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ولی کوتاه خبر چند
خواندنی

پساز۱۷ ساعت  یکایرانیپناهنده ترکیه در
بیرون وان زلزلهزده در شهر هتلی آوار زیر از زنده
همراه که خبرنگاران  جواب در او شد.  آورده
منتظر هتل ساختمان بیرون در امداد نیروهای
بودندو پرسیدند:چطورتوانستید۱۷ ساعت بدون 
ببرید؟ به در سالم جان تنفس هوا برای ذرهای
آنقدر نفس اونجا میآییم. ایران از ما گفت: آقا
این برابر نکشیدنتمرین کردهایمکهمیتوانیم دو

بمانیم! آوار زیر هم

*
بینالمللی در جشنواره احمدی نژاد محمود
گفت: اصفهان در نوجوانان و کودکان فیلم

کودکانونوجوانانپیامآورصلحوعدالتهستند.
نوجوانان ایران به کودکان و ضمن بالندگی وی
اگر نوجوانان و کودکان این البته گفت: اسالمی
پیام آور دیگر نریزند بهم را ما صلح و بشوند جوان
برخورد قاطع با آنها نیستند و و عدالت صلح

خواهیمکرد!

*
در توانست ایران وزنه بردار سلیمی بهداد
رکورد فرانسه وزنهبرداری بینالمللی مسابقات
ابراز رضازاده ضمن حسین را بشکند. رضازاده
بدمصب تعجببهخبرنگارانگفت: خوشحالیو
مثل را نداشتولیوزنه تیشرت«یاحسین»هم

کرد! کم مرا و روی برداشت کاه پر

*
(اوپک) نفت کننده تولید کشورهای سازمان
امسال ماه مهر در ایران نفت تولید که کرد اعالم
 ۲۳ حدود سال های مشابه و ماه قبل نسبت به

داشته است. کاهش هزار بشکه
بعد ازاختالس رییسسابق بانکملی که گویا
رفتهاستبهخبرنگارانگفت: پولفراوانبهکانادا
بشکهپیشمننیستچونخودتان  این۲۳ هزار
سکیوریتی مقررات علت به که میدانید هم
کشورهایغربی نمیگذارندکسیبا همراهداشتن

شود. هواپیما سوار مایعات با

*
اسالمی در جمهوری نظامی مقامات از یکی
گفت: دو «فارس» خبرگزاری با گویی گفت و
توسط ایران در جاسوسی اتهام به کویتی تبعه
سربازان گمنامصاحب الزماندرسطحشهر آبادان

شدهاند. بازداشت و شناسایی
داشتن با کویتی دو تبعه این گفت: مقام این
دستگاههایپیشرفتهجاسوسینظیرتلفنموبایل
آبادان کویتیهای بازار از «آیفون» و «آیپاد» و
جدید مدلهای و بودند گرفته عکس تهران و
در کویت روسایخود بازارها را به شلوار جیناین

گزارشمیکردند!

*
حسنعباس نژاد، مدیرکل حفاظتازمحیط

۶۵ درصد  گفت: غربی، آذربایجان استان زیست
وی است. شده تبدیل نمک به ارومیه دریاچه
و معادن صنایع و کشاورزی وزیر به توصیه گفت
کارخانه یک تاسیس است قرار دیگر وزیر چند و
مورد دریاچه این سواحل در خیارشورسازی
از محیط حفاظت بیخیال و گیرد بررسی قرار

زیستباشیم!

*
مسئول روابطعمومی سپاه پاسداراندر مورد
قدوسی شهید مهماتپادگان زاغه انفجار حادثه
۱۷ نفر پرسنل این  آن طی که تهران در مالرد
خبرنگاران به توضیحاتی شدند کشته پادگان
۱۷ نفر  از غیر گفت: به مسئول کرد. این ارایه
و چند  داشته ایم ۱۶ نفر مجروح حدود کشته
از را خود جان حادثه این در نظامی بلندپایه مقام
خبرنگاران جواب در شخص این دادهاند. دست
بودند انفجار این چگونگی و علت جویای که
رسانههایغربی مثل نمیخواهیماخبار گفت: ما
که را «فاکس نیوز» «بی بی سی»و «سیانان»و
بازخوانیکنیموقرار بهدستمانرسیدهبرایشما
«کیهان» نویسندگانروزنامه اینکه از استبعد
ما هم را چاپ کردند چگونگی این حادثه علت و

بگذاریم! در اختیار رسانهها بیشتری اطالعات

*
هفتهپیشمراسمنماز جماعتعیدقرباندر
تهرانبرگزار شد. در اینمراسم به غیر ازروحانیون
مقاماتدولتیتعداد پاسدارانو وشبهنظامیانو

