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ببندید ـ را کمربندها ـ لطفا
محمد  کرشمه فراوان و ناز بعد از باالخره *
آینده سال که در انتخابات گرفت تصمیم خاتمی
و آمار طبق کند. شرکت ایران جمهوری ریاست
و دولتی انجام شده توسط چند نهاد نظرسنجی
قادر احتماال خاتمی محمد ایران در دانشگاهی
خود  رقیب آرا، درصد  ۷۶ کسب با که است
محموداحمدینژاد راکناربزند. روزنامه«کیهان»
احتمال که کرد پیش بینی راستا همین تهراندر
مقامریاستجمهوری احراز پیروزیاحمدینژادو
محرز میباشد! کامال او سوی دوم از دوره برای

میان  در خاتمی محمد کاندیداتوری * خبر

داشت. انعکاس فراوانی داخل ایران رسانههای
خواندهاند که می خواهد بسیاریاو را باراکاوباما
پایان به را احمدی نژاد بوشی» «جورج حکومت
با ایران اسالمی رژیم رهبر خامنهای برساند.
را او چندی قبل و نمیکند زیاد حال خاتمی
سوی از خاتمی نامید. حسین» سلطان «شاه
حتی است و حمایت مورد ایران مردم بسیاری از
است پسر شاه سابق قرار به تصور این که بسیاری
آنها رایدهند. او ایرانبرگرددممکناستبه به
فرقی باشدمال نباشدخوباستو میگویندشاه

نمیکندچه شاهیباشد!
ایلینویز،  مقام فرماندار ایالت خلع از * بعد
این سناتوری جرم فروختن کرسی به که آمریکا،
رو ویآماده صورتگرفت، آمریکا کنگره ایالتدر
رویی باجرمخودوعقوبتومحکومیت قانونی در
ایالت سابق فرماندار بالگوجویچ، می شود. راد آن
شیکاگو گروههای مافیایی در میان که ایلینویز،
خبرنگاران به شده، معروف جزایری شهرام به
چکار زندانی خود از دوران بعد پرسیده بودند که
با و به ایرانبروم خواهیدکرد؟گفت: دوستدارم
بدونسرخر نوعخرید وفروشیرا خیالراحتهر

من فضولی نکند! در کار و کسی انجام دهم
پسر مونیکا  هیالری کلینتون، زن دوست *
باراک اوباما، جدید امور خارجه وزیر لوئینسکی و
درروزهایابتدایکار خود سفریچندهفتهایبه
اندونزی خارجوکشورهایخاوردور ازجملهژاپنو
خانم هیالری، بیل کلینتون، شوهر آغاز نمود. را
او احساس که می پرسیدند خبرنگاران جواب در
دربارههمسرشچیست،لبخندیزدوجوابداد

خالی! خونه جون، آخ کلمه: چهار فقط
که  دزد چندین کرج شهر انتظامی * نیروی
عضو و میدزدیدند را مردم ماهوارهای دیشهای
دام را به بودند ماهواره دزدی بزرگ باند  یک
سخنگوی دستگیر کرد. را همه آنها و انداخت
نیرویانتظامیشهرکرجبهخبرنگارانگفت:بعد
دستگیریایندزدان نوبتصاحباندیشهای از
و کنیم دستگیر را  آنها  تا  است  ماهواره ای

کنیم. آنها را مصادره دیشهای
غیر  سایتهای بر دولت فشار افزایش * با

دسترسی قابل اینترنتی سایتهای تعداد مجاز
به نشدهاند توسطدولتمسدود برایایرانیانکه
«ایرنا» از غیر به سایتها این رسید. عدد هفت
سایت احمدینژاد، شخصی سایت «ایسنا»، و
دات صیغه سایت کام، دات قرآن سایت رهبر ،

میباشند! کام کیهان دات البته و کام
اعتراض پی در علوم وزارت *سخنگوی
در گورستان ایجاد و شهدا دفن به دانشجویان
عنوان به بسیجیها هجوم و دانشگاه محوطه
قصد ما به خبرنگارانگفت: اینمراکز به دانشجو
دانشجویان میخواستیم فقط نداشتیم، بدی
آشنا آن ملموس ثمرات و انقالب با همواره

باشند!
* محسنمخملباف، کارگردان معروفایرانی، 
او شدیدا انتقاد کرد. ایران شرایط سانسور در از
نمایش  دنیا ۵۰ کشور در مرا فیلمهای گفت:
ندارم. را آنها نمایش حق ایران در اما دادهاند
ابتدایپیروزیرژیماسالمیایران مخملبافکهدر
از بعد میساخت فیلم آن ایدئولوژی راستای در
فیلم های با را نتایج آن انقالب اسالمی و مدتی
به برد. مخملباف سئوال زیر انتقادآمیز خود
هستم انقالب بچه خودم من گفت: خبرنگاران
نمایش اجازه و کنند سانسور فیلم هایمرا اگر اما
بعد به این که از ندارم ندهند چارهای را آنها

