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براندازی طرح
خبرگزاریهای«جمهوریاسالمی»وروزنامه
وزارت کوشش با که کردند اعالم «کیهان»
شخصی زمان امام گمنام سربازان و اطالعات
سلطان الماس او را که رضا مدحی نام محمد به
اپوزیسیون جمع می خوانند توانست در خاوردور
را آنها براندازی  طرحهای و کند نفوذ  خارج

خنثی کند.
با توانست  مدحی گفتند که رسانهها این 
گوهایفراوان رهبراناپوزیسیوندر خارج گفتو
شخص با حتی و داشته باشد نزدیک تماس و

هیالریکلینتونهممالقات نماید.
این همه از بیشتر که تهران «کیهان»

محمد می گوید است داده تاب و آب را قضیه
جنگ شیمیایی قربانیان از یکی مدحی که رضا
و علیرضا نوریزاده علیرضا با بوده و عراق ایران
تماسمی گیردومدتیدر دیگر میبدیوچندنفر
اسرار افشاگر عنوان به آنها تلویزیونی برنامه های
جمهوریاسالمی ظاهرمیشده است.«کیهان»
براندازی نقشههای توانست مدحی است افزوده
اطالعات وزارت به را آنها و یافته را اپوزیسیون

کند! گزارش
«صدا وسیما»یجمهوریاسالمیهمفیلم
مستندیبه نام«الماسفریب»کهبهتر بودنامش
درباره تلویزیون از میگذاشتند مردم» «فریب را
سربازان باندیوزارتاطالعاتو عملیات! جیمز

نمایشداد. گمنام
به همه تهران «کیهان» ادعای برای صحت
اپوزیسیونرژیماسالمی یکمیلیونرفقایعضو
نفوذ در شما  آیا پرسیدیم  و  زدیم زنگ  ایران 
محمد به اسم کسی اصال آنها گفتند کرده اند؟
او را و نمیشناسند را مدحی یا رضا حسینی

ندیده اند! هرگز
کاربرد ارزیابی کار  در که  رفیقی چند از
آیا هستند پرسیدیم کشور از در خارج اپوزیسیون
براندازی طرح واقعا و بوده کار در نفوذی واقعا
شوی اسم اگر گفتند: آنها کرده اند؟ خنثی را
کردنوجلسه کنفرانسبرپا تلویزیونیگذاشتنو
با مصاحبه و کردن برقرار اسکایپ و پالتاک
براندازی را طرح زمانه» «رادیو «صدایآمریکا» و

کردند! نفوذ ایشان بله میگذارید
خبر سخنگویخانمهیالریکلینتون درباره
بگذار فریب» گفت: «الماس و فیلم شده منتشر
جاسوسی عملیات که باشد خوش دلشان مالها
خنده با او زدهاند. گول را ما و داشتهاند نفوذی و
نیمه یا نتراشیده با ریش را یارو گفت: الاقل
نمیفرستادید ما اسالمیها سراغ بچه تراشیده
باشد جاسوس خوبی میخواهد میگفتید اگر و
دو را  صورتش  هالیوودی هنرپیشه یک  مثل 

تیغهکند.
خبرهای پایان در عکسالعمل به درج در وی
عملیات جاسوسی این درباره «کیهان» تهران

دنیای اسمش عکس «کیهان» بر دنیای گفت:
نمیدانند و آنها خودشان است کوچکی بسیار

آنها بگوییم! به نداریم هم قصد ما و

وزارتخانهها ادغام
ایران اسالمی شورای مجلس نماینده چند
ادغام تا  هستند طرحی کردن آماده حال  در
متوقف کامال احمدینژاد توسط وزارتخانهها
و منطقی آن ها ادغام برخی از حداقل یا شود

باشد. قابلتوجیه
رییس آقای گفت: مجلس نمایندگان از یکی
عمل و از اندازه انقالبی فکر بیش جمهور دیگر
ادغامکردنایشان ممکناست میکنندو اینکار

گردد. اسالمی دولت و رژیم باعث مضحکه
برای آخرینپیشنهادخود احمدینژاددر گویا
با وزارتکار بودکه عنوانکرده وزارتخانهها ادغام
وزارت جذب انتظامی نیروی و شود قاطی سپاه
و مشابه هدفهایشان چون گردد اسالمی ارشاد
وزارت میخواست همچنین وی هستند. یکسو
یکی کند جنگ و دفاع وزارت با را امور خارجه
باشد. سازمان بسیج نظر زیر وزارت ورزش نیز و
شد باعث که احمدی نژاد کار خندهدارترین
کردن عنوان کنند اعتراض به شروع نمایندگان
عالی با سازمان علوم و آموزش بود که وزارت این