بیشماری گوسفندهمحضور داشتند.
که بودند  گوسفندانی آن گوسفندان این 
بودندو عیدقربانازدستنداده روز در جانشانرا
توجهاتومراحمخداوندچهار برایشکرگزاریاز

بودند. شتافته این مراسم سوی به پا و دست

شیطانی سیاه سنگ
کهسایت«فارس نیوز» عکسیرا یکیاز رفقا
بود نمایشگاهرسانههایدیجیتالیتهرانگرفته از
سیاهی سنگ عکس بود. در این فرستاده برایم

روی و بود شده داده قرار کوچک محوطه یک در
بازدیدکنندگان و  «یوتیوب» بودند  نوشته آن
و پاسدار و بسیجی (احتماال همه نمایشگاه این
کارمند دولتوساندیسخورانحرفه ایو مالهای
سیاه سنگ به تشبیه سنگ زدن به مفتخور)
تندیس سوی این به عربستان شیطان در نماد
صورت به تا میکردند پرتاب ریزی سنگهای
به را مانند«حجراالسود» سمبولیک«یوتیوب»

جلوه دهند. شیطانی رسانه عنوان یک
آینده میکنم برای برنامه های پیشنهاد من
مراسم سنگپراکنی به یا نمایشگاه این جشنواره
شود هم اضافه زیر غرب شیطانی بد و نمادهای

کنند: حال حسابی ملت تا
توماس مجسمه سوی به سنگ پرتاب ـ

برق شیطانی. ادیسون، مخترع
و استیو جابز پرتاب سنگبهسویمجسمه ـ
بیلگیت،مسئولین اختراع کامپیوترشیطانی.

مجسمه جوهانس سوی به پرتاب سنگ ـ
گوتنبرگ،مسئولچاپنوشتههایشیطانی.

نیل مجسمه سوی به  سنگ پرتاب ـ
آمریکایی. فضانورد آرمسترانگ،

بارنارد، پرتابسنگبه سویمجسمه دکتر ـ
جراحقلبشیطانی

مجسمه سوی به پرتاب سنگ باالخره و ـ
سیاه رنگزکریایرازیمخترعالکل(مطمئنا این
مضاعف لذت خواهران مثبت برادران و به آخری

میدهد!) بینظیری و

اسد به عبداهللا از
گویی و گفت در اردن، پادشاه ملک عبداهللا،
بشاراالسد به من گفت: «بی بی سی» شبکه با
تغییرات و کند برکنار را خود که می کنم توصیه
نماید ایجاد کشورش سیاسی سیستم در زیادی
گفت: او دهد. نجات را  خود  کشور بتواند تا
به باید دوست دارد را اگر مملکتش بشاراالسد

کند. گوش ما حرف
بشاراالسد با گویی تلفنی و گفت گفت: وی
مردم برابر در مقاومت گفته ام که او به و داشته ام
را ما بقیه کار ادامه آن است و بیفایده معترض
اضافه او میکند. ضایع و خراب منطقه در هم
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آبان) ۳۰) نوامبر ۲۱ دوشنبه

(۷ آذر) نوامبر ۲۸ دوشنبه

صلح ندای کنسرت
Emiko ـ ندیمی احمد اجرا: و آهنگ

جسم و روح در آن ارتعاش تاثیر موسیقی و درباره گویی و گفت و
سالن همیشگی جلسات کانون در محل

War Hawk Concert Hall
دالر غیرعضو ۴ برای افراد  ورودیه:

ایرانی ادب و فرهنگ در طنز
اعظمی محمد  سخنران:

کانون جلسات همیشگی در محل

خوششان مردم شود انقالب در سوریه اگر کرد:
به هم چشمی چشم عربها برای و بقیه میآید

میآیند. خیابانها
چندروزقبلاتحادیهکشورهایعربعضویت
بود.ملک باطلومعلقکرده را اینگروه سوریهدر
عبداهللادربارهلغواینعضویتگفت:بهبشاراالسد
اتحادیههمبیرونتکردندحاالمیخواهی گفتماز
ایران است با قرار وقتیاوجوابداد کنی؟ و چکار
خودمانیکاتحادیهدوعضویعربدرستکنیم