انقالببسازم! ضد فیلمهای

سفینه شناسایی طریقه
فضایی ایران

اولین ایران پیش جمهوری اسالمی روز چند
با «سفیر» فضانورد موشک با را خود سفینه
که سفینه این فضا پرتاب کرد. به کامل موفقیت
احمدینژاد محمود حضور با دارد نام «امید»
توسط شده استخدام ایرانی دانشمندان توسط
دولت گرفت. زمین قرار کره پاسداراندر جو سپاه
سفینه این از پرتاب بالفاصله و آمریکا اسراییل
توسط موشک «سفیر» اظهار نگرانی کرده اما

و داشته زیر نظر این سفینه را نمودند که تایید
سایر سفینه های میان در را آن همواره میتوانند
و شواهد دالیل آنها نمایند. شناسایی کشورها
ایرانی عنوان شناسایی سریع سفینه را برای زیر

نمودهاند:
راهسریعشناساییسفینه«امید»ساخت ده

ایران
بر  مرگ آمریکا و بر مرگ آن شعار روی ۱۰ ـ

است! شده نوشته اسراییل
پیغام  دیگر کرات ساکنان برای مرتب ۹ ـ
را راه قهوه خانه سر اولین و سراغ میفرستد

میگیرد.
توالت  از استفاده جای به آن فضانوردان ۸ـ 
خود کار و می آیند بیرون دست به آفتابه سفینه

می دهند! انجام فضا در را
دو هر و دارد فنی نقص مرتب سفینه این ۷ـ
و تقاضای میزند زنگ مسکو به یک بار ساعت

کمکمیکند!
مرد  همه سفینه این سرنشینان ـ  ۶

هستند!
« انرژی  شعار سفینه عقب نمره روی ۵ ـ

است! شده حک ماست» مسلم حق هسته ای
اینسفینه هر چندساعت یک باردرکرات  ۴ـ 

میکند! توقف نماز ادای برای مختلف
در  سبزی قورمه شدید بوی سفینه این ۳ ـ

پخش میکند! فضا
کرده  نقص را فضایی ترافیک قوانین تمام ۲ـ 
مسابقه کشورها سایر فضایی سفینه با مرتب و
پیچد. می آنها جلوی  و  میگذارد سرعت

همچنینمرتب برایسفینهها بوقمیزند!
یک: شماره راه و

است! ختنه شده البته هم کالهک آن ـ ۱

کلوزآپ ممنوع
طی اعالمیهای ایران اسالمی رژیم ارشاد وزیر
فیلمبرداران و فیلمسازان کارگردانان، کلیه به
یا کلوزآپ نمایش بعد به این از که داد اخطار

دارایآرایش یکزنهنرپیشه نماینزدیکچهره
ممنوع ایرانی و فیلمهای سریالها در میکاپ یا

بود. خواهد
و فرهنگ اسالمی سخنگوی وزارت ارشاد
در وزارتخانه خود گفت: توجیه این تصمیم در
شرایط مردان از زنان سازی جدا که فعلی شرایط
ایرانی مردان میان در شهوتناکی و اروتیک بسیار
نزدیکصورتیکزنمیتواند ایجادنمودهتصویر
نماید. مواجه اخالقی انحرافات را با تماشاگران
وزارت اطالعات از زیادی گفت: گزارش های او
تماشاگر مردان که  رسیده دستمان  به کشور
زنان صورت دیدن از بعد را خود تلویزیون شیشه
استاندارد هنرپیشهلیسمیزنند!اواضافهکرد:با
هنرمندانزن، مردم جدید، یعنیفقطنمایدور
و غیر هیجان مضاعف بدون خواهند بود قادر 
در وی ببرند. لذت فیلمها تماشای از ضروری
این فیلمبرداران و کارگردانان اگر گفت: ادامه
که چارهای نداریم نکنند را رعایت محدودیت
ممنوع دیجیتال را و رنگی همه فیلمهای تولید
به را زن هنرپیشههای صورت بسا چه و نموده
نشان تصویری پارازیتهای با و تار و تیره صورت
آرایش غلیظ فقط کرد: مشکل اضافه دهیم. وی
نیستبلکه هنرپیشههایمونثفیلمها بعضیاز
سبیل ریش و شامل زن، صورت کلوزآپ موهای
آنها، کهباعث تحریکبسیاریاز برادران بسیجی
این و می دهد نمایش هم را می شوند حزباهللا و
وزارت بود! سخنگوی نخواهد قبول ما مورد امر
جدیدی اطالعیه گفت: بزودی خاتمه ارشاد در
مورد در ارشاد وزارت استانداردهای درباره
ایران و تلویزیون سینما در و پشم ریش استاندارد

کرد! خواهیم صادر

بهتر از چرا خاتمی
است احمدینژاد

برادر زرد «سگ بسیاری میدانیم که آن با
ایران قرار شعار سیاسی امروز را شغال» است
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باشیم؟ نکرده گناه نخوره و هم به انگشتهامون که بگیری طوری رو قلم میتونی این احمدینژاد:

 بقیه در صفحه ۳۳   

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

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

اسفند)    و ۵ (۲۱ بهمن فوریه دوشنبه ۲۳ و ۹ فوریه دوشنبه

آموخت     درسهای که از آن باید و ۱۳۵۷ بهمن انقالب
                                          

بهمن) ۲۸) فوریه ۱۶ دوشنبه

ابریشم» «خواب سینمایی فیلم نمایش
۱۳۵۷ انقالب بهمن از کوتاهی فیلم با همراه

ویرجینیا ویینا، در نیبرز رستوران نمایش: محل

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

فوریه: ۹ دوشنبه سخنرانان
پارسابناب یونس
مشایخی مهرداد و

فوریه: ۲۳ دوشنبه سخنرانان
افشاری علی

امیرحسینی بهمن و

و سواحن جتاری وامهای مسکونی و مالی و در امور جتربه شما مشاور با
مناسبترین نرخ با عمر و بهداشت و اتومبیل، بیمههای حوادث، ناشی از

گرامی میباشد هموطنان خدمت شما در

مامقانی شهریار
  A. B. P. Insurance Agency

Residential & Commercial

متاس تلفن

703-906-5776
 smameghani@gmail.com

7202 Arlington Blvd., Suite 300, Falls Church, VA 22042

مذبوحانه تالش میکنیم اینجا در ولی ما دادهاند
خدا نعمت بیابان در کفش «لنگه کنیم ثابت تا
بدتر از هیچیاست»و «بد از «کاچی به است»و
و اینهمدالیل ما کهخاتمیکاندید است». بهتر
کنترل نیمه انتخابات در احمدینژاد از بهتری

است: جمهوری ریاست آینده شده
خاتمیاز احمدینژادخیلی خوشتیپتر  ۱۰ـ 

است!
یکعبایاطو کردهخاتمی میارزدبهصد  ۹ـ 

احمدی نژاد! سوراخدار و سفید کاپشن
ـخاتمیبه«حماس»و«حزباهللا»لبنان  ۸

پولتوجیبیمی دهد! کمتر
بدهد  دست ها خانم با اینکه با خاتمی ۷ـ 

مشکلیندارد!
بزک  را اسالم میخواهد صورت خاتمی ـ ۶
را آن  میخواهد که احمدی نژاد برعکس کند 

بپوشاند!
بچه  مثل احمدینژاد این که با خاتمی ۵ ـ
شهر ولی مثل بچه های باالی شهر است پایین

فکرمیکند!
گویتمدنهاست  گفتو خاتمیطرفدار ۴ـ 

تمدنها! جنگ طرفدار احمدینژاد و
دارد  کرده احمدینژادهمیشهمشتگره ۳ـ 
استبلکههمیشه خاتمینهفقطمشتشباز اما

هممیخندد!
سید  احمدینژاد و است سید خاتمی ۲ ـ

نیست!
یک:  شماره و دلیل

است و  امام خط طرفدار نژاد ۱ ـ احمدی
میکند! تفسیر را نقطه چین امام راه خاتمی

آمریکا ناموسی در قتل
زن مسلمان یک قتل تکاندهنده داغ و خبر
نبات و نقل نیویورک، بوفالو، در شوهرش توسط
این گذشته بود. هفته در رسانههای آمریکایی
 ۳۷ داشت و نام حسن آسیه که زن مسلمان
شوهرش توسط ناموسی به دالیل گویا بود، ساله
و رسیده قتل فجیعی به حسن به طرز موزامیل
اودردفترکارش در استودیوییکتلویزیون جنازه
گفته به است. شده پیدا پلیس توسط ماهوارهای

از اینزن را سخنگوی ادارهپلیسوخبرنگارانسر
چاقوی با این کار احتماال و بودند نموده بدنجدا
تیزیانجام گرفته است.ممکناستخبر و برنده
قتلیکزن مسلمان بهدالیلناموسیخبر داغو
ایران در چون نباشد شما از بسیاری برای جالبی
این از و جنایت روز دهها خبر قتل هر خودمان
می گذریم. آنها می خوانیمو بهسادگی از قبیلرا
شما از بسیاری برای نکته این است ممکن اما
فرستنده یک در زن و شوهر این که باشد جالب
بودند کهساعاتمجانی کار تلویزیونیمشغول به
های حرف بتوانند قرار میداده تا مردم اختیار در
آزادانهباتماشاگراندرمیانبگذارند.برنامه خودرا
«تلویزیون تلویزیون که این شوهر در و زن این
اسالم «تفهیم درباره است  داشته نام پلها»
دور به و صلحجویانه» دین یک عنوان به واقعی
از رسانههای غربی که آنچه خالف و از خشونت

است. بوده میکنند تصویر اسالم

قدردانی و تشکر
بدینوسیلهازجنابآقایدکترمحمدبرقعی
از در دفاع متوالی مقالههای انتشار درج و برای
از خارج در نشریات صیغه موقت و ازدواجهای
سالمت آرزوی و برای ایشان نموده تشکر کشور

داریم. موفقیت و
ایران مردان مجرد کانون

خانواده حقوق از دفاع انجمن
قم علمیه حوزه تحقیقات اسالمی مرکز

هوسباز ایران انجمن مردان
کام دات صیغه سایت

آکسفورد دانشگاه التحصیالن فارغ انجمن

مردم؟ رای با دیکتاتوری
گزارش ونزوئال از ما خبرنگار ـ

ـ میکند
رفراندم و همهپرسی یک در قبل روز چند
کشور این رهبر چاوز هوگو ونزوئال در سرتاسری
کشور  این مردم تمایل توانست آراء صد ۵۴ در با
دست آنجا به در نامحدود دیکتاتوری برای یک را
اولین شکست در بعد از قبل او چند سال آورد.

