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فضا! در خاکی کرم
خبرگزاریهایجمهوریاسالمیهفتهگذشته
توسط فضا به جدیدی سفینه فرستادن از خبر
خبرگزاری دادند.  کشور  اسالمی  دانشمندان
در تاریخ ایران بار اولین «فارس» نوشت: برای
فرستاده فضا به این موشک با زندهای موجود
خود جامع خبر در «فارس» خبرگزاری شدند.
فضانورد زن  اولین  انصاری  انوشه  به  اشارهای 
نگرفته را خبرش هنوز یا (احتماال ایرانی ننموده
را وی نداشته حجاب اسالمی ایشان چون یا و
و گزارش است) نکرده حساب «موجود زنده»
حیوان سه جدید سفینه و موشک در که کرده
عنوانسرنشین کرمخاکیبه الکپشت،موشو

شدهاند. پرتاب فضا به

ایران فضایی  تحقیقات سخنگوی سازمان
حیوان توضیحی سه این انتخاب مورد علت در
با خبرنگاران با جلسهای در او معاون اما نداد
به الکپشت کرد: ارایه را زیر توضیحات اکراه
بدون سالها و بماند معلق میتواند که این علت
این به موشرا گیرد. همانحالتقرار شکایتدر
تحقیقاتی همه کارهای کردیم که انتخاب علت
و مقداری موش باشد و حضور با شرکت باید
انتخاب این در را غربی و جهانی استانداردهای
توضیحی کرم خاکی مورد در کردیم. وی رعایت
خاکی کرم یک از کسی بهتر چه گفت: ولی نداد

باشد؟ خاکی کره نماینده میتواند
فرستادن علت ایران گفتهاند که در بسیاری
این دهنده نشان و است سمبولیک خاکی کرم
است کهجمهوری اسالمیبرکرمریختنرویکره

زمین قرار است در فضا هم کرم ریزی کند!

بهمن؟ ۲۲ جشن چرا
برخوردار بهره هوشی پایینی از که کسانی
به چرا ایران مردم می پرسند مرتب هستند
۵۷ را  سال سالگرد انقالب و خیابانها میآیند

چرا نه؟ که است جواب این جشن میگیرند؟
کنید  نگاه انقالب ۵۷ را سال حاصل۳۰ شما
روز که این نیستند کافی دالیل این آیا ببینید و
و افتخار غرور از و سرشار تمام هیجان مردم با را

جشنبگیرند؟
دنیا  تمام مجالت جلد رهبرمان روی ـ ۱۰
انتخاب سال دیکتاتور محبوبترین عنوان به

است! شده
اولرا  رتبه دنیا فرار مغزها در تعداد نظر از ۹ـ 
دوبی و به (حاالجیگرهاییکه بهدست آورده ایم!

هیچ!). میکنند فرار کویت
در  مهاجر اقلیت انسانی نیروی بزرگترین ۸ـ 

شدهایم! آمریکا
ماهوارههای  تعداد بیشترین دارای ـ  ۷

هستیم! دنیا تلویزیونیمخالفدولتدر
جهان  مردم میان در جمهورمان رییس ۶ ـ

هوگو کاسترو، فیدل از بعد دنیا رهبر منفورترین
شده است! ایل کیم چاوز و

و  اتومبیل  تصادفات تعداد بزرگترین ـ   ۵
داریم! را دنیا در جادهای حوادث

فعاالن  برای بزرگترین زندان دنیا صاحب ـ ۴
سیاسیهستیم!

۳ـصاحببزرگترین زندان برایوکالیمدافع 
فعاالن سیاسیهم هستیم!

میان  در خانه خدا زائران منفورترین  ـ  ۲
پاسپورت کم ارزش ترین جهان و مسلمانان تمام
در را دنیا به سایر کشورهای مسافرت برای دنیا

اختیار داریم!
پایکوبی: و جشن برای یک شماره دلیل و

در  ارز ضعیفترین و  بیارزشترین ـ  ۱
صاحبهستیم! را خاورمیانه

برای جدید قولهای
بعدی انقالب

زرنگی کاملبرایجمعکردن آقایخمینیبا
نیازهای اولیه آنها سراغ به و تحریک آنها مردم
همیشه گذاشت. او انگشت روی آنها و رفت
مجانی را می کنیم، گاز را مجانی آب میگفت:
را اتوبوسها میکنیم، مجانی را نفت میکنیم،

مجانیمیکنیم...
قولها و وعدهها این ایران امروز شرایط در
انقالب برای آتیه  رهبران و ندارد کارایی  دیگر
بروند. نوع دیگر به سراغنیازهایاولیه باید مجدد
نمی توان را رفته سرشان کاله که یک بار مردمی
مردم برای که این به ویژه زد گول کاله همان با
دیگرآبو گازونفتواتوبوسآنقدرها مهمنیست
آن از همه امروز که چیزهایی دیگر. چیزهای که

می زنند. له له آنها برای هستند و محروم
برایانقالببعدیرهبرانجدیدبایدقولهایی
چنینبدهند:اینترنتراسریعمیکنیم،مشروب
وثیقه میکنیم، باز یوتیوبرا مجانیمیکنیم، را
و دانشگاه مجانی میکنیم. اتوبوس زندانها را

مجانی «اساماس»ها را راه میاندازیم، مختلط
میکنیم...