قطع کرد. را تلفن و او خندیدم او خیلی به

چاک احمدینژاد
میکشد را دهانش

 ۶۷ جمهور رییس احمدی نژاد، محمود
سال شش از بعد که جمهوریاسالمی، درصدی
شهر بودن شهردار سال چند و جمهوری ریاست
بزرگوبینالمللیتهران هنوزچهارکلمهانگلیسی
ادبیاتچالهمیدانی از استفاده استبا نگرفته یاد
کرده کاری خودش گفت: آمریکا مرسوم التی و
تهوعمیشود! او است کههرکسمیشنوددچار
این فرهنگودولت آمریکا نمیتواند اضافهکرد: با
یک اداره توانایی بلکه کند اداره را دنیا تنها نه

ندارد! هم را طویله
در آمریکا خارجه امور وزارت سخنگوی
گفتهاند: احمدینژاد سخنان به عکسالعمل
آقایاحمدینژاداثرکرده است کمال همنشیندر
چندی ما را جمهور رییس هم هوگو چاوز چون
البته ما کرد: اضافه بود. وی خوانده «االغ» قبل
میدانیم و نمیگیریم جدی را ایشان حرفهای
و دوستان اقوام از نفر چند به که خاطر این به
ندادهایم ویزا  طویله  این به آمدن  برای  ایشان
روی از نکرده فکر ایشانسیمهایشقاطی کرده و

عصبانیت حرف میزند.

آریایی نژاد
یک اعالم شد که «بیبیسی» از نقل به 
دانشمندومحققایرانیکهدریکیازدانشگاههای
دقیق مطالعه است با کار مشغول به آمریکایی

DNA به  نمونهبرداری و ژنتیکی تحقیقهای و
آریایی نژاد ایرانیان از که رسیده است نتیجه این
نژاد آمدن از سال قبل ده هزار آنها و نیستند
این منطقه پارس در خطه سرزمین آریایی به

زندگیمیکردهاند.
پس عصبانیشدم. بسیار خواندناینخبر از
خلیج نام حفظ خودمان را برای سال همه این
به عنوان کوروش مقبره و پاسارگاد و بنای فارس
بیخود میدادیم. آزار بیخود آریایی نژاد نهادهای
جشن عنوان یک به نوروز عید برای حفظ هم
دعوا و تاجیکستان افغانستان ایرانی با و آریایی

مرافعه داشتیم. و
منمی توانستمبهجایتلفکردنوقتخودم
و عریضهها شکایتنامهها و امضا زیر گذاشتن و
را عجرم نانسی آهنگهای ویدیو کلی Petitionها

تماشا کنم و لذت ببرم!

پارلمانی خبرهای
علیالریجانی، رییس مجلس شورایاسالمی،
مورد در است گرفته  تصمیم  ایران  که گفت

کند! نظر تجدید اتمی آژانس با همکاری
اودرنطقپیشازدستورخودگفت:سیاست
مطرح مجلس در قبال آژانس را در خود جدید

خواهیمکرد.
بعد میگویند موثق سیاسی کارشناسان
ایران به ملل سازمان دبیرکل اخطارهای از
افتاده پا به دست و اسالمی این کشور حکومت
مخمصه ایجاد از برای نجات خود راه چارهای تا

کند. پیدا شده
نمایندگانمجلسضمناعتراض از تن چند
بهسخنانعلیالریجانیگفتند:پس این کهآقای
معظمگفتهاندیکقدمعقب رهبر و احمدینژاد

است؟ نمینشینیم برگ چغندر
این موضوعات نمایندگانگفت: یکیدیگر از
ازدستورمجلسخارج است چونتصمیم گیریاز
نمایندگانبرای جایدیگریمیآیدو بعد وقت ما

میشود. تلف آنها درباره کردن بحث
احتیاجی چه نمایندگان دیگر گفت: از یکی
با میتوانیم که وقتی داریم آژانس با همکاری به
«وتو» رای قرارداد تا سه دو و نفت بشکه چند

شورای امنیت روی و بگیریم روسیه چین و از
کم کنیم؟ را

در سئواالتی آبادان نماینده جلسه در پایان
بقیه سمع به که داشت شهرش مورد فاضالب
فعالیتهای موضوع بررسی و رسید نمایندگان

گشت. به بعد موکول هسته ای

جوانان روز شعار
و ایران شدن درگیر احتمال خبر از بعد
توصیه را زیر شعار ایرانی جوانان به اسراییل

میکنیم:
نتانیاهو خامنه ای نه نه

«یاهو» و «یوتیوب» فدای جانم

عمیق مقایسه
قبل ایران اوضاع تشریح و توجیه بهترین
دوستانم انقالب را یکی از از بعد و انقالب از
به ریز یک داشت همانطور کرد. ارائه دیروز
و بد و فحش دیگر آخوندهای و احمدی نژاد
شکایت جنسها از گران شدن و میگفت بیراه
از انقالب قبل خوش دوران در میکرد گفت:
دو با و میخریدیم آبجو میدادیم تومان چهار
باید میکردیم. حاال حال تومن پسته بغلش
با هشت آبجو بدهیم و چهار هزار تومان پول

