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اخبار به انگولک
برای  دلیل سه «همشهری»: روزنامه  *

دالر. سکه و قیمت افزایش وحشتناک
احمدینژاد. احمدینژاد، احمدینژاد، ـ

در  اسالمی جمهوری سوریه: اپوزیسیون *
دست دارد. سوریه مردم کشتار سرکوب و

شعبه هم اونجا اسالمی پس جمهوری ـ
زده؟!

یک  پرداخت مورد در احمدی نژاد، * طرح
نمیشود. اجرا ایرانی نوزادان به تومان میلیون

بیارزششده اونیکمیلیونتوماناینقدر ـ
هم درمیآورد! را متولدی تازه هر بچه گریه که

فیلتر  رفع کی رفسنجانی اینترنتی * سایت
میشود؟

شد! رفع فیلتر که خودش وقتی ـ
انتخابات  در تهران مردم * فقط ۱۸ درصد

خواهند کرد. شرکت میان دورهای
درصد؟! این۱۸ هستند بیکار چقدر ـ

بازار تهران. در قیمت دالر آخرین *
آب لیوان یک و بنشینم صندلی روی بگذار ـ

اعالم کن! بعد بخورم سرد
ناو  حرکت به رژیم اسالمی ایران واکنش *

بهسمتخلیجفارس. اینترپرایز هواپیمابر
سورپرایز؟ از اینترپرایز؟ ـ

مورد  صرافان در به مرکزی * بخشنامه بانک
و طال. نرخ ارز

هم با بدهید اجازه آقایون خالصه: ـ
بخوریم!

فرم»  «لباس تهران دولتی ادارات * کارکنان
میپوشند.

کره شمالی. مثل داره میشه ـ
خانوادههای ایرانی ۳۰  در * چندقلو زاییدن

یافته است. درصد افزایش
افزایش و رویماهواره ها پارازیت  نتیجه باید ـ

فعالیتهایهستهایباشد.
غذایی  مواد فروشگاههای به مردم * هجوم

خواربار. کردن انبار برای
اینمردمچقدرهولمیزنند.هنوزتحریمها ـ

نشده شروع کرده اند. شروع

نامه به رهبر
رهبر به سرگشاده نامههای نوشتن اینروزها
که و هرکسیرا ایران حسابی مدروز شده فقیهدر
مراجع از میفرستد. نامه آقا برای دارد ببری اسم
تقلید گرفته تانخستوزیرانسابقو روسای سابق

و... بسیج و پاسدار
جماران کاخ به را نامه ها که پستچی مرد
نمیدانمچرا بهخبرنگارانگفت: تحویلمیدهد
پستچی های احساس میکنم مثل است مدتی

نوئل بابا به که نامههایبچهها و آمریکاییشدهام
تحویل را برایگرفتنکادویکریسمسنوشتهاند

شود. برآورده آرزویشان تا میدهم آدرس این

به این هفته ایران اخبار
اکسپرس صورت

در  بزرگی بهمن گفت: رفسنجانی * هاشمی
راه است. ایران در

است و برف بهمن منظورم کرد: او اضافه
نیست.  کردن۲۵ بهمن بزرگ

برف و اسکی برویم کی حاال گفت: آقا 
بازی؟

اروپا  نفت به صدور گفت: نفت ایران * وزیر
قطعمیکنیم. را

با میکنند اخراج کار از را کس هر گفت: اروپا
عصبانیتمیگوید:خودم استعفاکردمتاخجالت

نشود. زده
جمعه  نماز به گفت: رفسنجانی * هاشمی

نمیروم.
و اسکی نیست برویم قرار حاال که گفت: آقا

میکنم. برگزار را جمعه نماز خودم بازی برف
بیسابقه  افزایش نوشت: تهران * «کیهان»
طال توسط فتنه سبز سازماندهی و ارز قیمت

است! شده
مسافرتی ارز ما به چرا گفت: موسوی

نمیدهید؟
التماس  دنبال به اتمی آژانس بازرسان  *
این شدند. تهران وارد دوباره اسالمی جمهوری
خود از بازدید از قبل که خواستهاند آنها بار از
گروه کنند. رییس بازدید شهیدان هستهای قبر
ما براینظارتو سیاحتآمدهایم بازرسانگفت:

زیارت؟ یا
بهخلیجفارس،  * آمریکا،ناوشکناینترپرایزرا
سرعت تمام با گفت کشتی این ناخدای فرستاد.
هرمز بستنتنگه از قبل تا می رویم اینمنطقه به

برسیم. آنجا به

به بود قرار که گفت: طرحی  احمدینژاد
بدهیم تومان میلیون یک تولد بدو در نوزار هر
آنها والدین است به و قرار شده منتفی فعال

بیالخبدهیم.
لکوموتیورانان  از برخی اعتصاب دنبال * به
شش با مشهد ـ تهران قطار ایران، شرقی شمال
ساعت تاخیر بهمقصدبرسد.مسئول آستان قدس
از این رضا علت عصبانیت امام به رضوی گفت:
این مسافران کلیه حاجت و نذر است قرار تاخیر

نگیرد. قرار حضرت آن توجه مورد قطار
کل  به را نفت صادرات گفت: اقتصاد * وزیر
پول به اضافه کرد: ما خواهیم کرد. وی قطع
گرسنگی مردم و نداریم احتیاجی نفت صادرات
از که همان درآمدی گفت: کشید. او نخواهند
است. کافی مملکت برای داریم انقالب صادرات

سیاسی تفسیـر
فیلم یک و سناریو چند

احمقی عقل و کم آدم واقعا االسد بشار این
نمیداند نمیخواند؟ را دنیا اخبار یارو این است.
حسنی حسین، صدام سقوط سناریوهای تمام

براییکفیلم نوشتهاند؟ معمر قذافیرا مبارک،
«کیهان» روزنامه از اخبارشرا االسد این بشار آیا
سوریه در که مینویسد «اوضاع میگیرد تهران
را  االسد بشار آنجا مردم درصد ۹۹ و است آرام

دارند»؟ دوست
کدامآدمیباعقلوهوشمتوسطاینسناریو

متوجه نمیشود: را
برای پایان مردم خواست و آغاز ناآرامیها ـ

دادنحکومت هایدیکتاتوری.
خیابانها. در مردم کشتار ـ

مردم. به ارتش شدن ملحق ـ
مردم. کشتار ارتشیان و ـ

از خونریزیها. جامعه جهانی خشم ـ
نکوهش برای  ملل سازمان نشست  ـ

خشونتها.
ـتحریماقتصادیوسیاسیتوسطکشورهای

غربی.
رهبر و داراییهای کشور  کردن  مسدود  ـ

غرب. در دیکتاتورش
کشور این رهبر غرب: معروف جمله اعالم ـ
داده از دست را خود بودن و قانونی مشروعیت

است.
امنیت. شورای به پرونده ارجاع ـ
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

سرویس هفتگی به هتل کازینو 
«هالیـوود» ـ فقط ۷۹ دالر

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 567$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

کنم! پیدا مارکت سوپر این در را حالل جنسهای چطوری حاال بدمصب حجاب با این

از دفاع برای ممنوع  پرواز  پروژه  اعالم ـ
مخالفان.

نیروهای نیروهای«ناتو» برایدفاعاز ـحمله
شورشی.

یا کشته شدن رهبر دیکتاتور. فرار ـ
رهبر کدام خواندید که سناریویی این با حاال
پروندهاشبهشورایامنیت ارجاع از بیعقلیبعد
ول را آنها و میچسبد تاجش و تخت به هنوز
فیلم بلد نیستند دیکتاتور این رهبران نمیکند؟
یا فرار که را و آخرش جلو ببرند زیاد سرعت با را
از را فیلم آیا ببینند؟ است دیکتاتور رهبر کشتن
به سیستم و کردهاند کرایه  اسالمی، جمهوری
جمهوریاسالمی، آیا نمیخورد؟ تلویزیونیآنها
تماشاگر عقب برای بردن جلو جای به فیلم را
آنها به  را حکومت خوش روزهای و میبرد 

نشانمی دهد؟

نکته
روزهایی که که امروز تعداد آیا میدانستید
روزهایی تعداد مساوی گذشته کریسمس عید از
است این نشانهای مانده؟ عید نوروز به که است
یواشیواش دارد نوروز عید اهمیت در آمریکا، که

میشود. کریسمس اندازه به

«فیسبوک» ارزش
محبوبترین «فیسبوک»، دستاندرکاران
کردند دنیا، اعالم اینترنتی شلوغترین سایت و
آینده ماه سه عرض دو شرکت در این سهام که
عرضه بورس آمریکا بازار به سهام عام صورت به