آقای لهجه کسیبا را وعدهها و اینقولها اگر
بود. خواهد برابر تاثیر کارش دو کند ادا خمینی

فحشکاری
صادق بود. فحشکاری هفته اخیر هفته
که خواند سیاه» اوباما را «کاکا باراک الریجانی
سیاهان است و آمریکا  در بدی  بسیار  فحش
Negro یا Neger خطاب  را کسی که آن ها معموال
به جنتی آیتاهللا میکشند. درجا باشد کرده
آیتاهللاها به همه حسنی مال فحش داد. خاتمی
فتوای کشتننمیدهندوچون فحشدادکهچرا
نیاوردند. را در صدایش فارسی نداشت زیرنویس
دنیا همه به قبل آنقدر بیشتر از تهران «کیهان»
فحشدادکهجایبرایچاپفحشهایفرمانده
مردمیکه به نیرویانتظامی(که بسیجو و سپاه
فحش  بیایند خیابانها به ۲۲ بهمن قرار است
نداشت. رفسنجانی روزنامهاش در بود) را داده
فحشهای فحش داد و به همه این ها دلش توی

نشد. منعکس کجا هیچ در رکیکش
روز۲۲  خودش تا جای سر این فحشها همه
این در دید کسی که فحش میدهد باید بهمن.

یا نه؟ هم می ایستد فحشش روز پای

خبر آخرین
آمریکا و اروپا اتحادیه بیانیه
اسالمی جمهوری به خطاب

مشترکی بیانیه  در آمریکا و اروپا اتحادیه 
بشر حقوق اسالمی را محکوم به نقض جمهوری
خشونت علیه که خواست ایران دولت و از کرد
خود بشری حقوق از استفاده جرم به که کسانی
را شدهاند بازداشت تظاهرات و بیان آزادی یعنی
مانند ایران دولت سخنگوی کند. متوقف فورا
خواند بیارزش پارهای کاغذ را بیانیه این همیشه
قبل درست را بیانیه این که است جالب گفت: و

نتوانیم درست  ما تا دادهاند ۲۲ بهمن انتشار از
سرکوب برای گفت ما او برخورد کنیم. مردم با
بار نظر زیر بازداشت و اعدام و طغیان ها مردم و

غربنمیرویم.
از بعد را بیانیه این جواب کرد: اضافه وی
داد  خواهیم ۲۲ بهمن از پس اوضاع شدن آرام
عکس العمل تمدید برای آنها تقاضای از فعال و

کردهایم! پاسخ و

روزهای مهم تقویم
ایرانی

جدید دیواری تقویم یک برایم از ایران دیشب
آویزان کارم اتاق دیوار به که فرستادند نو سال
زشتی و زمخت کاغذ و  بد  چاپ آنقدر کنم.
آن ایران منظرهای زیبای عکسهای که داشت
برای من نوجوانی در زمان که بود شبیه مجالتی
و میکردند منتشر رنگی خود را شماره بار اولین
را سالم همان تقویم پلیبوی هر دادم که ترجیح
در سال را تعطیل روزهای بیاختیار آویزان کنم!
اینتقویمنگاه کردم.بیشترقتل ومرگوشهادت
همیشه خودم از جشن. قبلها تا بودند فاجعه و
نباید مثل غربیهاکهجشنتولد میپرسیدم:چرا
وسط زمستان وسط تا پاییز وسط را از مسیح
هم ما برگزار میکنند شکوه با میبینند و تدارک
پیغمبر و شهادت، تولد و همه قتل این به جای
قبالاز امامانخود راجشنبگیریم؟اینسئوال را
وقتیکه فهمیدهام جشن و امروز خودم میکردم
لب و بوسه و و ماچ و پایکوبی گرفتن یعنی رقص
مهمانیهای بزرگ و و دار قر موسیقی تر کردن و
اسالمی جمهوری اینها در نظام همه و شلوغ،
سئوال این و منفور هستند دیگر مکروه و ممنوع
کارشان قبول کردهام که خودم نمیکنم و از را
 ۲۲ روز به تقویم بوده است. در حساب روی از
نظام سقوط روز بود: نوشته کردم. نگاه بهمن
خودم اسالمی. با انقالب پیروزی و شاهنشاهی
فکرکردماگر۲۲ بهمنامسال دریبه تختهبخورد 
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نری! مردم ماشین زیر بپا «احمدینژاد» بوق... بوق...