بخوریم! تومانپسته هزار

۲۰۱۲ سال در جهان پایان
پروازهای مرکز فیزیکدان ارشد یانگ، الکس
سال در شاید جهان میگوید «ناسا»، فضایی
۲۰۱۲ یعنییکسالدیگر به نابودیکشیدهشود 
خورشیدیو غولپیکر علتایننابودیشعله اما

نخواهد بود. سهمگین یک توفان یا
است. گفته غیب بسته چشم دانشمند این
خورشید خیالمان از اشعه میدانند که ما همه
به کاری که است سال ها چون است راحت کامال
پوستی در سوختگی چند از غیر و نداشته کار ما
را اذیت نکرده است. توفان سهمگین تابستان ما

نوحی وجود حضرت چون داد رخ نخواهد هم
اگر جهان البته دهد. نجات را بشر ابناء ندارد تا
مشکالت  اتمام برسد خیلی از به ۲۰۱۲ سال در

شد: خواهد حل هم
جهان گلخانهای گرمای نگران کسی دیگر ـ

بود. نخواهد
بعضی نکردن نگران سقوط کسی دیگر ـ
خاورمیانهایها ساخت مخصوصا دیکتاتورها از

بود. نخواهد
پایان به والاستریت انقالب یا اشغال ـ

میرسد.
و و «حزباهللا» طالبان و «القاعده» ـ

«الشباب» ناپدید میشوند.
در انتخاباتی تقلبهای نگران کسی دیگر ـ
شمالی کره و روسیه و سوریه و ونزوئال ایران و

بود. نخواهد
که داشت نخواهد وقت دیگر هم اسراییل ـ

کند. حمله ایران به
سال در جهان پایان میبینید که همان طور
نام  نباید باشدو ۲۰۱۲ خیلیاتفاقخوبیمیتواند

گذاشت. فاجعه را آن

مژدگانی و گمشده
حوالی در بنده پول کیف قبل هفته چند
یا یابنده از است. شده گم فردوسی میدان
هزار نقد سه پول از میشود تقاضا یابندگان 
را خود عادالنه مژدگانی کیف در میلیاردی

را به اینجانب برگرداند. و بقیه برداشته
تماسحاصلنمایید تلفن... با

ایران ملت

قیمتها در ایران،
آمریکا در قیمتها

بایکیاز رفقا درایرانتلفنی صحبت می کردیم
(لزوما بیانسه و لوپز جنیفر و شکیرا از صحبت و
مخصوصا سیاست و به رسید این ترتیب) بر نه
که می کرد فکر رفیقمان گرانی. و قیمتها
در قیمتها از خیلی گران تر آمریکا در قیمتها
تخممرغ قیمت گوشت و است. وقتی که ایران
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۹ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۱۳ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

یک  ـ هوگو ویکتور از تاریخی رمانی ـ  ۱
پنجم عرب.

آرزومند. و راغب ـ سیاه ـ خباز ـ ۲
زمین ـ  شکل در موسیقی ـ ۳ ـ دستگاهی

است. مصر در سهگانهاش
مقرب  فرشتگان خود راضی ـ از و لوس ۴ ـ

قرن  اوایل امپراتوری بزرگترین پایتخت ۱ ـ
شده ساخته ایران پرچم تاریخیترین ـ بیستم

چرم. از
جرقه  چوبکزنـ  و قدیم مهتر پاسبانان ۲ـ 

خوشبو. گلهای از ـ آتش
روحانی  ـ ماههای عربی از کار ـ قرارداد ۳ ـ

مشروطه. بعد از سرشناس
از  ـ عرب عزیز اراده ـ میل و ـ چهره فلز ۴ ـ

مایعاتهستیبخش.
وسیله  ـ مانند و مثل مفهوم به پسوندی ۵ـ 

نیویورک. مجاور رود ـ تیراندازی
رود ایرانـ   آب ترین پر ـ بود ۶ـ  زمانی عددی

زمین فوتبال. اصطالحی در
زمان ـ  در واحدی سرازیر ـ و ۷ ـ برگشته

از دستگاه گوارشی گوسفند. بخشی
بسیار  ـ مقوایی جعبه ـ شدن تهنشین ۸ ـ

برای مردان. اسمی و بخشنده است
پولیاستـ   واحد ماهیاز سالمیالدیـ ـ ۹
است. شده اشغال توسط چین که تبت پایتخت