شد. خواهد
توسط که اینترنتی شرکت این سهام ارزش
پا به عرصه  خانه اش ۲۵ ساله در گاراژ جوان یک
دالر  بیلیون تا ۱۰۰  ۸۰ وجود نهاد چیزی بین
بشکه  چند دالر بیلیون ۱۰۰ با میدانید است.
خرید؟ اسالمی، جمهوری از میتوان نفت
ارزش  معادل میتواند دالر بیلیون ۱۰۰ میدانید
و سازی نذری شمع سازی، تسبیح کارخانه چند
نذر با مقایسه اینمبلغدر سازیباشد؟ نماز مهر
چگونه را چاه جمکران در حوالی مردم نذورات و

باید ارزیابی کرد؟
نمیکند که امام زمان ظهور نیست بیخود
در دوستان و کاربران به هم همین برای و

است. «فیس بوک» ملحق نشده

تماشا برای
نمایندگی که عرب اتحادیه قبل روز چند
آنجا به قاراشمیش سوریه از اوضاع بازدید برای
ماموریت فعال که خواست آنان از فرستاده بود
و بهحالتتعلیقدرآورند. روییخبگذارند را خود
ارسالاین ناظرانعرب بسیاریگمان میکردندبا
زدن دنیا گول برای حداقل االسد بشار حکومت
برمیدارد. مردمشان برای مدتی دست کشتن از
این ناظران تعدادکشتارها بیشتر از زمانورود اما

است. گردیده
ناظران پرسیده یکی از خبرنگار «الجزایر» از
و کشتار همه این با بگویید است ممکن بود:
سوریه چه به برای شما و شکنجه دستگیری

تماشا! بود: برای داده جواب و طرف آمدهاید؟

تبـریک
فرارسیدنجشنسدهرابههمهجوانانایرانی
آتش نشان کاکلشان و دارند آتش سینه در که

تهنیتمیگوییم. تبریکو است،
زرتشتیان ایران و انجمن پارسیان

هفته جوک
جوان بود. مرد نشسته در اتوبوس آخوندی
در میآمد مست نشئه و نظر  به که ولگردی
رفت صاف و شد اتوبوس سوار بعدی ایستگاه

روبروی او نشست.
خواندن مشغول و کرد باز روزنامهای مرد
گفت: و آخوند  به کرد رو مدتی از بعد  شد.
مردم میشه؟ روماتیسم چطوری ایجاد آقا! حاج
را موقعیت آخوند میگیرند؟ روماتیسم چطوری
گفت: و دانست مناسب نصیحت و موعظه برای
مصرف باری، مستی و و رماتیسم حاصل بیبند
پرسید: حاال جوان مرد از بعد است. مواد مخدر

رماتیسم که چطور شد کم و سال سن این با تو
گرفتی؟

من رماتیسم آقا! نه حاج  جواب داد: مرد
رهبر که نوشته «کیهان» روزنامه این ندارم.
مراجعه دکتر به رماتیسم مداوای برای معظم

کرده نگران شدم!

«کیهان» اخبار خالصه
گذشته سال در

اگرشماروزنامه«کیهان»تهرانرانمی خوانید
اخیر سال یک خالصه اخبار نباشید. زیاد نگران
زحمتتان کردهایم تا تهیه برایشما اینروزنامه را

شود: کم
بیداری و علم، اقتصاد ایران: شکوفایی اخبار

ایران قبله مسلمانانجهان. مسئولین،
رسوایی، آشوب، ورشکستگی، اروپا: اخبار

فساداخالقی،همجنسگرایی.
اشغال «والاستریت»، اشغال آمریکا: اخبار

سقوطآمریکا. کاخسفید،
انتحاری، حمله بنگالدش: پاکستان و اخبار

بمب،طالبان.
آمریکا، شکست تریاک، افغانستان: اخبار

کشتارشیعیان.
و خروج شیعیان، کشتار بمب، عراق: اخبار

شکستآمریکا.
است. نشده منتشر خبری سوریه: اخبار

آفریقا: اسالمی و عربی کشورهای بقیه اخبار
باید بروند. دیکتاتورها اسالم، بیداری

البتهشماهم مانندهموطنانداخل توضیح:
برعکسبخوانیدحتیاگر خبر را اخبار کشور باید
است آفتابی فردا بگویند و باشد هوا پیشبینی