با میخواست بود و مورد در همین که رفراندم،
و رهبر یک عنوان به خود را اساسی قانون تغییر
برایدورههایمتوالیتثبیتکند، رییسجمهور
کوششفراوانیبرایجذب مردمونیروهایموافق
و اتحاد با او به خرج داد. سوسیالیستی سیستم
آمریکاییوگروههای رهبرانسیاسیضد تعاونبا
توانست دنیا نظیر احمدینژاد امپریالیسم ضد
افزایش از بعد کند. جمع خود دور به را بسیاری
بر توانست چاوز هوگو خام نفت قیمت شدید
عکساحمدینژادبهقولخوددربارهآوردنبشکه
وطبقاتمحرومو عمل کرده سفره ها نفتبرسر
بکشاند. تعدادی به دنبال خود را بیسواد جامعه
مفتون چندان زیاد، روشنفکرانونزوئال، اما نه از
به چاوز دشنام گوییهای و گستاخیها شیفته و
و شدند آزاد جهان رهبران سایر و بوش جورج
و ملی افتخار نوعی را او آتشین سخنرانیهای
و توقیف آن که با نمودند. استقالل تلقی کسب
تلویزیون و رادیو چند روزنامه و قانونی غیر بستن
در جهان زیادی صدای و سر چاوز مخالف هوگو
بر را چشم خود اما طرفداران چاوز پا نمود بر آزاد
کهمیخواهد هوگو چاوز او بستند. رفتار اینگونه
آمریکای رهبری و شود کاسترو فیدل جانشین
به و کامال عامی مردی بگیرد عهده را به التین
میباشد. سخنرانیهای تربیت اجتماعی از دور
مالیان از بعضی سخنرانیهای به میتوان را او
ایراننظیرمالحسنی وجنتی بیسواد عقده ایو
تشبیهنمود.پیروزی هوگو چاوز بهعنواندیکتاتور
همفکران و شعف شادی با التین آمریکای جدید
و عکس و شد رو به رو ایران در او همیاران و
تمامنشریههایدولتی تفصیالتاینانتخاباتدر
مذهبی متعلق به محافظهکاران روزنامههای و
نکته گرفت.  جای اول صفحههای در ایران 
عادت طبق روز پیروزی هوگو چاوز که این جالب
کرد تن به خود را معروف پیراهن قرمز همیشگی
این شد. فیلمبرداران ظاهر عکاسان و جلوی و
روزنامههای دولتی از بسیاری برای پیراهن قرمز
شد فراوانی دردسر باعث احمدینژاد طرفدار و
همه که بود اربعین روز ایران در روز همان چون
تن بر عزاداری سیاه لباس آتشه دو مسلمانان
شدند مجبور این روزنامهها از بسیاری میکنند.
«فتوشاپ» با را چاوز پیراهنهوگو رنگتندقرمز
نوعیصورتیخرماییرنگ به آنرا و تقلیلدهند

پیراهن روزنامههایدیگریهمبودندکه آورند. در
را اعصاب آنها اربعین روز در هوگو چاوز قرمز
سفید و سیاه آنها نشریات چون نکرد خرد زیاد

چاپمیشوند!

عمیق افکار
کردن سوار برای نوح حضرت که وقتی
از هم را ساس کک و کشتی خودش بر حیوانات
اعتراض سگ با و داد راه پیامبری روی وظیفه
چه مواجه شد پشمالو حیوانات سایر گربه و و

داد؟ آنها به جوابی

چه ویاگرا قرص در
؟ می ریزند

منتظر بودم و نشسته دکتر اتاق انتظار توی
یک ببینم. را دکتر تا کند صدایم پرستار که بودم
تعیین می اندازد خنده به مرا همیشه که چیزی

وقتمالقاتدکترهاست. نمیدانمچرااصالوقت
مالقاتمیگذارند؟آیا بهتر نبودکهمیگفتندبین
سر  بگویند که این جای به ۱۰ تا ۱۱ بیا ساعت
صدا کردن در که این از سعی کردم ۱۰؟ ساعت
منتاخیردارند عصبانینشوم.قرار بوددکترقلبم
اگر ببیند. مرا بود هم خون فشار متخصص که
خونم میشدم فشار هیجانزده میزدم یا جوش
مشت برایم مسلما و باال می رفت نبضم ضربان و
میکرد. خون تجویز ضد فشار قرصهای مشت
و دکترم پدر خون قیمت که قرصهایی هم آن 
وقتی که قرص هایی میشد. هم با پرستارش
و قیمت داروخانهچیتحویلمیگرفتم از آنها را
ماه شش و تا میرفت باال خونم فشار میدیدم را
باشم و خونسرد کردم سعی نمیآمد. هم پایین
حتیبهخانمبلوندوخوشگلیکهدرتهاتاقانتظار
نشسته بودنگاهنکنمتامبادافشارخونمباالبرود.
همه بود. جورواجور مجلههای انبوه میزی روی
میانشان در دندان گیری چیز کردم. ورانداز را
به مربوط مخصوصا و ورزشی بیشترشان نبود.
هم مجله خانه داری تا سه بود. دو گلف ورزش
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افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۱۳ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه ۲۳ صفحه از بقیه

