no need to buy batteries.
Discrete Virtually invisible style that ﬁts behind the ear.
Easy to Use Lightweight comfort.
Adjustable 3 channels for self-regulated sound levels.
Volume Wheel Control your sounds by rolling up or down.
Convenient Delivered right to YOUR door ready to wear.

WE ARE HEARING EXPERTS WITH
OVER 25 YEARS OF EXPERIENCE.
!HEARING HELP IS ALL WE DO

خودشان هم ظرف آشغال را به جای صندوق رای گذاشتهاند!

حاال یا آمده بود مرا با خودش ببرد و یا آمده بود
کنسرت زنده را تماشا کند ،ولی فکر میکنم چون
زنده هستم دومیاش درستتر باشد.

منع حرکت حیـوانات
اهلی در شهرها!

روزنامه «خراسان» نوشت که حرکت دادن
حیوانات اهلی در کلیه شهرهای دارای بیش از ۵۰
هزار نفر جمعیت ممنوع شده است!
گ گردانی در
با شروع دوره جدید مقابله با س 
چند روز اخیر حدود  ۱۵۰سگ در تهران بازداشت!
و به کهریزک منتقل شدهاند.
دکتر رضا جوالچی دبیر انجمن حمایت از
حیوانات گفت :در  ۲۵روز اخیر «یگان امداد» در
سطح شهر به تصرف سگهایی که با انسانها در
حال رفت و آمد بودند اقدام کرده است و هرکجا
که صاحب سگ مقاومت کرده ماموران او را مثل
سگ کتک ز دهاند!
او گفت :صاحب بسیاری از این سگها به مراکز

کهریزک مراجعه کرده و جویای حال حیوان خود
شدهاند و البته ماموران جواب دادهاند :اینجا اوضاع
و احوال انسانهای زندانی معلوم نیست ،شما سراغ
سگ خود را میگیرید؟! برو آقا...
مجلس قرار است به زودی الیحه «ممانعت از
حرکت دادن حیوانات اهلی» را در کلیه شهرهای
ایران بررسی نماید و در صورت تصویب این الیحه
مسافرتهای شهرستانی محمود احمدینژاد
ممکن است با مشکالتی روبرو شود!

مرگ شکست میخورد

دانشمندان اعالم کردند که احتماال تا سال
 ۲۰۳۵میالدی مشکل مرگ انسان حل خواهد
شد .آنها میگویند که با پیشرفت علم پیوند اعضاء
و پیوندهای سلولی ،بشر به زودی قادر خواهد بود
که تمام اجزاء و اعضاء بدن خود را بازسازی کند و
تولدی دوباره پیدا نماید.
علم پیوند سلولی میتواند قلب و ریه و کلیه و
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ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ

Ordination
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻃﻼﻉ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻥ
ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻇﻬﺮ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۳ﺟﻮﻥ  ۲۰۱۳ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﮐﺸﯿﺶ
ﮐﻠﯿﺴﺎﯼ ﺗﻌﻤﯿﺪﯼ ﺳﻮﻥ ﻻﮎ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﺷﺎﻡ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯼ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ
ﺯﯾﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﯿﺪ.
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مار هستهای نیش...
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گفتید که شورای امنیت سازمان ملل به
مراتب بهتر از شورای حکام است و آقای
روحانی چرا جلوی این کار را گرفته است
که پرونده از شورای حکام نرود به شورای
امنیت( ».روحانی)
این مباحث در نهایت تذبذب علی
خامنهای در سیاستها را نمایان ساخت:
«هم حرکات آقای جلیلی را باالخره نظام
دارد کنترل میکند هم آقای روحانی را»
(رضایی) .این بدین معناست که خامنهای
دو دسته سیاست متضاد را حمایت
میکرده است (در عرف سیاسی جمهوری
اسالمی وقتی میگویند «نظام» منظور
علی خامنهای و بیت رهبری است).