باز  ـ  همتا و شیمیاییـ  شریک عناصر از ۱۰ـ 
فوتبال. اصطالحی در هم

زراعی  محصوالت از  ـ روشناییها  ـ ۱۱
غذا. چاشنی نوعی ـ استراتژیک

جنگجوی  ـ طال ـ فضا در بخاری  ـ ۱۲
سخن. و کالم ـ  غیرنظامی

خدعه  ـ مرغ سعادت ـ نوعی سنگ ۱۳ ـ
نیرنگ. و

گذاشتن  ـ شیرینی نوعی ـ وسط شهر ۱۴ ـ
دادن. قرار و

هشتم  قرن بزرگ قصیده سرای آخرین ۱۵ ـ
از حمله مغولـ  نامی برای زنان. پس

آذری. مادر ـ
باز هم ـ  موسیقی ـ تاکنون، آالت از ـ ۵

نفسخسته.
ـ  برای ماست  بزرگ و ـ ظرفی سفالی  ۶

و مرتبه. دفعه
بود ـ  پایتختی روزگاری ـ اندک ۷ ـ باران

مکه. در ـ محلی قوم قافله، مهتر پیشرو
هرگز  ـ مناسب ـ چشمه و قنات وقت ۸ ـ

خود را نمی برد! دسته
آتش  ورزشیـ زبانه ابزار از ـ حیثیتو آبرو ۹ـ 

کودکانه! بازی ـ
که  بسیار تلخ دارویی ـ کرمان شهری در ۱۰ـ 

میشود. داده ماالریایی بیمار به
شده  و منظم جمع آوری ـ متر مربع صد ۱۱ـ 

بختیاری. و چهارمحال شهرهای از ـ
از  ـ آزاد دارژان نیترات ـ و دین قرض ۱۲ ـ

بند. و قید
پروردگارـمحصولفروریختنساختمان  ۱۳ـ 

پایداری. و استواری ـ

اندک  روشنایی ـ بیم و ترس ـ  نزدیکتر ۱۴ـ 
رود آرام. ـ

ـ ازشخصیتهای  فرانسه بندریزیبا در ۱۵ـ 
و مروارید» و نویسنده «صید قاجار دوره ادبی

«وقایع زمان».
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و همبرگر و چلوکباب شلوار جین و حتی شیر و
همه چرا که شد عصبانی خیلی کردیم مقایسه را
قیمتها در آمریکا برابر قیمتها در ایرانچندین
اقتصادی بد وضع با که آمریکایی هم آن است؛
فکر و قبول نمی کرد نرم میکند. پنجه و دست
با آخرش میکنم. شوخی او با دارم من میکرد
خانم قیمت اونجا پرسید: جدل و چالش حالت

است؟ چقدر
چیه؟ منظورت خانم؟ پرسیدم: تعجب با

نزن! نفهمی به را خودت گفت:
منظورش شدم گفتم: متوجه از این که بعد

دالر! هزار دو تا دالر ۲۰۰ از دارد. بستگی
با هم تو گفت: و خنده زیر زد خوشحالی با
اینجا با دو ما آمریکا! در قیمتها این پز دادن
مقایسهاش از صیغه میگیریم! تا دوسه دالر هزار
چند از بعد کردم. تعجب و خوردم جا حسابی
بحث دیگه بعد دفعه شد قرار کردن دعوا دقیقه
زیبایی نظیر روز مسائل به فقط و نکنیم سیاسی

ایران و لوپز که قیمتش در آمریکا جنیفر باسن
یکساناست بپردازیم.

بدسلیقه بانک رییس
کانادا گزارش میکند از خبرنگار مخصوص ما
ملی بانک سابق رییس با تماس به موفق او که
است: نوشته در گزارش خود است. او ایران،شده
بعداز تالشهایفراوانموفقشدمتلفنی باالخره
ملی بانک سابق خاوری، رییس رضا محمود با
کانادا به و بلند کرده پول هنگفتی گویا که ایران
را گوشی او صحبت کنم. وقتی که است آورده
چکار کانادا توی رییس آقای پرسیدم: برداشت،
او باعصبانیتفریادکشید: دارم کانادا میکنی؟ و

گذاشت. را گوشی و میخورم!
میگوید: در پایان گزارش خود ما خبرنگار
سه که کسی بپرسم رییس آقای از میخواستم
و می خورد کانادا چرا دارد  پول دالر میلیارد
ولی و «گراند مانیه» نمیخورد، واکر» «جانی
جواب نتوانستم کرد  قطع  را  گوشی او چون

سئوالم را بگیرم!