کاسه شوند! یک دامداری مراتع و

احمدی نژاد کردن قهر قضیه
نامش که حکومتی بلندپایه مقامات از یکی
جزییات بوشهر مجلساز نماینده نزد فاشنشده
برای کار سر به نیامدن و احمدینژاد کردن قهر

است. کرده فاش را هفته دو مدت
شرط چهار احمدینژاد شخص این گفته به
اطالع علی به کرده و عنوان به کار بازگشت برای
دفتر معاون حجازی اول بود. رسانده خامنه ای
فقیه در ولی نماینده طائب دوم شود. آقا برکنار
اخراج شده که مصلحی سوم شود. سپاه برکنار

اخراجشودو دوباره و بعدا برگردد ماه برایسه بود
چهارممشایی بهعنوانمعاوناول رییسجمهور

و اخراج نشود. منصوب شود
کرده احمدی نژاد را رد شرط آقا هر چهار گویا

بیاد! باد بگذار برو بود: گفته او به و
استعفا احمدینژاد هم گفته بود: پس من

میکنم!
برو االن همین بود: داده جواب هم آقا 

بیاور! و بنویس را استعفایت
نمیکنم! شوخی من بود: گفته احمدینژاد
شوخی هم من بود:  داده  جواب  هم آقا

نمیکنم!
بدهم استعفا اگر من گفته بود: احمدی نژاد

می ماند. مملکتبدونرییسجمهور
برگ اینجا من داده بود: پس جواب هم آقا

چغندرم؟
گویا احمدینژادکمیچکوچانهمیزندو آقا
در کند. قبول را او شرایط که نمیرود بار زیر هم
شما برای این بود: آقا گفته به احمدینژاد پایان

میشود. تمام گران
شما که در برای یا برای من بود: آقا هم گفته
مقابلنظامورهبریانقالب ایستادگیمیکنید؟
برویدسر کارتانوگرنه به جنتیوخاتمی می گویم
شما تمایالت بگویند هفته این نماز جمعه در

دارید. سبز
شانه و میپرد و رویش رنگ هم احمدی نژاد
ساعت شش فردا می گوید: و می کند ماچ آقا را

کار! سر میروم صبح

ترکیه انتخابات
رجب به رهبری توسعه»، «عدالت و حزب
تمایالت با ترکیه، نخست وزیر اردوغان، طیب
آرایپارلمانیترکیه،  از اسالمیتوانست۴۹ درصد
نماید.  از آن خود را ۳۲۰ کرسی را بدست آورد و
حزب  و ۲۶ درصد ملی»، با حزب «جمهوریت
را  بعدی رتبههای ۱۳ درصد با ملی»، «حرکت
به حد اردوغان حزب کرسیهای کسب کردند.

نرسید  موجود از ۵۵۰ کرسی ۳۶۷ کرسی نصاب
نوعی و کنند عوض را اساسی قانون بتواند تا
نمایند. به مردم ترکیه قالب اسالمی را حکومت
ماکهنفسراحتیکشیدیم.کمالآتاتورکهم
است. انداخته راه احتماالتویقبرشمهمانیبه
حسینشریعتمداری«کیهان»تهرانرانمیدانم.
دفترشمی کوبدو کله اشرا به دیوار احتماالدارد
مانع که چرا و بیراه میدهد بد ترکها فحشو به

ایران شدند! اسالمی انقالب گسترش

دالر دالر،
ایران، مرکزی بانک رییس بهمنی، محمود
تسبیح کار به که میخورد قیافهاش به بیشتر که
رضا مشغول باشد امام صحن شمع فروشی در و
بانک مردم در نفت پول دالر بیلیونها کنترل تا
نرخ شدید افزایش به عکسالعمل در مرکزی
قیمت قبل به را نرخ ارز ایران گفت: بازار دالر در
که خبرنگاری سپس در جواب وی میرسانیم.
قبل چیست؟ قیمت از منظورتان پرسیده بود:

دو ساعت قبل! جواب داد: قیمت
کنترل بانکمرکزیدر عملکرد توجیه ویدر
داشت: آمریکا، اظهار دالر ویژه به ارز، قیمت
رسید  ۲۰۰ تومان و هزار مرز به وقتی دالر گفتیم
نشاندادیم و عکسالعملسریعنشانمیدهیم
فهمیدیمدالر تا و بود ولیبازارعکسالعملشدیر

بود. رسیده تومان ۲۳۵ به هزار و
حساب بودجه در قیمت با کرد: اضافه وی
نفت  کنونی قیمت و دالر نفت۸۱ بشکه هر شده
هستیمدالر زیادیبه  استقادر دالر روی۱۲۰ که
تزریق باید از شوک قبل اما تزریق کنیم. بازار ارز
او اضافه میکردیم. تنگ و آماده را شاهراه ارزی
تزریق خودتان به هرویین بخواهید شما اگر کرد:
رگ خون خودتان بازوی بستن با باید کنید اول
گفت: وی است تنگتر نمایید! ممکن هرچه را
را آنچنان پایین قیمت ها روز آینده عرض دو در
در نتواند خارجی ارز هیچ دیگر که آورد خواهیم

کند! علم قد ما ریال مقابل
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خواهر؟ شده دستکش مد با هم دادن های فایو الریجانی:

 بقیه در صفحه ۳۷   

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland

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

تیر) ۶) جون ۲۷ دوشنبه

پوپولیـزم
ناظر مهدی سخنران:

انتخابات عمومی سالیانه و مجمع
کانون جلسات همیشگی محل در

خرداد) ۳۰) جون ۲۰ دوشنبه

برج چرخان رستوران
میالد

(برج میالد برج مدیرعامل رحیم مطهرنژاد،
ایفلاسالمیایران)،درگفتوگوبارسانه«شهر»
شهروندان  جاری سال ۲۲ خرداد گفت: از روز
استفاده و رزرو به نسبت میتوانند تهرانی
برج کراون «وی آیپی » گردان مجلل رستوران

نمایند. اقدام میالد
در که چرخان رستوران این در گفت: وی
یا  متوسط گرفته قرار ۲۵۰ تا ۳۰۰ متری ارتفاع
وی  است. تومان ۱۶۸ هزار غذا قیمت میانگین
آسیبپذیر و طبقه مستضعف برای البته گفت
پیش یا اشتها برانگیز مخصوص بشقابهای
 ۲۰ حدود ارزان قیمتی که شده پیشبینی غذا
این  منوی در گفت: وی دارند. تومان ۳۰ هزار تا
اشرافیت را با ایرانی سنت سعی شده رستوران
و کشک کرد: مثال اضافه وی پیوند دهیم. غربی
غذاهای آمریکای پیش مثل که بادمجانی داریم
تهیه یا فرانسه خائن و یا انگلیس روباه خونخوار

شدهاند.
آیا بود: پرسیده خبرنگاری که جواب در وی
قیمتی چنین پرداخت عهده از میتوانند مردم
شنیدیم که این از گفت: بعد برآیند؟ غذا برای
محترم طرحهدفمندییارانههایرییسجمهور
یارانه با دریافت مردم و انجام شده موفقیت با
و گاز برق و آب پول خانه، اجاره پرداخت قادر به
بهمدارس بنزیناتومبیلهستندوفرزندخودرا و
یک بار سالی میفرستند، خصوصی گران قیمت
پس انداز کلی هم تازه و ترکیه میکنند مسافرت
تومان  هزار  ۱۶۸ که کردیم حساب میکنند،
ناچیز بسیار تهران منظره با هم آن غذا یک برای
بار آن یک ماهی حداقل میتوانند همه است و

نمایند! پرداخت را

شب آخر نوشتههای
و  هستند در چین و خردهای بیلیون * یک
این هنوز روی من در هند و یک بیلیون نزدیک

زمیناحساس تنهاییمیکنم. کره

آن  نبود. قرمز تویش که خریدم * هندوانهای
عقب و علیل نوزادان از نگهداری مرکز یک به را

کردم. هدیه افتاده
به گوشم  بشنوم بلندتر و بهتر که * برای این

زدهام. طبی عینک
دوران  نداشتن از می شناسم که را * دریایی
این که از و است افسرده بسیار خوش کودکی

میخورد. دریاچه نبوده افسوس هیچگاه
جهان را  قحطی امروز جنگ و * در دنیای
قحطی و ایدئولوژیها جنگ است. گرفته فرا