مار نیش میزند

در مناظره سوم نه تنها عارف و
روحانی بلکه محسن رضایی و علی اکبر
والیتی مستقیما و آشکارا مواضع جلیلی

در مذاکرات هستهای را ،که عینا مواضع
خامنهای است ،مخرب و بیاستفاده و
بدون منطق دیپلماتیک معرفی کردند.
 ۱۰دور مذاکرات میان آژانس و جمهوری
«»۱+۵
اسالمی و چندین دور مذاکرات با 
حاصلی نداشته است .خامنهای در شش
سال گذشته معرف خط مقاومت در برابر
خواستهای« »۱+۵بوده است و جلیلی
این مسیر را به یکی از نکات محوری کارزار
انتخاباتی خود مبدل کرده است.
این مناظره نشان داد که نه تنها
اصالحطلبان و عملگرایان بلکه نیروهای
سنتی اقتدارگرا (موتلفه و جامع ه مدرسین
قم با نامزدی والیتی) از این مواضع
ناراضیاند و میخواهند مذاکرات اتمی با
نوعی مصالحه به انجام برسد.
دو سایت «عصر ایران» و «الف» که
هر دو به جناحهای اقتدارگرا تعلق دارند
با دفاع از حدیبیه (پیمانی که متضمن
مصالحه میان پیامبر اسالم و مخالفانش
بود) در واقع به آیتاهلل خامنهای توصیه
میکنند راه مصالحه را برگزیند.

برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو فردا»

آیا ایران به جبهه وسیـع اصالحات» میرود؟
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ی دهد که نه صادرات دارد و
مثل خود 
نه قادر به واردات است.
امروز مخالفان رهبر «سر فتنه»
ندارند .ولی فتنه به قطب او که مخالفان
را فتنه لقب داد منتقل شده است .آیا
تشکیل یک «جبهه وسیع اصالحات»
احتمال ظهور دارد تا آنها که در حصراند
جای خود را به آنها که در قصر و قصیرهاند
دهند؟ ایران کشور نهضتخیزی است.
میتابد و برنمیتابد تا به تعادل رسد.

***

در خارج از کشور معاون وزارت امور
خارجه آمریکا بسیار دیر به جمعبندی
اطالعات رسید و نفی اعتبار کار شورای
نگهبان کرد .و در اروپا بحث بر رفتن آن
رییس جمهور که میرود بیشتر وقت
رسانهها را گرفت تا بحث درباره آن یکی
که قرار است بیاید .زیرا اروپا میداند که

خالی از شوخی
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حتی چشم و گوش و پوست بشر را از خطر
پیری نجات دهد و به مقابله مرگ یعنی
نقطه آخر زندگی انسان برود.
من از این پیشرفت علم خیلی خوشحال
هستم .اگر مشکل مرگ حل بشود یکی از
مشکالت بزرگ من در زندگی حل خواهد
شد .غیر از این ،خوشحالی دیگرم این
است که اگر تا آن موقع زنده بمانم رفقای
مذهبی که به امام زمان و بازگشت عیسی
و مسیح و غیره معتقد هستند دست از سر
کچل من برمیدارند و این خودش برای من
تولدی دیگر است.

نظام ایران در زرادخانه فکری خود هنوز
ذخیره بسیار برای جلب قلوب دارد که
دولت اردوغان از آن محروم است .و این
زرادخانه فرهنگ تو در توی شیعوی است
که به قول آقای موسوی قادر است سیاه
را به جای سفید بفروشد.

***

جبهه وسیع اصالحات که از آن
به اشاره گفتم اینک ،یعنی در شرایط
فعلی ،بسیار ظرفیت ظهور دارد .در این
جبهه تمامی خاندان خمینی ـ و سران
اصالحطلب و یاران خاتمی و سران سبز
جا دارند و باید شنید دوباره صدا و ندایی
که از حلقوم عسگراوالدی برآمد و سرانجام
در بلندگوی همه گروهها ساری شد .و
رفسنجانی توانست آنها را جمعبندی
کند و بگوید :ترکیب فرهنگ متعالی ایران
و احکام انسانی اسالم همیشه نجات
بخشاند.
در این فضا مسلما جای مشاییها و
گروههای اصیل و آگاه بر هویت ملی باز
است و بعد خوب که بنگریم ستمهای ۲۰
ساله نظام مخالفان باز مانده چپ و راست
را از آرمانهای دور دست به واقعیات
زندگی کشانیده است .پس ممکن است
به همانگونه که اوجالن رهبر چپ ترکیه
دست از مبارزه مسلحانه و پرولتاریا بازی
برداشت و به مبارزه در درون نظام رسید
در ایران هم افراطیونی که با شعار مرگ
بر دیکتاتور عادت به مبارزه ادامهدار دارند
از این راه دور و دراز برگشته و به مبارزه
درون نظام بپردازند و جای شایسته خود را
در جبهه وسیع اصالحات یافته راهگشای
دموکراسی ایرانی شوند .فرض ظهور این
جبهه الاقل محال نیست پس باید بر آن
اندیشید.