برای غرب و جمهوری اسالمی» را که آمریکا سبز
روزگاران آن  در شوروی روسیه نفوذ با  مقابله
رویارویی در بودند، امروز پایگاهی کرده طرحریزی

است! شده غرب و آمریکا با
اصوال غربدر پی اسالمی و آمریکا آنکه دوم
ترکیه) (مانند معتدل نوع از منطقه کردن
کاربردی هدفهای  پیشبرد برای و میباشند 
زیرزمینی منابع غارت از است عبارت که خود
مانند و بازدارندگی کشورهایی منطقه کشورهای
برگاسالم با برزیلو...،هنوز چین،هندوستان،
نظام کردن ساقط پی در رو این از میکنند. بازی

بود. اسالمینخواهند
سیاستکاربردیآنان حذفاصلوالیت فقیه

است. هرم نظام در راس جابجایی قدرت و
هدف غربدربهقدرترساندنجناحیدیگر از
حاکمیتبهجایجناحیاستکهاهرم هایقدرت
ایران در صورتیکه مخالفتمردم بهدستدارد؛ را

خاص. جناح با یک و نه نظام است کلیت با
حاکمیت در قدرت  ایران جناح های مردم
جنایتها، همه در  جرم شریک  را اسالمی
چپاولهاییمی دانندکه و غارتگریها و کشتارها
تحمیل ایران ملت بر گذشته سال سه و سی در

است. شده
غربیهابهاشتباهتصور میکنندکهمردمایران
با جناحی تنها را قبول دارد و اسالمی جمهوری

دارد! مساله حاکمیت در
رفسنجانی محاسبه را هاشمی خطای این
انتخابات انجام ماه پیش از چند که شد باعث
شبکه امکانات تمام اسالمی ، ریاست جمهوری
کشاندن و برای تشویق را تبلیغاتی خود ـ مالی

با برد، بکار رایگیری صندوقهای پای به مردم
خود وابستگان از یکی که آن ضمن که امید این
دهد نشان هم غربیها به میرساند قدرت به را

دارند. قبول را اسالمی نظام مردم که
که بود  این خامنهای  علی استفاده  سوء 
اعتماد مورد مهره نشاندن  کرسی بر ضمن
حساب به را انتخابات در مردم شرکت خود،
مردم اعالم کرد. توسط اسالمی نظام پذیرش
میرحسین پیروزی خود که هدف در رفسنجانی
(خامنهای او خورد و رقبای شکست بود موسوی
نظام تایید پشتوانه را مردم حضور احمدینژاد) و

کردند. منظور والیتفقیه
و تهران خیابان های در مردم میلیونی حضور
را غربی شبهه سیاستمداران این بزرگ شهرهای
تغییر بلکه خواهان نه ایران مردم که تشدید کرد
نظام چهارچوب در قدرت در جابجایی خواهان

اسالمی هستند.
است این اساسی و مهم بسیار مساله اکنون
دانشجویان و زنان جوانان، سیاسی، رهبران که
و فقیه والیت جهنم ایران از رهایی پیشگامان
که باشند مردمساالری متوجه و آزادی خواستار
در را ما شرایطدهشتناککنونینباید نارضاییاز
تفاوتی دامجناحیازحاکمیتبیاندازدکهماهیتا
بندهایسیاسی و با زد تنها ندارد و جناحدیگر با

است. برخوردار غربی دولت های حمایت از
در نقطه ما را ملت مکانی، شرایط زمانی و
و هوشیاری با تا داده قرار تاریخ از حساسی
و مدار بسته استبداد از ضمن رهایی  درایت،
خود تاریخی به آرمانهای بیگانه، به وابستگی
جامه ملی، حاکمیت آزادی، رفاه و استقرار برای

عملبپوشاند.
نو» «سکوالریزم اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۴ صفحه از بقیه
است حوادث آبستن ایران

حشمتاهللا زعیم، کوروش ورجاوند، پرویز دکتر
دهه اوايل از که سياسی کنشگر دهها و طبرزدی
تالشهای  همچنین و بودند، موضوع پیگیر ۸۰
مهر مسیر، این در اپوزیسیون امروزی گسترده
و طوری خود زده را به نام تشکیل کنگره ملی 
وانمود میکنندکهطرحایجادکنگرهملیو عملی
آنها در جمع حضور برکت یمن به کردن آن تنها
آنها آن که حال است گرفته اپوزیسیون شکل
نتوانستهاندحتی مخالفتخودباجمهوری هرگز