روشنفکران.
که آدمهایی  اندیشه بودهام در این * همیشه
گلوله رگبار و نه دشمنانخود را با کهمردمشانرا
میکشند شبهاچگونهمیخوابند؟طاقباز یاروی

چپ. یا راست پهلوی
* هندوانهای راخریدهامکهتویش قرمزنیست. 
به هندوانه تخم از است قرار وکیلم توصیه به

کنم. شکایت دادگاه
خوابساعت  زندانیهایاعدامیقبلاز * آیا
میکنند کوک وقت سر شدن بیدار برای را خود
مراسم به و میخوابند ظهر لنگ تا بیخیال یا و

می رسند؟ دیر اعدام
کهکشان  یک نجوم علم دانشمندان * دیروز
احساس از دیروز کردند. پیدا هزار سیاره با جدید

است. شده برابر هزار تنهاییم

برخورد  طرح ضربتی
مردم با

شدید با برخورد ضربتی طرح دیگر چند روز
و وزارت کشور آغاز میشود. تهران بدحجابی در
طرح این درباره اعالمیهای طی انتظامی نیروی
اجتماعی امنیت ارتقای طرح آن خودشان که
مردمو دادنبه آنرا طرحگیر مردم می خوانند(و
زنانودختران از جواناننامداده اند) حالگیریاز
هرچه طرح این شروع از قبل تا خواسته اند ایرانی
بهخودشان و ماتیکدارند رنگمو آرایشو لوازم
و بپوشند چکمه میخواهند که آنجا تا و بمالند
عینک آفتابیبزنندوباسگهایمینیاتوری خود
آقایان به همین راستا در راه بروند. خیابانها در

میتوانند آنجا که تا شده مذکر توصیه جوانان و
با برق و بزنند دید خواهران را برهنه قوزک پای
اجرای از زنان حالکنند چونبعد مویدخترانو
فراموش است ممکن سال سالهای تا طرح
چه زنان سر و موی چه شکلی زن پوست کنند

ریختیاست!
شهروندان تهرانی که آمده اعالمیه همین در
خودشان با باشند داشته بدحجابی قصد که
از چون باشند داشته همراه نقد پول جریمه برای
قبول کارت و چک کارت اعتباری و چک کسی

نمیکنند!
«روز را طرح این آغاز روز تهران در بچه ها و بر
روز این در همه قرار است نهاده اند و نام ضربت»

عزادار باشند.

گفت و گوهای   
اولی با دومی

خبر؟ چه تازه اولی:
سوریه. دومی:
سوریه؟ اولی:

دومی: شده کویت!
را گرفت؟ سوریه کویت اولی: اهه.

تو خر حسابی که اینه منظورم بابا. نه دومی:
مفصل. بکش بزن و شده. خر

شده؟ هم رفتنی اسد یعنی بشار اولی:
بوش میآد. دومی: اینجوری

اسمش علی نیست! که اولی: ولی این
هم اسمش ولی حسنی مبارک دومی: آره.

علینبود.
و بحرین خبرهای ایران روزنامههای اولی:
از سوریه حرفی ولی مینویسند را و یمن مغرب

شده؟ خراب اونجا اوضاع مطمئنی نیست.
درباره حرفی تهران «کیهان» اگر دومی:
توسط مردم  وحشیانه کشتارهای و حوادث 
حتما باش مطمئن ننویسد اسد بشار نیروهای

خبری هست.
چی میشه؟ اولی: بعدش

رفت. خواهد هم ایران برود، سوریه دومی:
بیفتد باید ایران اول میکردم فکر من اولی:

سوریه. حکومت بعد و
خواجه. علی چه علی خواجه چه دومی:

هیچکس است. پیچیده خیلی جریان اولی:
اونیکیهمپشت تا برود باید کدام اول نمیداند

شود. مجبور به رفتن سرش
جریان کن فکر را آزار نده! مغزت زیاد دومی:
هیچوقت حل تخممرغ یا و بود مرغ اول این که

شد! نخواهد حل هم هیچ وقت و نشده

اکسپرس خبر چند
برعکس نوشت: ایران «کیهان» * روزنامه
بسیار سوریه اوضاع در رسانههای غربی ادعای