 بقیه در صفحه ۳۳   

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

 President's Day است تعطیل  مدرسه
کانون میاندورهای عمومی مجمع

نیبرز رستوران در

بهمن) ۲۶) فوریه ۱۵ دوشنبه

اسفند) ۳) فوریه ۲۲ دوشنبه

مقیمی فرشید سخنران:

سیاسی رهبری شش رهبر شیـوه
بیستم: قرن در ایران

شاه، رضا پسیان، خیابانی،
خمینی و شاه رضا محمد مصدق،

روز در این آینده سال تقویم شود انقالب دوباره و
داشت؟ خواهد چه

روز شاهنشاهی، نظام سقوط روز احتماال:
«جنبش پیروزی و استبدادی حکومت سقوط
هم سبز» «جنبش که شد معلوم اگر سبز».
خواهد چه  بعد سال تقویم  نیست ماندنی 

نوشت؟
روز شاهنشاهی، نظام سقوط روز احتماال:
سقوط حکومتاستبدادی،روزسقوطنظام سبز
کنداینآخریدیگر پیروزیانقالبمردمی. خدا و
برای روز شکست نخوردچونمربعکوچکتقویم

ندارد... نوشتن برای زیادی جای بهمن ۲۲

اخبار ورزشی
ایران در منتشر شده، ورزشی تازه طبق آمار
در  ورزشی ۱۴ دوپینگ عرض چهار سال اخیر با
قرار دنیا کشورهای سایر ورزشی تیمهای صدر
به بزرگ پیروزی این تبریک ضمن است. گرفته
آقای احمدینژاد و بدنی سازمان تربیت رییس
۱۱ دوپینگ  با که شیشکیمی بندیم برایبلغارها
برای فقط که نشان دادند رسیدند و دوم مقام به
و این هستند خوب بلغاری پنیر درست کردن

است! به آنها نیامده فضولیها

خدا با تلفنی شوخی
به عرش بزنم زنگ گفتم بودم دیشب بیکار
از که را شماره بگذارم. خدا سر به سر و اللهی
نزدیک خونه مان خیابان سر جمعه مسجد امام
چندین تلفن. دکمههای روی زدم بودم گرفته
نداشت. من بر را گوشی کسی و خورد بار زنگ
عرش زمینو اینتفاوت ساعتبین کره همیشه
دقیقا اونجا نمیدانم و میکنم قاطی را اللهی

است. چند ساعت
اصالدوست ندارم وقتیکه اونجا همهخواب
شدهاند ظهر از بعد چرت مشغول یا و هستند
و گرفتم دوباره  را شماره بشوم. مزاحمشان 
برداشت. را گوشی یک نفر خوشبختانه بار این
میکنمیکیاز فکر صدایخیلیقشنگیداشت.
معذرت اول بود. باالها اون فرشته های ملکوتی

و شده خراب تلفنشان سیستم که کرد خواهی
اسموشماره ندارد نمیتواند آی دی» چون«کالر
پرسیدم: ببیند. تویدلمیکآخجونگفتم و مرا
صدایی چیه؟ با اقیانوس و دریا این آب جریان
مگه؟گفتم: خیلیشوره! سکسیپرسید، چطور
گفت: نمک است. از پر خورد. آن را نمیشود
جلوی اینجوری نعمات خداست که از یکی این
آب به شوری با بگیرد و ضمنا را آب کپک زدن
بودن ماهی هاکمککند. پرسیدم:پس خوشمزه
خیار با ماهیها میخواسته که خدا میفرمایید
پرسیدم: بعد نداد. جواب بیاندازد؟ ترشی و شور
دریا و آب جلبک زدن به حال فکری پس چرا

اقیانوسنکردهاند؟
و وایتکس بلیچ از باید چون و گفت: خندید
سفید ماهی ماهیها همه  و کنیم استفاده
پشتها آن زن را فرشته تا صدای چند میشوند!
هر آن دنیا این خانم «اپراتور» با که دارند شنیدم

میکنند و می خندند. کر و کر و هر و
که خلقت هم شد این پرسیدم: نرفتم و رو از
اینآب نمیتوانیم از دوسومکره زمینآباستو
بخوریم؟ کجا از را آبآشامیدنی بخوریم؟پسما
گفت: خانم و فرشته قطع شد صدا لحظه چند
صدای یک لحظه از چند بعد دستت. گوشی
مردانه بلندومهیبدرگوشیتلفنپیچیدو فریاد