ببرید. چتر خودتان با حتما

عمیق افکار
بعضیانقالبهامثلدمکردنچاییهستند.
کتریبدبخت میجوشدومی خروشدو میسوزدو
آن باالمینشیند بعدقوری بدون هیچزحمتیدر
وقتی چایی میشود. او نصیب همه افتخارها و

بکن! کتری از هم یادی میخورید

ادبیات بخش
سپهری سهراب اجازه با

روزگارم بد نیست...
اهلتهرانم

نیست روزگارم بد
خطبهایمی خوانیم
قاب دور بادمجانی

پیشانی میگذاریم نمازی بر زخم
منمسلمانم

قبلهامجماران
جمکران چاه نمازم جا
آزادی نمازم سکه مهر

را وقتی می خوانم که من نمازم
باشد گفته آقا را اذانش

اهلتهرانم
است امامت پیشهام

گاهگاهیپاپوشیمیسازم
بهشما میفروشم

است زندان آن در که قناری آواز به تا

شود شاداب بیرحمتان دل
کرد نباید گلآلود را آب
بخوریم باید همه را آب

برد کانادا به و دزدید نباید را آب
کسی صدایم زد:
حاجی... حاجی،

کفش هایمکو؟
زد: صدایم دوباره

را شروع جمعه نماز آقا بدو حاجی، حاجی،
کرد...

جدید کاریکلماتورهای
از اینکهمشغولخشککردن موهایم  * بعد
ندارموکچل برقیشدمیادمافتادکهمو باسشوار
کردن وقتش سشوار برقی برای تلف هستم. از

معذرتخواستم!
حتی  که تنها موجوداتی هستند * خفاشها
قدرت تئوری کردن رد حال در خوابیدن حین در

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

                  

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

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

بهمن) ۲۵) فوریه ۱۳ دوشنبه

(۱۷ بهمن) فوریه ۶ دوشنبه

دیدگاه  چند از ۲۲ بهمن انقالب
سخنرانان:

منصورکیا، منصور برقعی، محمد تقوایی، احمد
افشاری علی زندی، بهرام

کانون جلسات همیشگی محل در

کوهنوردی گزارش
اورست کوهپایه به

جیزان فریدون ثبتی، ناهید سخنرانان:
کانون جلسات همیشگی محل در
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۵ صفحه از بقیه

۱۶ صفحه از بقیه

۱۷ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۲ صفحه از بقیه
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یلام ن

ـکنایهازکسی  ایتالیا جزیرهایتوریستیدر ۱ـ 
است. خورده طعام دیگری سفره از که است

در  خبرگزاریهای فعال از ـ و حنظل زهر ۲ـ 
توانایی. و قدرت ـ ایران

بز ـ  شده ـ پوست دباغی حیله و ۳ ـ مکر
جزء از تورات. یک

عرب  آهنگر ـ شود خارج ریه از که هوایی ۴ـ 

ارسکین  از داستانی ـ شیر فرآوردههای از ۱ـ 
کالدولآمریکایی.

و نظیر ـ  ـ شبیه ۲ ـ قسمت کجراه پارچه
کنیم! بندگی ما که گذاشت کی فیالواقع

فلکی  برج سوم دو پیکر، ـ و خیال تصور ۳ـ 
آدم آهنی. ـ

مادر ـ  شکم در بچه جای ـ خون ۴ ـ جوی
ـ بینی. منقار کوتاه

مخالف  هم با ـ اندیشیدن کاری پایان به ۵ـ 
بودن.

شده  گرو داده ـ داشتن عقیده گرویدن و ۶ـ 
نگاهی! از کم «آهی» ـ

نخورده  چیزی ـ از صبح چیزی دوم یک ۷ـ 
دوم. دست کاالی فروشنده ـ

دریایی  ـ میگیرد اندازه را زمین آنکه ۸ ـ
ـ در ترکیه آسیایی و اروپایی بخش دو است بین