ثابت بکنند. اسالمی را
دیدیم را  مدحی تبعید  در  دولت ماجرای 
ملی  کنگره منتظر اینک و نگرفتیم عبرت و

اصالحطلبانهستیم؟
تشکیل عرض کردم هم یاد داشت قبلی در
شخص و هیچ حزب در صالحیت کنگره ملی 
نیستچهبرسدبهاصالحطلبانیکه هنوز خاصی 
کنگره دارند. خويش راحل امام گرو در دل هم
تشکیل امکان که است محتومی حقیقت ملی
فراهم خواهد توسط تشکیالتی فراحزبی فقط آن
حضور اصالحطلبان در که امکان حالی در شد.
آنها باشد، تردید میتواند جای خود کنگره آن
چگونه میتوانندبهتشکیلچنينکنگرهای توسط
جهت در ملی چرا که کنگره بيانديشند! خود
و می گیرد شکل ایران در دموکراسی استقرار
بدونسرنگونیجمهوریاسالمیامکاناستقرار
آن به توجه با ایران ممکن نیست و در دمکراسی

اسالمی جمهوری سرنگونی به اصالحطلبان که
تکلیفخودرا تا زمانیکه آن ها معتقدنیستندلذا
نبودنجمهوریاسالمیروش نکردهاند بودنیا با
حتیامکانحضورشاندر کنگرهملیمنتفیاست

آنان. توسط کنگره تشکيل به برسد چه
سرنگونی به که گروهی می شود چگونه
با و ندارند اعتقادی  ایران در دینی  استبداد
به اقدام میتواند میگذرند آن کنار از لفاظی
برچیدن هدفش که نمایند  کنگرهای  تشکیل

باشد؟ استبداد
قراردادی «حاضریخوران اصالحطلب گويا
پس گذشتهاند که پیش پا اسالمی» جمهوری

نیفتند!
بهفراستدریافتهاندکهایناتحاد،تحت آنها
هم از لذا به زودی شکلخواهد گرفت و نامی، هر
آنمیتراشند؛ در نقشیبرایايفا اینکبرایخود
برايشان اسالمی جمهوری که کارگردانان نقشی

گرفتهاند. نظر در
آنها که چرا نمیگیریم  خرده  آنها بر
به که بستهاند اسالمی جمهوری با قراردادی
گرفت خرده کسانی باید بر میکنند، عمل آن
آنها دام در و خورده را آنها فریب احیانا که

گرفتارمیشوند.
ننگین قرارداد به میتوان زمانی تنها
که داد خاتمه اسالمی جمهوری با اصالحطلبان

شده باشد. سرنگون اسالمی جمهوری
جمهوریاسالمی با مردهکسانیکه و زنده به

کرد. قرارداد هستند نباید اعتماد طرف
وبالگ نویسنده از برگرفته

جدید... سواری موج

برایرعايتدموکراسیوعدالتکهاينروزهامدام
صف. ته ببريد تشريف لطفا میگوييد، آن از

حساب و خام دستانه حرمت شکستيد چون
پس شما میگويم: کشيديد ميان به تاخر و تقدم
کشتارهای و نظام رسمی و شبانه اعدامهای از
کردن فروکش از پس يعنی شصت، سال جمعی
سپاه استعفا از اسالمی نظام کشتار اول موج
دوزخ در میکنيد. پيشه فرنگیکاری و میدهيد
ترکيه  در ايران فرهنگی رايزن ۶۷ شما  سال
که نظامی فرهنگی برای معنای کار و هستيد.
روز از میکرد تهتراش را مخالفان سر ايام آن در

روشنتر.
سخن خود از تنها ابترتان روايت در شما
و ديگری و مژ بودن بر ناديدگی کژ که نمیگوييد

است. شده بنا قلب
نوشتاریو تصويریتان آثار اکثر ايننگاه در با
ابتداشمايکحريمايجادمیکنيدومقوالتیچون
اما بازتعريفمیکنيد. حريم قهرمانیو قهرمانرا
بايد ديگران که توقع آن دارد، و دنبال به توقع
چرا؟ چون کنند، تشکر گنجیها مانند مرتب از
بازیخارج شويد. در شما زمانی تصميمگرفتید از
بازیشرکت نکردند در اساسا اينبين کسانیکه
از بايد ديگران بدهینصيبنمیبرند. سهمیجز
نبريدتشکرکنند. کسانیکهگفتندتعدادیراسر

میشوند. تاريخ قهرمان کسانی اينجا از و
تمايل نيستيد واساسا آقایگنجی!شما قادر
چرا رسميت بشناسيد، به را تماميت زخم نداريد