کشید: از شیر آب بخور!
مکالمه خودشداشتهمه میکنمخدا فکر

میکرد. گوش را ما

آیتاهللا! دکتر
رهبری معظم مقام که بود آمده اخبار در
مدرکدکترایافتخاریدانشگاهتهرانرانپذیرفته
معظم مقام است. کرده عذرخواهی آن قبول از و
رهبری (هوم بیت دفتر از که نامهای رهبری طی
لیدرشیپآفیس) پستشدهبوداز رییسدانشگاه
نکردن مدرک قبول علت و کرده تهران تشکر

است: داده توضیح چنین را افتخاری دکترای
جریان افتضاحمدرک علی بعد از بنده اوال که
آنها همه به ندارم و قبول مدرکی را هیچ کردان
بهمنخبر دوما مشکوکهستم. حتیداخلیها
را سابق خودش اعتبار تهران دانشگاه دادهاند که

شده ردهبندی دنیا دانشگاههای قعر در و ندارد
من آن باعث افتخار نتیجه مدرک دکترای در و
و توجیه «علم از عنوان دکترا سوما بود. نخواهد
تقیه»اهداییشمازیادخوشنودنیستم.چهارمابا
دریافتاینمدرکافتخاری از بعد اینکه به توجه
خامنهای یا دکتر آیتاهللا آیتاهللا دکتر و را بنده
جوک های باعث ساختن کرد و خواهند خطاب
ندارم به گرفتن آن عالقهای گردید خواهد جدید
در خاتمهچون ترجیحمی دهم. را آیتاهللا ساده و
دانشگاه به این مدرک افتخاری گرفتن برای باید
که دادهاند هشدار محافظان من و بیایم تهران
نیست در بی خطر امن و برای من محل فعال این
دکترا افتخاری مدرک این قبول حاضر از حال

معذور هستم.

هشدار اطالعیه و
از جانشان که غیور اصیل و ایرانیان همه از
خشونتطلب و مذهبی و دیکتاتوری حکومت
که میکنیم تقاضا رسیده لب به ایران بر حاکم
در روز۲۲ بهمنبه  با حضور خود برای اعتراض و

نمایند. کمک انسانی ضد رژیم این سقوط
پیروزی «جنبش بدون و صورت غیر این در
سبزی و سبزه بدون همه ما امسال نوروز سبز»
برگزار روسریدار سیاه ماهی یک با فقط و پلو

شد. خواهد
گروپ یاهو زمین ایران جوانان انجمن

دوستان به تذکر
اینترنتی در چند محفل برخی از دوستان
دستهجمعی استعفای کلیپ ویدیو اخیر روز
برای هیجان و شادی با را مجلس نمایندگان
ایندوستانخواهش از تشکر با منفرستادهاند.
که کنید نگاه یوتیوب ویدیوی عنوان به میکنم
میگویداستعفای دستهجمعی نمایندگانمجلس
بخوانید که ششم وبعد«کامنت»هایزیرویدیورا
ازمجلسششم االن دهسالاست که میگویدما
مرد هستید استعفای نمایندگان گذشتهایم. اگر
تاخیر با را آن بفرستید. من برای را دهم دولت

دارم! هم قبول ساله ده

ادبی عمیق افکار
برای کلمه ای فارسی در ما چرا نمیدانم
و وسایل قدیم ایرانیان آیا نداریم؟ «آسانسور»
ساختن برای مثال را خود سنگین سنگهای
کاخهایعظیمهخامنشیباالوپاییننمی بردند؟
برای این مناسب فارسی کلمه برخی میگویند
«باالبر آسانسور باید جای به و «باالبر» است کار
درست، حاال باال بردی خب برد. کار به را برقی»
را پایین بیاید اسمشچیست؟ خدا وقتیکه باید
آسانسور از قبل ایرانیان پلکانبرقی را ما که شکر
خیلی امروز وگرنه کردیم درست فرانسویها

آبروریزیمیشد!

است؟ خانه چراغ زن
و خانه است» چراغ «زن بعضیها میگویند
میخواهند که میگویند زمانی آن بیشتر را این
به او و بیندازند ازدواج فکر به را شخص مجردی

میبرد. سر به در تاریکی مطلق او که بقبوالنند
از شخصی است» خانه چراغ شنیدن «زن
خانهاش دارد و مرافعه و دعوا با زنش مرتب که
آنقدرنورانینمیباشدبسیارجالبوتعجببرانگیز
که هستند آدمهایی همان معموال این ها است.
هیچ خانهای کند خدا ولی زن بالست میگویند

نباشد. بال بدون
است خانه میگویند چراغ را که زنی این آیا
دیگری زنهای آیا باشد؟ مرد یک همسر باید
مرد یک خانه تاریکی یا روشنایی در نوعی به که
انواع مورد در من هستند؟ چه میگذارند تاثیر
رسیدهام. جدیدی نتایج به ممکنه چراغهای
یک معموال ما همسران که میکنم فکر مثال
و  بزک که وقتی و هستند معمولی چراغ۶۰ واتی
میپوشند چراغ سکسی لباس و آرایش میکنند
نورانیمیشوند.  حتی ۱۵۰ واتیبسیار ۱۰۰ واتییا
قیمت ارزان چراغهای این از معموال معشوقهها
چینیهستندکهخیلی زود میسوزند.همسران