Tara Home Improvement
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﳒﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺰﻝ ،ﺑﺮﻕﮐﺸﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻭ  ...ﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
(703) 209 3212
ﺩﺍﺭﺍﯼ  Licenseﻭ Insurance
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چرا تحریم انتخابات؟
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مصلحتنظام(!)،واسفندیاررحیممشایی
که احمدینژاد پیرامون وی گفته بود:
مشایی یعنی احمدینژاد و احمدینژاد
یعنی مشایی را رد صالحیت کرد و هیچ
اتفاقی رخ نداد.
بعد از چهار سال هزینه مداوم ،ده
سال برنامهریزی برای حذف اصالحطلبان
از قدرت و هزینههای انتخابات جاری،
چرا و با چه استداللی حکومت باید اجازه
دهد که نامزد نزدیک به اصالحطلبان که
در این سالها هم ه تالشها معطوف به
حذف آنها بوده و یا یار نزدیک هاشمی
رفسنجانی که پروسه حذف وی نیز
مدتهاست آغاز شده ،پیروز عرصه
انتخابات شود؟
 ۵ـ شکی نیست که تحریمیها
تاکنون درست عمل نکرده و نتوانستهاند
جنبشی اجتماعی و اجماعی بر سر تحریم
به وجود آورند.
در انتخابات جاری نیز کمکاری آنها
این فرصت را از میان برده است .اما
نباید توجه کرد که حضور در انتخابات
فعلی بر ا سا س « تحلیل ا شتبا ه »
صورت میگیرد .حتی اگر تحریم به
جایی نرسد ،نباید فراموش کرد که
کنش سیاسی و سیاستورزی دارای
حداقلها و پرنسیبهای خاص خود
است؛ پرنسیبهایی که زیر پا گذاشتن
آنها ،باعث خواهد شد که جامعه
مخاطب ،اعتماد خود را به سیاستورز
از دست بدهد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

تحوالت غافلگیـرانه انتخابات و سرانجام آن
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از درون حکومت را در معرض دید عمومی
قرار داده است .اظهارات والیتی در باره
سیاست هستهای هشت سال گذشته از
به هم ریختگی نظام سیاستگذاری بیت
ولی فقیه پرده برداشت ،و اعتبار جلیلی
را به عنوان نامزد مورد نظر خامنهای زیر
سئوال برد .چهره دو رویه قالیباف به
عنوان یک «چماقدار روی موتورسیکلت»
برمال شد ،و سیاستهای مخرب حکومتی
که به تحریمهای گسترده ،سقوط ارزش
ریال و تورم بیسابقه در کشور منجر شده
از زبان خود مقامات حکومتی مطرح شد
و مورد انتقاد قرار گرفت.
آنچه که گذشته البته مقدمات انتخابات
بوده و روزهای آینده و پس از انتخابات
ممکن است حوادث غافلگیرانه دیگری
پیش بیاید که قابل پیشبینی نیست.
این که «مهندسی» انتخابات به چه
صورت و تا چه حد اعمال شود ممکن
است هر پیشبینی قبلی را بیاثر کند.
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افقی
 ۱ـ فرقهای یونانی که منکر حیات و بدیهیات بودند
و بسیاری از اوضاع عالم را وهم و خیال میپنداشتند.
از ورزشهای مفرح.
 ۲ـ از وسائل ترقی و پیشرفت! ـ انگبین ـ خط و
زبان دوره ساسانیان.
 ۳ـ از غذاهای فصلی ـ سنگینی ـ از گیاهان شورهزار
مورد مصرف برای تهیه چوبک.
 ۴ـ سرور و آقا ـ حلق ـ حیا و آزرم ـ شهرهای عرب.
 ۵ـ روکار ساختمان ـ منزه و مبرا ـ اندک ـ تالش
و جدیت.
 ۶ـ نفی تازیـ نوعی پارچه ابریشمی ـ تنظیم کردن
صدای ساز ـ گرمی و حرارت.
 ۷ـ بوییدن ـ بیخبر و سرزده.
 ۸ـ انبار غله ـ پارسنگ ترازو ـ نوعی گل زیبا و خوشبو
ـ سالح گزنده.
 ۹ـ مربی اهل کروات که مدتها مربیگری تیم ملی و
پیروزی را عهدهدار بود و اینک در اصفهان است ـ حاکم
سفاک و جالد کوفه.
 ۱۰ـ محصول آب و صابون ـ شکننده ـ دور کردن
ـ تلخ.
 ۱۱ـ شک و گمان ـ شهر ایستاده ـ گاه به محصول
زند ـ دعای زیر لب.
 ۱۲ـ از میوههای گرمسیری ـ دیوار قلعه ـ شکم و
میانه چیزی ـ فقط «یکی» است!
 ۱۳ـ پولی که روی سر عروس و داماد میریزند ـ فلز
گلوله ـ درخت سدر.
 ۱۴ـ سرباز ساده ـ پست و ناکس ـ از ایاالت هند.
 ۱۵ـ ثابت و بدیهی ـ کارگردان نامدار سینمای آمریکا
خالق فیلم «ماجرای نیمروز»