تشویقمیکشند. مقامتحسینو
قدرتفشار  نام انزروتـ  صمغیسقزی به ۹ـ 

افسوس. و دریغ ـ الکتریسیته
مالطفتـ   و کردن گذشت ـ رهرو عضو ـ ۱۰

درآوردی. من زبان
مذهبهاـ  لجاجت و ناسازگاری. ـ ۱۱

حرف ـ  یک تکرار ـ معروف عشاق ۱۲ ـ از
ندا. کلمه تنبیه و ـ از استان هرمزگان بخشی

به  ـ هیکل قوی ـ مهربانی و شفقت ۱۳ ـ
و خروش آمدن. جوش

درختی  میوه های ـ از فهم و هوشیاری ۱۴ـ 
شکاری. پرندگان از ـ

بابل  در چاه دو فرشته مغضوب که نام ۱۵ ـ
با اهمیت. ـ زندانی هستند

تاب. و پیچ ـ
عید  ـ ـ زوزه سگ و عابد نصاری پارسا ۵ ـ

ویتنامی.
نیرو ـ استانی  مولد وسایل اندک ـ از ۶ ـ

ایران. در
امیر روزگاری  کوچک نام با ـ سوق بازار و ۷ـ 

تمام. و ـ کامل تئاتر ایران بود بازیگر
سر  از گاه ـ چاپلوس ـ دماغی بیماری ۸ ـ

گشادشمینوازند.
رنج وسختیکشیدن  پرندگان شکاریـ  از ۹ـ 

تابوت! میخ ـ
از  ـ ورزشی  ابزار  از ـ ترشی انواع  از  ـ  ۱۰

وسایل ترقی!
پرواز  میگوید قصد فردوسی یکـ  و یک ۱۱ـ 

سال فرنگی. از ـ ماهی داشت
گیاهان دارویی  از ـ خودپسندی غرور و ۱۲ـ 

کردن. پاکیزه و ـ پاک دارو سنبل نام به
حب  ـ پیاده از بی خبر ـ طیاره! راننده ۱۳ ـ

میخورند. فرار برای را آن
ماه  دور ـ ناقص و کوتاه ـ قاضی و حاکم ۱۴ـ 

می شود. دیده کامل
تنیسور  بهترین ورزشکار آلمانی و بانوی ۱۵ـ 
نشانی  و نام ـ میالدی ۱۹۹۶ در سال جهان 

ندارد.

کره زمین میباشند. جاذبه
* درهاینیمهباز میتوانند سمبلبیتصمیمی 

میباشند. نفس به اعتماد عدم و
مربع  بودن دایره جای به چرخها اگر  *
بسیار دنیا نقل کار حمل و میشدند ساخته

کندمی شد.
روی  بر نوشتن از قبل کاغذ سفید * صفحه

صفحه ندارد. پشت جلو و آن
بهجنگقدرت  دیوار کمکمیخو با * تابلوها

می روند. زمین جاذبه
خالی  نیمه روشنگری از نیمه پر و * هیچ
جای بر اثری یا نوشته گفته، مشروب لیوان

است. نگذاشته

* اگر غارنشینانفندکداشتندبهجای کشف 
بسازند. آتشمیتوانستندکامپیوتر

*اگرایناصالانصافنیستکههمه حیوانات 
لختوپتیبگردندو انسان یعنیاشرفمخلوقات
پوشیدن لباس برای مقررات و محدودیت اینقدر
کتک بدلباسی مثل حیوان برای و باشد داشته

بخورد.

عمیق افکار
کشتار میتوانستبهجایجنگو کاشخدا
موالید کنترل از دیگری نوع مذهب فرستادن و
خلق موقع مثال میکرد. انتخاب را جمعیت و
از شوند حذف است که قرار انسانهایی بیرویه

میکرد. استفاده کاندوم

احتماال و شدهاند قایل دیدار این برای غرب و
برای ایران رژیم آمادگی درجه که است این برای
در هر صورت، همکاری با آژانسمحکزدهشود.
اگر باشد. سرنوشت ساز است ممکن دیدار این
رژیمایرانبتواند اطمینانآژانس بینالمللیانرژی
بهدستآورد فعالیتنظامیخود عدم به اتمیرا
نفتی جدید تحریمهای شود موفق است ممکن

به حمله نظامی خطر و بردارد میان را از مالی و
دیدار این صورت، به جز این کند؛ رفع را ایران
بزندودر میتواندکلید گاه شمارمعکوسجنگ را
ایران را در معرضحملهنظامی  آینده ظرف۱۲ ماه
ایران این فاصله، در دهدـ  و اسراییل قرار / غرب
سیاسی التهابهای دستخوش زیاد احتمال به
و نفت تحریم از برآمده اجتماعی و اقتصادی و
روزافزون جنگخواهدبود. ارتباطاتمالیو خطر
و تاریخی راهی دو یک سر بر ایران مردم و  رژیم

سرنوشتساز قرار گرفتهاند.