«ایرانیان» برای همه ایرانیان
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خواندن هفته نامه «ایرانیان» فقط از طریق تهیه نسخه چاپی آن میسر است

جهت دریافت مستقیم نشریه از طریق پست 
و قبول اشتراک آن در سراسر جهان با ما متاس بگیرید

روزنه ای صاف و روشن به روی سیاست، جامعه، فرهنگ، 
هنر و ورزش ایرانیان در بیرون و درون مرزهای کشور 
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۱۰ صفحه از بقیه

اجتماعـی و سیاسی خبـرهای

۲۷ صفحه از بقیه

۳۰ صفحه از بقیه

۱۵ صفحه از بقیه

۱ - چهار دیواری مملو از درخت وگلو گیاهـ  
نقاش اسپانیایی. تابلوییاز فرانسیسکو گویا

احصاییه ـ  دور از آبادی ـ بایر و ۲ ـ زمین
کشیده و بلند.

خدا  ـ سند و ـ مدرک تئاتری آرایش ۳ ـ
چراغ آید! نکند با

سرآمد  و تبریز موسیقی بزرگ استادان از ۱ـ 
دیده. آسیب ـ دیار آن تار نوازندگان

تیهو ـ  برای دیگری نام ـ پیکار و ۲ ـ جنگ
باقی. دنیای در گناهکاران جای

است  درختی ـ آمدن خروش و جوش به ۳ـ 
گمان. و شک ـ زیبا

یکی  ـ خویشاوند و نزدیک ـ عرب عزیز ۴ ـ
دوگانه. اجناس از ـ ندارد صدا

در  کاری ـ تمجید  مقام در کلمهای  ـ  ۵
مسافر. راه میان توقف ـ کشاورزی

باسلقـ  مخلوط  شهر ـ کوه غار و شکاف ۶ـ 
و خاک. آب

ابوی یل سیستان ـ یکدیگر را خواندن  ۷ ـ
زنگ ـ دیگر امری از امری یادآوردن اصطالحا و

کلیسا.
ـ  اضطراب  و جنبش  ـ راست  ـ طرف  ۸

نادان.
تصوراتوخیاالتـ  الزام  زرنگـ ـجستو ۹

دیگر. چیز چیزی به تعلیق و
از  ـ دلیل و سند با ـ فساد و بدی ـ  ۱۰

شکستنیهایشرطبندی.
پیامبر  ـ اسب بخیر! که یادت کجایی ۱۱ ـ

کارگری. ـ ماه شب معراج در اسالم
شده ـ  گرفته قهر و به ربوده ـ ۱۲ ـ دسترنج

دریا. آب آمدن باال ـ پیش سال صد پلیس
ـ  آبگیر  و ـ حوضچه لب زیر دعای ـ   ۱۳

زردی. بیماری
ثروتمند  ـ نیمروز غذای ـ الکل کاشف ۱۴ ـ

مالدار. و
بود  فرشتگان معنی به قدیم فارسی در ۱۵ـ 
زیبای تاالبهای از ـ پروردگار معنی به امروزه و

کشورمان در لرستان.

آوازه،  جدولی ـ ویتامین ـ از هم دور ۴ ـ
حرف آخر. ـ عصمت شهرت و

بیماری-بیحالیوسستی  دورانپساز ۵ـ 
وخستگی.

نوعی  ـ کشتی ـ قدرت و دالوری انبار ـ ۶
تنپوش.