بوديد. زخمزنها سپاه در زخم، هنگامه در که
آقای گنجی!بهاعتبارنوشتهاخيرتان،در کالم
نوعیطلبکاریتاريخیمشاهده وشمايان، شما
دايره از شدن پرت مزد بريدن و را آن که میشود

جانب که از گفتمانی در خود می پنداريد. قدرت
کسانی که شده ساخته همفکران  برخی شما و
پرت بيرون به يا و رفته کنار قدرت چرخه از
بايد پيدا میکنند و جايگاه شدهاند مشروعيت و
آن باوری نازشصت داد. سويه ديگر چنين بدانان
قرار قدرت که از ابتدا در بازی کسانی که است
بن مايه نامشروع! و میشوند بی جايگاه نگرفتند
است. ديگری زخم کردن بیقدر نگاهی چنين
درد کردن کوچک و خوارداشت با است آن نيت
بزرگ را ابعاد کوچک قربانی بودن خود ديگری،

دهيد. جلوه
است مفهومی کشور برای شما خارج مفهوم
بيايد بايد گاهی کشور خارج دندان ابزاری. بن تا
پای امضاء يا با انداختن و کند حمل پرچمی
تکليف دارد آن جلوه در فکر شما که بيانيه ای

(۳ـ۲) بگذارد. زمين بار و داده انجام
ايران از هنوز که هنگامی به که توقعی همان
شما حرف نکرده بوديد میزديد. پيشه مهاجرت
تئوری معنوی پدر جمله از همفکرانتان، و
وی به شما بسيار که سعيد حجاريان اصالحات
و زائده بايد کشور خارج که بود آن داريد، ارادت
«تغيير باشد: داخل در اصالحطلبی پشتجبهه
ندارد.» هزينهای هيچ کشور از خارج در نظام
صدای پژواک غمگنانه شکلی به همچنان شما

باقیماندهايد. اصالحطلبانداخل

توضیحات: و منابع
با  «همراهی گنجی اکبر به کنيد نگاه ۱ ـ
همین مقاله در (این نيوز» «گويا اسرایيل» در

آمده است.) نیز شماره «ایرانیان»
گنجی  تاکنونیو نگاه تامگرایاکبر قاعده ۲ـ 
زور آنجا که تا موارد و در عمده  که بوده است آن
ايشان به بايد ديگران میداده رخصت ايشان

بدخيم... منشاخودشيفتگی يا می نويسند ايشانابتدا متنی را بپيوندند.
امضاء کنند حرکتی میشوندبعد کسانیبايد آنرا
يابدانبپيوندند. بهعنواننمونه در«بيانيهگروهی
با ايرانیمخالفسرکوبگرینظام» روشنفکران از
و نگاه جاپای که روشنفکر، بيست و صد امضای
ايشان است، مشهود ايشان سياسی فکر و قلم
و گو گفت دو قبضه کردن در برای محکمکاری و
باشند گفته که آن برای و فارسی «بی بیسی» با
نويسندگان اين عنوان يکی«از با «کار منبوده»
بيانيه»بهجایيکیازامضاءکنندگانبيانيهسخن
میگويند.حالآنکه وقتی متنیازجانبتعدادی
را کسی متن چه که اين میشود بیشمار امضاء
اهميتیچندانبرخوردار نمیباشد، کرده از انشاء
چراکهمتنرابراساسمحتوايشامضاءمی کنند.
مفهوم چنينعنوانیبهخود دادن تنها میتواندبا

يارکشیسياسیتعريفشود.
عالقه   مورد ادبيات از ديگر گونه ای ـ ۳
متنی با انتشار ارتباط در را می توان گنجی آقای
عنوان مطلبی تحت در ملل به سازمان اعتراضی
مشاهده کرد: «برای کرد؟ بايد اين رژيم چه با
آينده نامهای روز چند طی هدف به اين رسيدن
انتشار ملل  سازمان امنيت به شورای خطاب
امضای به مجاز ايرانيان همه که يافت خواهد

گنجی. اکبر تارنمای به کنيد نگاه آناند.»،
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

انجام به و نسبت بگويند ايران سخن با تکليف
وظيفهدرمقابلکشورمانکوتاهیکنند،طبيعتا
ايجاد ملت ايران عمومی در افکار سئوال اين
و دليل است چه به همکاریها اين می شود که
ارتباطباشد با آژانسدر اين حد، ايرانبايددر چرا

کند؟» همکاری آن با و

و... سیاسی خبـرهای