برای... معکوس شمارش

نادرستی یا درستی درباره قضاوتی شنیده ام. را
میاندیشم این به تنها نمیکنم. دالیلشان
چارهدار، و یک اپوزیسیون قوی ایجاد برای که
همه را تعیینکرد؛ پیش «سیمرغ» نمیتواناز
چه دید باید بیایند... باید سیاست عالم مرغان
حرف فقط کسانی چه «اینکاره»اند، کسانی
«بیچاره»مان ایران برای چارهای و نمیزنند
ازدلجلسات سخنوران دارند... بهقولدوستی،
وآدمهایموفقدرتوجیهوراضیکردنمخاطبان
سخنوری شاید واقعی. مجریان نه میآیند بیرون
االن نمیتوان از اینرا اما باشد، مجریخوبیهم

تعیینکرد.
«خودنویس» اینترنتی پایگاه از برگرفته
و شنبه فردا، پس و فردا نشست این *
استکهلم، در فوریه، پنجم و چهارم یکشنبه،

میشود. برگزار پایتختسوئد،

یا... اپوزیسیـون

ملی»، «آلترناتیوسازی»، «شورایملی» «کنگره
کارها و برنامهها این در شخصا من بیاید، بیرون
شرکت نمیکنم.چون بهنظرماین برنامههابه جای
و داخل هماهنگی میان و ایجاد وحدت که این
باید ما مهم ترین هدف که کشور کند، از خارج
و سوظن بدبینی و تشتت و افتراق باشد، ایجاد
آدم را نمیکند درد که سری است بهتر و میکند

دستمال نبندد.
قرار  مسایلی چنین که میزنید حدس * شما
این بوده قرار واقعا نه یا شود بحث آنجا است

شود؟ طرح مباحث
ده از چون نیست، روشن هنوز گنج بخش:
نوشته مرکزمختلفحرفهایمختلفیشنیده ام.
شما[درسایت«خودنویس»]راهمخواندم،تعجب
بعضی با بشود؟ اینجوری بوده قرار آیا که کردم
فقط میگویند میکنم، صحبت که دوستان از
اسم کنفرانس سمینار ساده باشد. است یک قرار
در مرکز «اوالف است «اتحاد برای دموکراسی»

پالمه»که معنیاش«آلترناتیوسازی» است؛جمع
وقت ما که این به توجه با دموکراسی. شدن برای
گرفتن شرایط این در شکدار روزه است، محدود
عاقبتش و آخر که نباید کاری کرد بداستو بسیار
کنندگاناین برگزار معلومنیست.منامیدوارمکه
و دستکم کنند دقت مسایل این سر کنفرانس بر
و شفاف کنند؛ را معلوم کنفرانس اصلی هدف

تشکیل شده؟ که این جمع چرا روشن بگویند
که  میکنند گمانهزنی دارند خیلیها االن *
که میشود گفته حتی بشود، سازی» «آلترناتیو 
یک یا فرد یک محور حول را تعدادی میخواهند
کاری، چنین میکنید فکر آیا کنند. جمع گروه
مردم مختلف و رای گروههای حضور و رای بدون

باشد؟ میتواندمشروعیتداشته
جریان تشکیل که] [این اول، گنجبخش:
بی معنی است. پشتیبانی مردمی رهبری بدون
یعنی انداختن] [راه ملی جریان که] [این دوم
قرار خودش در را سیاسی نیروهای تمام که این
سوم سبز را. جنبش نیروهای از جمله بدهد؛
که است معنی این به مردم پشتیبانی که] [این
[تا] فشار برای بدهد جمعی مشروعیت به بتواند

امیـرحسین گنجبخش...