خون هایی  چه نعمتهای مجهول - از ۷ ـ
پیامبر و ادریس پسر ـ نشده! ریخته راهش که در

اسطرالب. سازنده
بعضی  ـ دردمند و بیمار ـ جانشین ـ  ۸

وقتها.
کاخ ریاست جمهوری  درخت تسبیح ـ ۹ ـ

سنتی. آبگوشت نوعی ـ فرانسه
طریق  ناعالجـ  ناگزیر و نظامیانـ  قیام ـ ۱۰

میانبر.
که شرعا  کارهایی ـ باغچه ای از گل های ۱۱ـ 

است. شده منع عرفا و
غارت و  ـ رقمی سه عدد ۱۲ ـ کوچکترین

و باالپوش. جبه ـ آذری ـ سفید چپاول
ـ  غذا خوردن  وسیله ـ بعید فاصله  ـ   ۱۳

سخن. و گفتار
رفتار  نژاد ـ اصل و موقر ـ سنگین و ۱۴ ـ

سازشکارانه.
سال ۱۳۰۶  در ایران نخستوزیران از ۱۵ ـ

ـ قوت الیموت. شمسی
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به شده المپی آویزان چراغ های مشابه صیغهای
بنددرجشنهایعروسیهستند.همسرانصیغه
چشمکزن چراغهای شبیه جوان»، «بسیار
میباشند. ژانویه عید  و کریسمس کوچک
هستند چون مهتابی چراغ مثل دوست دخترها
مصرفشان کم استوخرجشانپایینتر از همسران
دایم.بعضی دوست دخترهامثل چراغ قوههستند
را وقتیکه برقرفت (یعنیهمسرتان وفقطآن ها
روشن باید رفت) اقوامش دیدن یا و مسافرت به
آنها مخصوصا دخترها دوست از بعضی کرد.
مثل چراغ نیستند آدم خود زن به خوشگلی که
که دخترهایی و زن ها هستند. شمع و موشی
مجله دخترهای شکل میبیند و خواب در آدم
«پلیبوی»،وستارگانفیلمهایهالیوودهستند

شمارد. نورافکن باید را
موقع را شما مچ همسرتان اگر نرفته یادم تا
نوشتن یاخواندناین نوع مطالب«چراغی» گرفت
«چراغ را او می توانید خواست شما طالق از و

سوخته»بنامید!

آن نیز معنای سکوالر بودن به جنبش بودن
هست،ولیالزاما بهجنبش صبغهحقوقبشری
شکلدیگری رابطه این افراد مورد در نمیدهد.
احترامبهحق پیدامیکند:ممکناست فردیبا
باشد پذیرفته لوازم دموکراسی را دیگران رای
و رشد باشد. در روند سکوالر خود که این بدون
گسترش«جنبشسبز» باید کوشیدکهمحتوای
با خصوص به و شود تقویت آن بشری حقوق
تاکیدبرارزشهایبرابرحقوقیهمهافرادجامعه
عقیدتی، جنسیتی، تفاوت های از نظر صرف
نفی و زبانی و گرایش جنسی، و کاهش قومی،
نظر از انتقامجویانه،  و شعارهای خشونتبار
سبز ماهیت جنبش کند. پیدا فرهنگی ارتقا
که تالش کنیم ـ دارد دموکراتیک / سکوالر

کند. پیدا نیز بشری حقوق ماهیت

سبز»... «جنبش ماهیت

يک کار آن از درون اما نمیتوان زد فردی دست
منسجمسياسیوتشکيالتیبيرون کشيد.اگرما
همبرنامه ایمخفیبرایبيچاره ترکردنمردمخود
زودیدرخواهيميافت باشيمبه درجيبنداشته
نمیخورد. سياست زرنگیها به کار اينگونه که

هر پايههای راستگویی و صراحت و شفافيت
يک به و وجود می آورند را به دموکراتيک نهاد
فوايد از که میدهند اجازه سياسی تشکيالت
بلند به نفع با «کوتاه مدتها» هم، همراهی
کند. استفاده خود، معين و منسجم مدتهای

نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

تفکر دلبخواهی و...

بودند. کرده
امور وزارت لندن، «تایمز» روزنامه گزارش به
اعالمکردهاست کهسایمونگس، بریتانیا خارجه
از یک رشته به دلیل در تهران، این کشور سفیر
شرکت در مراسم از کشور، مشکالت در روابطدو
کرده آزادی خودداری میدان انقالب در سالروز
است این گفته بریتانیا خارجه امور است. وزارت
را اول سفارت دبیر کرده بود سفارتخانه پیشنهاد
جمهوری اسالمینپذیرفته مراسم بفرستد اما به
بریتانیا اینپسبهسفیر از استکه تهدیدکرده و
کند. مالقات مسئوالن دولتی با نمی دهد اجازه

۲۲ خرداد  مناقشهبرانگیز انتخابات از پس
سرکوبشدیدمعترضانهمراهشد، با امسالکه
آیتاهللا جمله و از اسالمی، جمهوری مقامهای
را بریتانیا به ویژه کشورهای غربی و خامنهای،
با کردند؛ متهم ایران داخلی امور در دخالت به
و از اروپایی کشورهای از برخی سفیران این حال
محمود تحلیف مراسم در بریتانیا، سفیر جمله

احمدینژادشرکتکردند.
از شماری انتخابات، از پس رویدادهای در
کارمندانسفارتخانههایبریتانیاوفرانسهدستگیر
به مخملی» موسوم به «کودتای محاکمات در و

محاکمهکشیدهشدند.