۱۰ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

مسلما به و بودند پیش سال هشت مال بود که
چرا راستی نمیخوردند. امروز خانهداری هنر
دکترها مجلههای مطبخودرا باسلیقه خودشان
پرستاری یا هیچوقت دکتر انتخابنمیکنند؟ آیا
بخوانند؟ انتظارشان مجله اتاق که در دیدهاید را
اعال کاغذ با از مجلههای کلفت یکی بیچارگی از
بیشترش ورق زدن. به کردم و شروع برداشتم را
البتهبدهمنبودچونحوصله آگهیبودتامطلب.
آگهی یک رسیدم به نداشتم. مطلب را خواندن
قرص وایگرا. از روی مفصل دو صفحهای درباره
سر رفتم و کردم نگاه را آگهی سرتاسر کنجکاوی
برایم سئوال قرص. همیشه این این محتویات
درست چیزی چه از قرص را این که بود مطرح
بگذارد؟ روی قوایجنسیمردان تاثیر تا میکنند
توی موادومحتویاتآن چیزهاییمثل کردم فکر
زرده تخم و خرما دریایی، صدف کرده، پیاز سرخ
مادران و پدران که همانهایی میکنم. پیدا مرغ
هیچکدام میکند. را تقویت باء قوه میگفتند ما
سری یک فقط و نبود قرص این در چیزها این از
هیچ کالس در هیچوقت که بود مواد شیمیایی
ما به را اسم آنها و دانشگاه دبیرستان شیمی
کرم یک اندازه به اسم هاشان و بودند نگفته
و خرچنگ قورباغه همان شکل به بود و ابریشم
بهسراغعوارضجانبی اینقرص. نامفهوم. رفتم
که کرد راحت مرا خیال اول خط همان خواندن
خون اینقرصبرایمنخوبنیستچونفشار
من که بود معنی این به این میبرد. باال را شدیدا
خونی فشار به توجه با میخوردم را قرص این اگر
دماغمندر که داشتماحتماالخونازچشمانو
زیاد فوران میکرد وداغ هرچهعشقبازی فشار اثر
تاثیر اگر بود آگهینوشته در دلممیگذاشت. به را

مصرف از بعد متوالی ساعت چندین قرص این
و به دکتر فورا نرفت بین از و ماند هم چنان باقی
چه قرصیاست ایندیگر بیمارستان زنگبزنید.
اینچیزبدی کهممکناستبگیردوول نکند؟آیا
مثال که شکایت کرد میتوان خوب؟ آیا یا است
تاثیرشتمامنمیشود؟ یا قرص سردردخوردهامو
و قفلکرده بدنم شربتملینمزاجرویسیستم
قرص اینکه یا برگردم؟ حالتاولیه به نمیگذارد
ضدکلسترولولکنچربیهایبدنمنیست.البته
قائل استثنا بایددربارهقرصخوابآور میدانمکه
و به شویم بیدار خواب از باید چطور شد. اما
دکترمانزنگبزنیمکهدکترجاندستمبهدامنت
ازخوابنمیتوانمبیدارشوم!؟درپایاناخطارهای
از استفاده که بود نوشته وایاگرا قرص به مربوط
تاثیر بینایی چشم روی است قرصها ممکن این
که بود اینجا ببینیم. و تار تیره را چیزها و بگذارد
کمیبهفکر فرورفتم.آیایکیازعناصر شیمیاییو
ترکیبات اینقرص چیزی نیست کهقدرت بینایی
وضوح به نتوانی طرف مونث را تا دهد کاهش را
و کنی استفاده خود تجسم قوه از ناچار و ببینی
لوند و خوشاندام و زیبا خود دلخواه به را طرف
تصورکنی؟شایدهماینقرصقوهتخیلوتجسم
کردم و سعی بستم را چشمانم قویتر میکند. را
کنم. مجسم قرص این خوردن فرض به را زنم
آرام آرام داشت تصویر او تار بود. و تیره چیز همه
لبخندیرویلبانم تبدیلمیشد، لوپز جنیفر به
که مطب پرستار آمرانه و بلند صدای شد. ظاهر
آورد. بیرون رویاهایم از مرا میکرد صدا را اسمم
دنبال به و روی میز گذاشتم و بستم را مجله
مرا تا افتادم راه دراز مطب به راهروی در پرستار
ببرد. پرستار ویزیت دکتر پیش از اتاق معاینه به
به خود کردم سعی بود. بدهیکلی و نیمه مسن
خودم یکجوری اثر بینایی قوه روی فشار بیاورم و

نشد. زدم زور چه هر بگذارم.