و استثنای قومیتها دادن بدون شرکت ـ
و انتخابی امور تمام در مختلف مذاهب و ادیان

انتصابیکشور.
نوع انتخاب برای آزاد رفراندم برگزاری ـ
طی از پس از سقوط رژیم فعلی و پس حکومت

مراحلتبلیغاتی.
ـتساویکاملحقوقدرمیانهمهشهروندان

قومیت. از دین، مذهب، فارغ کشور
و مردان. زنان بین حقوق تساوی کامل ـ

نظرات دیگر از  فارغ موارد این  ظاهرا ـ
قریب اکثریت قبول مورد مختلف، گرایش های
میکنم فکر و اپوزیسیونمیباشد اتفاقجبهه  به

اعمال اینگردهمآیی بر همهشرکت کنندگاندر
صحبت اگر حال میباشند. مصر مواردی چنین
شانه و باندبازی ریاستطلبی، سهمخواهی، از
نیست، میان در مسئولیت بار زیر از کردن خالی
که میتواند که هر گروه یا فردی اشکالی دارد چه
مدافعومسبب اعمالاینموارددر آیندهسیاسی

عمل شود؟ وارد کشور باشد،
نگارنده، برگزاری چنین به نظر هر روی، به
وحدت به میتواند که این بر عالوه نشست هایی
اپوزیسیون مختلف طیفهای ابتدایی و ضمنی
نهاد های حمایتهای  زمینه شود،  منجر
فراهم را نیز جهان دموکراتیک دول بینالمللی و
و متحد ملل است که سازمان بدیهی می آورد.
آلترناتیوی را صورتی در جهان دول دموکراتیک
موردحمایتقرار میدهند و رسمیت شناخته به
قوانین اجرای به را خود پایبندی صراحتا که
بشر، کامل حقوق رعایت بر دموکراتیک، مبتنی

باشند. رسانده اثبات به
همه از دالیل مختلف به اول گام در اگر
جای نیامده به عمل گوناگون دعوت طیفهای
ضعفی را نقطه  موضوع این نباید نیست و نگرانی
روح تشکیلاینگونه تجمعاتبهحساب آورده بر
زیر را اساس آن و نمود جنایت قبل از قصاص و
به متون فوق، این که با توجه سئوال برد. مگر
جلساتی چنین با تشکیل مخالفت به کسانی
برخیزند کههنوزمیدانمبارزهرانشناخته وچنین
دغدغهای و مشکل هیچ بدون که میپندارند
آخر سازماندهیکردهودر میشوداقدامیبزرگرا

نمود. طلب را از قدرت خود سهم نیز
نو» «سکوالریسم اینترنتی پایگاه از برگرفته
و  شنبه فردا، پس و  فردا نشست این  *
استکهلم، در فوریه، پنجم و چهارم یکشنبه،

میشود. برگزار پایتختسوئد،

نشست استکهلم و...
استکهلم نيز در سمينار اين برگزاری دليل اصلی
مرکز آ» در مقر اصلی «ايده است زيرا همين

دارد. قرار سوئد پارلمان جنب و استکهلم
معيارهای و گزينش شيوه به ايراد چهارمين
گردانندگان توسط مدعوين يا و افراد انتخاب
هيچگونه متاسفانه میشود. مربوط جلسه اين
وجود ندارد. آنها گزينشی عملکرد شفافيتی در
مقيدنمیدانند تا بهمردم برخینيز نه تنهاخودرا
افراد و معياری متر چه بر اساس دهند توضيح
بلکه در مقابل شدهاند، حذف و يا ديگران دعوت
قلبیمیشوند. سکته دچار ماليمترينانتقادها

که مشخص نيست است اين ايراد پنجم نيز
هدفاصلیاينجلسهچيست؟آياهدفگفتمان

میباشد، سياسی مختلف نحلههای بين مدنی
نقش يا کليدی رل ادعا شده که همان گونه يا
«ايده را موسسه بينالمللی جلسه اين محوری
برای را مدعوين تا «منتخبين» و دارد برعهده آ»
در ايران آزاد انتخابات سوی به امر «ملی» يک

دهد. آموزش
نيروهای گردهمآيی و همايش روی، هر به
قرار استقبال مورد همواره بايد اپوزيسيون
میتوانست مورد نيز استکهلم سمينار گيرد، و
شموليت ايناصلی کلیو حمايت ايرانيان باشد.
کاری پنهان برای بعضیها اصرار که افسوس اما
طرح باعث بسته درهای پشت در «کارآموزی» و
که برگزارکنندگان است مشروعی شده سئواالت
افکارعمومیوجلب برایتنوير اينجلسهمسلما
به شفافيت، و آزادی تشنه هموطنان پشتيبانی
پاسخ خواهند داد؛ بردباری و سعه صدر آنها با