به واکنشهای جهانی
احمدینژاد اظهارات

ایران اتمی برنامه درباره
سخنانمحموداحمدینژاددرمراسمسالگرد
در منفی واکنش هایی اسالمی، پیروزی انقالب

است. داشته پی
پنجشنبه، دیروز، احمدینژاد که آن از پس
اولین که کرد اعالم تهران در خود سخنرانی در
تهیه  ایران در درصدی  ۲۰ اورانیوم محموله
سفید، کاخ سخنگوی گیبز، رابرت است، شده
جمهوری که کند آمریکا باور نمی که است گفته
غلظت این با سوختی باشد توانسته اسالمی

تولید کرده باشد.
درهمینرابطهگیبزدرپاسخبهپرسشیمبنی
براین کهتحریمهایبیشترعلیهجمهوری اسالمی

آندولت] می تواند به [در واکنشبه اقداماتاخیر
قبال در اسالمی جمهوری دولت بیشتر انسجام
مردمایرانمنتهیشود گفتهاستکهدرخصوص
و «شک خیابانها داخل مردم بر دولت کنترل
چهارچوب در ویژه به دارد وجود تردیدهایی»

گذشته. حوادثچندماه
آمریکا هرحال به  که  است  افزوده وی
سیاسی روند روی بر تحریمها این که نمیخواهد

بگذارد. منفی تاثیر ایران
براون، گوردون احمدینژاد، اظهارات پی در
صورتی است در گفته نیز نخستوزیر بریتانیا،
اسالمی بخواهد برنامه غنیسازی جمهوری که
ادامه را معترضان و مردم سرکوب و اورانیوم
اعمال تهران علیه سختتری تحریمهای دهد،

شد. خواهد
کشورهای سران حضور با نشستی در او
«ایران است:  گفته بروکسل در اروپا اتحادیه 
صلحآمیز، هستهای برنامه دنبال یا میتواند
احترامجامعه و وجلباعتماد رعایتحقوقبشر
برنامه ادامه دادن به با که این بینالمللی باشد یا
دستیابیبه سالحهسته ایونادیدهگرفتنحقوق

کند.» منزوی جهانی جامعه در را خود بشر
نیز ایتالیا، خارجه امور وزیر فراتینی، فرانکو
تحریمهای است کرده اعالم پنجشنبه، دیروز،
بین المللی علیه جمهوری اسالمیبایدرهبراناین

هدف قرار دهد. را ایران نه مردم کشور و
«تحریم صدور است: گفته به خبرنگاران او
رسیدن سوخت جلوگیری از ایران و بنزین به
درستی اقدام شاید مردم، خودروهای نیاز مورد

نباشد.»
قبال در جهانی یکپارچگی خواستار فراتینی
«ایران است: گفته و  شده  اسالمی جمهوری 
کند، اما اتحادیه ایجاد تفرقه میخواهد بین ما
بمانند.» متحد باید و چین روسیه آمریکا، اروپا،
احتمالینظامیبه ایرانرا اوهمچنین حمله

است. خوانده جهان» تمام برای «فاجعهای

آمریکا تازه تحریمهای
خاتم قرارگاه علیه

سپاه االنبیاء
این چهارشنبه روز آمریکا خزانهداری وزارت
رستم سرتیپ علیه را تازه ای تحریمهای هفته
چهار و االنبیاء، خاتم قرارگاه قاسمی، فرمانده
است. کرده اعالم قرارگاه این به شرکت وابسته

پاسدارانجمهوری تحریمهایتازهعلیهسپاه
اوباما، باراک اظهارات از پس روز یک اسالمی
تازه تحریمهای درباره آمریکا، جمهوری رییس
روز اوباما  باراک اعالم شدهاند. تهران  علیه
متحده ایاالت هفته گفته است این سهشنبه
آینده هفته چند طی بزرگ قدرتهای همراه به
مجموعهایاز تحریمهایجدیرا علیهجمهوری

کرد. خواهد آماده اسالمی
که است کرده اعالم آمریکا خزانه داری وزارت
چهار شرکت و داراییهای رستم قاسمی اموال و
مسدود را خاک خود سپاه پاسداراندر متعلقبه
وتوقیفمیکندوهمچنینشرکت هاوشهروندان
ارتباط آنها با نخواهندداشتکه آمریکاییاجازه

و بانکی داشته باشند. مالی
موسسه ایمن ساز، مشاور مهندسی شرکت

رهاب، موسسهمکینوموسسهفاطرچهار شرکت
قرارگاهخاتماالنبیاء هستندکه مرتبطبا وابستهیا

تحریم قرار گرفته اند. مورد
قرارگاه خاتم است: گفته وزارت خزانهداری
تونلسازی، راهسازی، عملیات در که االنبیا
است سود فعال آب و گاز و نفت خطوط انتقال
برنامه از حمایت به را پروژهها این از حاصله
و موشک تولید  اسالمی، جمهوری هستهای

اختصاصمیدهد. تروریسم
در آمریکا خزانهداری وزارت تازه تحریمهای
کشور این یکجانبه تحریمهای گسترش راستای
برنامههستهای علیهافرادوشرکتهاییاستکهبا
موشکی جمهوری اسالمیهمکاریمیکنند. و