جلوگیریازاینسركوبوفجایعیكهممكناست
بیافریند بایدبهیکتالش موجبهاییستیزی اخیر
شرمگینیم!» «ما بیانیه اخیر زد. دست عمومی
كهبهامضایبیشازدویستتنازشخصیتهای
است اقدام منتشر شده خارج كشور ایرانی در
نظرات می رود. شمار به راستا این در مهمی
حقوق از دفاع در منتظری آقای چندی پیش
تغییر در نیز نقش ارزندهای بهاییان شهروندی
نسبت پیروان ایشان خصوص به مذهبیان و دید
خانم در داخل كشور كرد. بهاییان ایفا خواهد به
عبادیو سایر اعضایكانونمدافعان حقوق بشربا
جوسازیهایخرابكارانه به دفاع شجاعت در برابر
وقت پرداختهاند. زندانی بهاییان قانونی حقوق از
بهسهم جامعه مدنینیز فعاالن دیگر آناست كه
تبلیغات بپیوندند و عمومی این حركت به خود
همچنین كنند. بهاییان را خنثی علیه حكومتی
میرود دینی انتظار نواندیشان اصالحطلبان و از
همچون فعاالنی و منتظری آقای به تاسی با كه
شهروندی حقوق از دفاع به باقی عمادالدین
بهاییانبپردازندو اجازه ندهند كهمقاماتحاكماز
سكوتآنانبه نفعخوددرسیاست بهاییستیزی
بهرهبگیرند.سركوببهاییان،همچونسركوبهر
اقلیتآسیبپذیردیگر،بههربهانهایكهباشدیک
سوی از آن، در برابر و سكوت ـ است ملی فاجعه 
كنند، بلند را می توانند صدای خود كه كسانی

مسئولیتآفریناست.

بهاییان سركوب

اسالمی انقالب بازخوانی

علتیسنتیباشدنظيرپيوندخونیوبستگی های
خواه و باشد کاريسماتيک علتی خواه قبيله ای،
علتیمدرنهمچونبنيانعقاليیحکومت، همه
بر باور جامعهنسبتبهبرحق بودن حاکميت ناظر
در آن حکومت کارکرد و ذات از ارزيابی جامعه و

گذشته است.
از يکی مشروعيت پيشتر آمد که همانگونه
است. دولت يک سياسی ثبات بنيادين پايههای
امايکدولتمشروع بهخودی خوددولتیباثبات
را سياسی ثبات و مشروعيت بين رابطه نيست.
قياسدولتمصدق بهترينشکلیمیتواندر به
سال  ۲۸ مرداد کودتای از پس پهلوی دولت و

کرد.  ۱۳۳۲ مشاهده
گرچهدولتمصدقازمشروعيتگسترده تری
دولت بود، برخوردار پهلوی دولت به نسبت
سياسی اش و قدرت بودن محدود علت وی به
و ارتش فراگير حمايت فقدان علت به همچنين
دولتی عمال خارجی، قدرت های پشتيبانی عدم

کمثباتازکاردرآمد.حالآنکهدولتمحمدرضا
مشروعيتی  از سال۳۲ گرچه کودتای از پس شاه
قدرتدولتیخود بر اتکا با اما بود، محروم فراگير
وحمايتوپشتيبانیقدرت هایخارجیموفقبه
به توانست و سياسی شد و اقتدار اتوريته تمرکز

ثبات بخشد. ايران در حکومت سلطنتی
و کارآيی مشروعيت به ما که همين روست از
موثر در ثبات و افزاری ارزشی همچون دو وجه
کارآمد کرديم. دولتی دولت اشاره يک سياسی
هرگاه اما ثباتسياسیبرخوردارشود، از میتواند
ثبات نگردد، توام مشروعيت با دولت اين کارآيی
دولت داشت. يک نخواهد  دوامی  چندان  آن
سياسی برخوردار ثبات از نيز میتواند مشروع
خود از تواندفاع چنين دولتی از هرگاه اما باشد.
برخوردار داخلی ديگران و شورش حمله برابر در
خود حکومت استمرار تضمين به قادر نباشد،

بود. نخواهد
دارد ادامه

و توضیحات منابع
chronological ۱ ـ

دولتی دموکراتیک  یکدولت مدرنلزوما ۲ـ 
به بلوک وابسته کشورهای نیست. دولتهای
یونان، و اسپانیا در فاشیستی دولت های شرق،
و آلمان در سوسیالیستها ناسیونال دولت
از پهلوی، دولت نظیر دولتهایی همچنین
پژوهشگرانی این موضوع هستند. نمونههایبارز
دموکراتیک با لزوما کهمدرنبودنیکسیستمرا
توضیح به قادر تنها نه میدهند توضیح آن بودن
بلکه درکیناصحیح نیستند، دولتهاییاد شده
ولزومامثبتازمفهوممدرنراعرضهمیکنندکه

میبرد. اجتماعی تحوالت کژفهمی ره به عمال
Institutionalization ۳ ـ

Legitimization ۴ ـ
 L. Binder, Iran Political Development ۵ ـ
 in a Changing Society, (Berkeley, Los Angeles

.(۱۹۶۲
شمار در بایندر که ساخت نشان خاطر باید
تاریخ مدرن تحلیل است که معدود پژوهشگرانی
ایران تاریخ رویدادی گاهشمارانه تشریح بر را ایران

است. داده ترجیح
 See: Fred Halliday, “The Iranian ۶ ـ
 Revolution: Uneven Development and
 Religious Populism”, in: State and Ideology in
 the Middle East and Pakistan, edited by Fred

 Halliday and Hamza Alavi, Hong Kong
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ایران» یک «برای اینترنتی پایگاه از برگرفته