عمودی
 ۱ـ از نخست وزیران اسبق ایران از  ۱۴اسفند ۱۲۹۴
تا  ۷شهریور  ۱۲۹۵شمسی ـ مایه اصلی آهنگ.
 ۲ـ استاندار سابق ـ پایه و بنیاد ـ جوان تازه داماد.
 ۳ـ از شهرهای استان اصفهان ـ درپوش فلزی شیشه
نوشابه ـ از شهرهای سیستان و بلوچستان.
 ۴ـ ظلم و جور ـ وسیلهای برای باز کردن سوراخ
فاضالب ـ کرانه آسمان ـ دست افزار باغبان.
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جمهوری نظام برگزیده است؟در این
صورت این سئوال پیش میآید که او
چگونه و از سوی چه نهاد و مقامی در پنج
سال گذشته از سوی نظام (خامنهای)
سرنوشت مذاکرات اتمی را در دست
داشته و این همه فاجعه اقتصادی و
سیاسی (و خطر جنگ) را باعث شده
است؟با توجه به متن شرایط سیاسی
و اقتصادی امروز حکومت و جامعه،
این دوره از انتخابات نیز بعید به نظر
میرسد که با سالم و صلوات و به آرامی
به انجام برسد.

هنوز حتی روشن نیست که نامزد مورد
نظر حکومت کیست و یا تعیین کنده
نهایی او چه فرد یا نهادی خواهد بود.
از همه مبهمتر موقعیت سعید جلیلی
است .آیا او فرد برگزیده حکومت است
که برای برآمدن او از صندوق رای باید
مهندسی شود ؟ یا آنگونه که از اظهارات
نامزدهای دیگر (مثال والیتی) بر میآمد
او منظور نظر خامنهای نیست و یک
جناح افراطی سپاه او را برای ریاست
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 ۵ـ در نوردیدن ـ از آالت موسیقی ـ از گازها.
 ۶ـ رها شده ـ فرش چوبی ـ باران اندک.
 ۷ـ از پیامبران ـ آنچه در پس چیزی باشد ـ مروارید
درشت.
 ۸ـ درخت تسبیح ـ حرف صریح و بیپرده ـ از آالت
موسیقی ضربی ـ دلیل و مدرک.
 ۹ـ زائو از آن میترسد ـ گریه و زاری بسیار ـ از
مراکز استانی.
 ۱۰ـ صد متر مربع ـ کاغذ کپی ـ علم االبدان.
 ۱۱ـ از انواع شیرینی ـ مورخ ،فیلسوف و سردار آتنی
که به خدمت کوروش در آمده و از شاگردان سقراط بود
ـ چسبیده به سولقان.
 ۱۲ـ مادر فلزات ـ بعضیها به خشخاش میگذارند!
ـ صدای نازک ـ آدمهای زرنگ از آب هم میگیرند!
 ۱۳ـ درود و رستگاری ـ نیست و نابود شونده ـ از
وسائل مولد نیرو و الکتریسیته.
 ۱۴ـ تور کاهکشی که روی االغ حمل میکردند ـ
غالف شمشیر ـ مالالتجاره.

 ۱۵ـ حرفی سوار بر خودش ـ کتابی است نوشته بهرام
بیضایی در زمینه هنر تئاتر.
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