وزیر معاون لوی، استوارت حال، همین در
و تروریسم با  امور مبارزه در  آمریکا خزانهداری 
سپاه که «در حالی است: مالی، گفته اطالعات
نفع به ایران بخش خصوصی حذف با پاسداران
جایگزینکردننیروهایخودی،درحالگسترش
پنهانشدندر با ایراناست، اقتصاد بر نفوذخود
وابسته به موسسات و خاتم االنبیاء قرارگاه پشت
با جهان خود حیاتی روابط تا است تالش در آن

حفظ کند.» بیرون را
است: «تحریمهای کرده لوی اضافه استوارت
و کرده مشخص را االنبیاء خاتم قرارگاه نقش تازه
همکاری عرصه بینالمللی از در باعثخواهد شد

شود.» پرهیز شرکت ها این با
دستور  سال۱۳۶۸ به االنبیاء در خاتم قرارگاه
رضایی محسن توسط و خامنه ای علی آیتاهللا
بزرگترین  به گذشته ۲۰ سال در تاسیس شد و
شده تبدیل ایران در دولتی پروژههای پیمانکار

است.

سپاه گزارش به بنا االنبیا خاتم قرارگاه
پاسدارانبه کمیسیون بودجهمجلس۸۱۲ شرکت 
اینقرارگاه ایران دارد. ایرانو خارجاز در ثبتشده
۷۰۰ طرح  از هزار و بیش تاکنون از زمان تاسیس
انجام داده مختلف زمینههای و در رشتهها را
آبان ماه سازندگی خاتم االنبیا در قرارگاه است.
میلیارد دالری نیم و دو مناقصه یک امسال برنده
منطقه آزاد در کرانه پس ریلی خط پروژه ساخت

چابهارشد.
ـ  جنوبی ۱۵ و ۱۶ پارس فازهای توسعه طرح
قرار آن در جهان گازی منابع بزرگترین از یکی که
دالر،  میلیون ۹۷ و میلیارد دو ارزش به ـ دارد
احداث خط لوله۹۰۰ کیلومتریانتقالگازعسلویه 
ارزشآنیکمیلیارد و۳۰۰ میلیون  که به ایرانشهر
اسکله هایبنادر مهم تجهیز دالر است،ساختو
ساز مسکن و ساخت پروژههای در حضور ایران و
اقتصادیقرارگاهخاتم فعالیتهایعمده ازجمله

است. االنبیاء

به یورش نیروهای امنیتی پی در
گرفت صورت آنان منازل

بهاییان گسترده بازداشت
بهمن ۲۲ آستانه در تهران

در بشر حقوق گزارشگران کمیته گزارش به
ساعاتاولیهچهارشنبه این هفتهمامورانامنیتی
تهران در بهاییان از تعدادی منازل در حضور با

نمودهاند. آنان بازداشت به اقدام
شدگان بازداشت از آمده  دست به اسامی

اشکان خانجانی، عالالدین میباشد: شرح بدین
احسانی، بشیر پسرش، و جعفری ،ماریا بصاری

ذبیحیان. و رومینا هومنسیستانی،
عالالدینخانجانیفرزندجمالالدینخانجانی
که میباشد بهاییان جامعه مدیران نفر هفت از
بازداشت به در است نیم و سال یک بیش از
(جمالالدین وی دادگاه دوم جلسه و میبرد سر
شده  برگزار ماه بهمن  ۱۸ تاریخ در خانجانی)

است.
و خانجانی لوا یعنی خانجانی عالالدین فرزند
ماه  تاریخ۱۳ دی در پیشتر مبشر بابک وی داماد
بهاییان در  به گسترده بازداشت و ۸۸ در یورش

بودند. بازداشت گردیده تهران
فناییان است. پیام خواهرزاده ماریا جعفری
جامعه  بازداشت شدگان ۱۰ نفر از فناییان پیام
تهران در  امسال ماه  ۱۳دی روز در  بهایی 
جامعه نماینده عالیی، دیان گفته به میباشد.
این منزل به مراجعه در ملل، سازمان در بهایی
قرار تفتیش مورد آنها شخصی لوازم افراد،
ضبط مدارکشان و اسناد کامپیوتر ها، و گرفته

است. شده
گزارش هایدریافتیدلیلبازداشتاین بر بنا
اسالمی جمهوری نیروهای امنیتی سوی از افراد
اغتشاشگریعنوانشدهاست.درروزهایگذشته
رسانههایدولتیجمهوریاسالمیاقدامبهپخش
۱۳ دی  تاریخ در که بهاییان از تعدادی اعترافات
بازداشتشده عاشورا روز اغتشاشدر بهجرم ماه

است. کرده بودند