او دیگر همکار است... اقتصاد اسالمی به رشد
برای فتوا صدور است که با یعقوب ناظم شیخ
به آن امثال «داجونز» و مالی نظیر بنیادهای
آقایشیخیعقوب یاریمیرساند. آقایدولورونزو
ارتباط بحریندر بازار در الکترونیکیخود مغازه از
متخصصیناقتصاد اسالمی دیگر با تماس دائم و
یعقوب شیخ فتاوی از میافزاید: نویسنده است.
زنا، خمر، شرب گناهی، هیچ قرآن «در که است
و دادن ربا اندازه به همجنسبازی حتی و فحشا

نیست.» گناه و مکروه شدت به گرفتن، ربا
عثمان، تقی محمد شیخ آنان دیگر همکار
با او پاکستان است، شهروند اسالمی و محقق
کوچکترین رغم ـ به حنا بسته قرمز ریشهای
راه شناخت در بازرگانانوالاستریت، شباهتی به

میدهد. آنها نظر به حرام معامالت حالل و
والاستریت فقهای  هیات میکنید  فکر
که میکنند به مسلمین کمک چگونه اسالمی
قیامت فردای روز جدا کنند تا حالل از را حرام
محمد نگیرند؟ قرار خواست باز و سئوال مورد
برای در بحرین، عملیاتش از مرکز عثمان تقی

تعیین استاندارد اسالمی بینالمللی معامالت
حرام بعد به آن از و حالل کجا تا کجا از میکند.
سرمایهگذاران به همچنین آنها ممنوع. و است
میکنند کمک و فروش سهام خرید به عالقمند
حالل خریدن را شرکتها کدام سهام بدانند که
اشکال، از شکلی حرام؛ به هر یک کدام و است
الکلی ، قمار، فحشا، نوشابه های با ارتباط در
فروشندگان تولیدکنندگان و یا و پورنوگرافی ، 
از ـ داوی الباتر یوسف شیخ آقای خوک. گوشت
کنفرانس از پس ـ اسالمی متنفذین علمای بازار
آمریکا، در بحران مالی پیش آمدن و دوحه اخیر
که داد نشان سرمایهداری «سقوط که کرد ادعا
و است حد معتبر چه تا اسالمی فلسفه اقتصاد
رفت این همباالتر از کارکرددارد.» آقایدولورونزو
اساس بر رهنی، قرضه اوراق ارزش «اگر گفت : و
بحران بود، بهره بدون  و امالک  واقعی  ارزش

نمی آمد.» پیش هرگز امالک
خیال می افزاید: پالیسی» «فارن نویسنده
رعایت اصول و فتوا ،محضرضایخدا نکنید که
در اسالمی شیوخ این از بسیاری است. اسالمی
کردنشیخ» نیست.آنها واقعچیزیجز «اجاره
در یک معامله تایید عدم یا و قبال یک تایید در
بزرگ،مبالغچندرقمیدریافتمیکنند.نگارنده

که ارقامی و مستقل درباره آمار تحقیق امکان
است ندارد، کرده ارایه پالیسی» نویسنده «فارن
اگر چه مجموع گفته نویسنده: به به هر حال، اما
از صد در یک از بیش اسالمی حسابداری مالی
کلمعامالتپولیجهاننیست،اماارزشسالیانه
و اسالمی، سهام شرکتهای اسالمی مورتکج ـ
واقع  دالر است. در میلیارد ۵۰۰ حدود ـ غیره
غیر با فرقی بنیان در اسالمی، عملکرد بانکداری
اما نمی گیرد بهره شما از بانک ندارد. آن اسالمی
مبلغیبه عنوان کار مزد به اصلوام اضافه می کند.
هزار دالر ده مبلغ به را اتومبیلی ـ مثال ـ بانک
همان بعد است)، معاملهای حالل (که میخرد
شما  به دالر هزار ۱۴ مبلغ به مثال اتومبیل را

است). حالل معامله ای هم آن (که میفروشد
حالل هم که استاکهای است شنیدنی اما
این در حرامـ  استاکهای با آمیزش در اثر گویا ـ
شیخ شدهاند. زیان و خسران دچار مالی بحران
ماه نه طول در که کرده است اعتراف دولورونزو
با  مطابق و استاکهای حالل ۲۰۰۸ سال اول
خود  از ارزش صد ۲۳ در نیز اسالمی شریعت
اسالمی غیر استاکهای دادهاند. دست از را
۲۵ درصد از ارزش  مدت (معمولی) در همین

از دست دادهاند. را خود

... مالی آمریکا بحران

در زمینه سازش نوعی به معتقد که ایشان است
در که  میباشند شیعی ایران رژیم با حقوق زنان
قربانیشوند؛ اینسازشکمافیالسابقزنانباید
زنستیزی به طور ادامه برای راه که بر این مضاف
بر بحث میگردد. هموار وسیعتر ابعاد در قانونی
وقتی اصوال نیست و همسایه بودن مرغ غاز روی
زیبایی آنجاذبجها نیان طاوسیداریم که ما که