دمکراتيک، پاسخگویی و شفافيت بدون زيرا
بود. نخواهد اعتمادسازیميسر

سمينار و اگر اين که کنم بايد تاکيد در پايان
يا و خصوصی يک شرکت آموزشی برای کارگاه يا
هرگز به بنده بود، مشخصی گروه و حتی حزب
نظر مورد آناظهار در تا نمیدادم ايناجازه را خود
وانتقاد بکنم. اما اينجلسه تحت عنوان «گفتمان
ملت رهايی و آزاد انتخابات برگزاری برای ملی
همانند نيز بنده شده است. ديده تدارک ايران»
تا از «منجی»هایآينده ايرانیاينحق را دارم هر
و شفاف عملکرد انتظار و پرسم به سئوال خود
پاسخگویی دمکراتيکداشتهباشم.زيرا دمکراسی
برای و کثرتگرايی؛ پاسخگویی و يعنیشفافيت،
به احتياجی  ساده و روشن مطلب اين درک 

«بسته» نيست. کارگاههای آموزش در
گويا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۴ صفحه از بقیه

... سردار الماسهای از

مذاکرهچهدرسطحملیو چه در سطحبینالمللی
از کشور مهیا خارج در شرایطی االن چنین بشود.
سیاسی وظیفه نیروهای همین دلیل نیست. به
کردن داخل وصل برای راهبردی اساسا پیشنهاد
جمهوریخواهان ما پیشنهادی که است. خارج و
ملی دیالوگ بتوانیم یک [تا] بوده است این دادیم
دیگر دو ماه تا نیروهای سیاسی میان همه شفاف
کنیم، کنفرانس برگزار یک به شکل واشنگتن در
در آزاد انتخابات [کنفرانس] بحث این درون از
را حول نیروها تمام و کنیم مطرح را داخل ایران

بسیجکنیم. اینمساله
قرار است آنچه یعنی منظورتاناین است که *

نیست؟ شفاف شود برگزار استکهلم] [در
این شکلاست گنجبخش: شفافنبودنشبه
کسی با هر است! خبر چه نمی داند هیچ کسی که
ظن از کسی هر میزنم، حرف شده دعوت که
حرفی میزند! یکی میگوید «آلترناتیو یک خود

«دولت میخواهند میگوید یکی است، سازی»
یکیمی گوید«یکسمینار موقت»درستکنند،
«دیالوگ ملی» است. ساده» است، یکیمیگوید
باید معلوم برگزارکنندگان است! این غلط خب
دارند دور هم جمع را آدم همه کنند که چرا این
باید که است  سازی»  «آلترناتیو اگر  میکنند. 
از نیروهای جنبش بخشی بگویم متاسفم! دارند
صالح نیست... البته به این و میدهند هدر را
تمام دانند! خسروان هم را خویش مملکت صالح
و خارج داخل نیروهای هماهنگی برای کارها باید
ایجاد اضطراب کارمان، با نباید و باشد کشور
ایجاد کشور، از خارج در سازی» «آلترناتیو کنیم.
االن هم دوران و می کند کشور داخل در اضطراب

نیست. اینکارها
و  شنبه فردا، پس و  فردا نشست این  *
استکهلم، در فوریه، پنجم و چهارم یکشنبه،

میشود. برگزار پایتختسوئد،

سال آينده رشد درآمدهای مالياتی برای وی
 ۳۹» را عمرانی اعتبارات رشد و درصد» ۲۰» را

عنوان کرد. درصد» دهم ممیز چهار
در که کرد اشاره همچنین مجریه قوه رییس
«تعالی فضای ويژهای به آينده توجه بودجه سال
فرهنگی»، «رشدآگاهیها»،«فضایل اخالقی»،
«اعتالی هويتجوانانعزيزاينسرزمين متناسب
با آرمانهایبلند انقالب»،«کاهش سهممردماز
هزينههایسالمتو بهبود خدماتبهداشتی»و
شده نفتی»، منابع به دولت وابستگی «کاهش
تاخير  با ۵۷ روز ۱۳۹۱ ایران است. بودجه سال
از پس که ارائه شده اسالمی شورای به مجلس
يکرکوردمحسوب  تاخير۷۵ روزهسالگذشته،

میشود.

و... سیاسی خبـرهای
۳۱ صفحه از بقیه