باشیم؟ و غاز مرغ که فکر چرا است

است زرتشت پیامبر ما تعالیم جامه کهن
کردار ـ نیک گفتار «پندار نیکـ  میفرماید: که
پذیرش نیک» «پندار امروز دنیای در نیک».
مرد و ویژه بین زن بشر به تبعیض بین نوع عدم
«گفتار می باشند، نوعبشر بدنه نیمیاز استکه
صدایبلندو گویا است نیک» بیان اینپذیرشبا
بین از تبعیضها نیک»رفععملیتمام «کردار و
رفع تبعیضبینزنو ویژه بشریتاست؛ به عالم
مسلمان نشین. کشورهای سایر و در ایران مرد

باد. خوش روانتان و تن
ملکی عنایتاهللا
ویرجینیا آلدی،

... دکتر آقای ظاهرا

محمد  علی تحقیق ترجمه و به کتابی ۱ ـ
گودرزی.

شده  میوه پخته ـ شدن به رنگ رنگ ۲ ـ
نرمش و با توام رفتار ـ آب و شکر با مخلوط

مالطفت.
ـممیزیو بازرسیـییالقیدرشمالتهران  ۳

نخی. نازک پارچه نوعی ـ
ـکالممعتبروصریحـدفترچهحسابهای  ۴
و دودلی تردید حکایت آید کار در ـ چون موقتی

ـ باغ بهشت. است
وجه  روز پرداخت و همیشه ـ پیوسته ۵ ـ

یا سفته. سند
عشاق  از ـ سنگاندازی ـ شرعی مجازات ۶ـ 

محنت. و ـ رنج کتاب درون
از  مصونیت و ایمنی برای وسیلهای ـ  ۷
طبعش لطافت در ـ نظیر و شبیه ـ دستبرد

خالفنیست.
است و  ادراک و فهم ـ پشتبام و ۸ـ  مهتابی

پرچم. نیز میگویندـ  سداب کوهی به
قصد  و آهنگ ـ درخت روییده تازه شاخه ۹ـ 

گیتی. و جهان ـ کردن
آن  در که زمانی ـ افسوس و درد کلمه ۱۰ ـ

مکان. و زمان ظرف ـ نومیدی ـ هستیم
پایتختی  ـ بادی  موسیقی آالت  از ـ ۱۱

آمریکایی.
کلمه  ـ مشتری از بعد سیاره بزرگ ترین ۱۲ـ 

جمع. پسوند ـ آرامگاه ـ ندا و تنبیه
مشکل  نشستن از باال صحراییـ  کبوتر ـ ۱۳

دایم. و همیشه ـ شود کسی
ـ تفرجگاهسرسبز  بزرگ، آبگیر حوضچه ۱۴ـ 

زرتشت. آیین در دین بر موکل فرشته ـ
نویسنده ایتالیایی قرنبیستم خالق«درد  ۱۵ـ 

چهارم». «هانری و مطبوع»

بابت  پولی که ـ دخترانه معلمه مدرسه ۱ ـ
پرداخت دیگر کشور به کشوری از کاال عبور اجازه

میشود.
مسافت  واحد ـ نتیجه چیزی و برگزیده ۲ ـ

باربر. ـ
ماستچکیدهـازشهرهایاستانمرکزی  ۳ـ 

درخشندگی. ـ

هر جانور خزنده. ـ ـ جادو گر بند شدن ـ ۴
پیشاوند  ـ نامدار آهنگر ـ تسبیح درخت ۵ـ 

نفیکلمه.
مشکل!ـ   هزار ـ ابر شهر فراری ۶ـ  پایتخت

سویس. در دریاچهای
سر  پشت ـ و بلند ـ استوار پیروزی پل ۷ ـ

پی. در پی و هم
ورم  و چرک نوعی بیماری و رنگها ـ از ۸ ـ
میشود پیدا پیشانی استخوانی حفرههای در که

قهرمانی! ظرف ـ
استـمیگوینددار مکافات  همان نان آور ۹ـ 

واگیردار. ـ است!
ـ  همصحبت  و موافق ـ خجالتی ـ   ۱۰

ناشنوا.
و تمام.  کامل ـ گزند و صدمه ـ اثر آب ۱۱ـ 

در  شهری ـ چپ طرف ـ همه بزرگ بابا ۱۲ـ 
بختیاری. استانچهارمحالو

ارتباط  وسایل از ـ میخورند غذا همراه ۱۳ـ 
جمعیـشکننده.

رویه  و آستر بین ـ چشمداشت و انتظار ۱۴ـ 

در کار. کوتاهی و سستی لباسـ 
نویسنده  لوییس  سینکلر از رمانی  ـ  ۱۵
از گروهی زبان نامـ  همین فیلمی به و آمریکایی

قاره. شبه مردم
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نوشت كه روسيه در زمينه «اس ۳۰۰» سامانه
محتاط است. شدت به افزار جنگ فروش اين

ارزش قراردادىبه روسيه جمهوریاسالمیو
دافع  پنج سامانه فروش دالر براى ميليون ۸۰۰
مقام يک اما كرده اند منعقد «اس ۳۰۰» موشكى
كشور اين كه است گفته «كامرسانت» به روسى
جمهوری به براى فروش آنها تصميمى هنوز

است. اسالمینگرفته

و... سیاسی خبـرهای