شده است. کنترل آرام و
تهران جواب«کیهان» در ترکیه کشور وزیر
بسیار را برادرشریعتمداری اوضاعسوریه گفت:
کاش ایشان است کرده تشریح و دقیق جالب
پناهندهسوریبه میتوانستهجوممرزیهزار

کند! توجیه ما برای جوری یک هم را ترکیه
و  خامنهای مافیای گروه بین * جنگ
احمدینژاد حسابی باال اوباش گروه اراذل و

گرفته است.
کارشناسانسیاسیمیگویندهمهفتنههازیر
هم که است احمدینژاد پسر دوست مشایی سر
«فرنچ را و هم اسراییلی ها میدهد ماچ مالها به

کیس»می کند.
و خاتمی اگر میگویند کارشناسان این
رفسنجانی بهمیدان نیایندگروه خامنه ای باپنجه
چماق خیابان های با گروه احمدینژاد و بوکس

کرد. خون خواهند پر از را تهران
در  مردم خانه از ماهوارهها * جمعآوری

است. جریان در ایران سرتاسر
خانه به هجوم با بسیج و انتظامی ماموران
منهدم و جمع آوریکرده را مردمدیش هایآنها
گفت: ما رفیقی از ایران به خبرنگار مینمایند.
ما سفره سر بر چیزی هیچ احمدینژاد تنها نه

برد! را هم ما بشقابهای نگذاشت، بلکه
و  کوتاهی خاطر  به  که  جنتی  آیتاهللا   *
در مجددا آیتاهللا میگویند نیم او به کوچکیاش
ولی از روز جمعه اخیر گفت: اطاعت آخر خطابه
منزله آن به عدم اطاعت از امری اللهی و فقیه
محاربهبا خداست!ویگفت:حتیخود ولیفقیه
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ابریشمی. پارچه نوعی ـ مالزی پایتخت ـ ۱
قرآن  در سورهایی رفته ـ دست از آنچه ۲ ـ

آسمانی. ـ
وسیلهجابجاکردن اجسامسنگینـواحد  ۳ـ 

زیتون. شهر ـ طول
حرف  پر بوکسور رشد کردنـ  و بالندگی ۴ـ 

یاری  منظور به ـ قدیمی جنگافزاری ۱ ـ
از پیش ایران در سال هر نیازمندان به رساندن

برگزار میشود. شدن مدارس باز
همنشین  ـ ارژنگ خالق ـ بیم و ترس ۲ ـ

همسخن. و
حصه و  آتشگیره ـ نفتی و ۳ ـ فتیله چراغ

قمری. سال از ماهی ـ قسمت
آزمایش  و تجربه ـ آزمایشگاهی وسایل از ۴ـ 

ـصریحاللهجه.
قاره  شبه است در شهری ترکیـ  گوشت ۵ـ 

کار افتاده. و از پیر ـ
پایتخت  ـ وزن در واحدی  ـ گالبی ـ ۶

آشور.
از قهرمانان شاهنامه  دیرینه ـ عتیقه و ۷ ـ

تلخ. ـ
تازه رسته  ـ گیاه فلزات ـ مادر پدران یخـ  ۸ـ 

میشود. کشت که
تیرهای  بلندپایگانـ بزرگانو ـ رهرو عضو ۹ـ 

آدمنما. میمون های از
عناصر  از کرمانـ  در به شهری منسوب ۱۰ـ 

عرب. دریای ـ شیمیایی
نشدنی!  تمام ـ جویدنی شدهها تهنشین ۱۱ـ 

رو. زینت ـ
باشد ـ  شده جمع آوری که ۱۲ ـ نوشتههایی

ثنا. و پشتهـ  حمد و تپه
سایبان درشکه ـ  ـ گوش ۱۳ ـ پیاله هشت

فرمانبرداری. فروتنیو
هم  به ـ دریا وسط خشکی ـ جاری ۱۴ ـ

رسیدن.
معاصر  فرانسه ریاضیدان و فیلسوف ۱۵ ـ
اسکوالستیک فلسفه سرنگونی در که دکارت

افتادن! نفس کردـ  به بسیار تالش

چهل و علی بابا فیلم اول ـ هنرپیشه مسلمان و
نگاهی. کم از آهی بغدادـ  دزد

ـ مرغی شبیه  هم عددی هم بلبل است ۵ـ 
میکند. زندگی آب کنار که مرغابی

از  خراسان که ناصرالدین شاه شهری در ۶ـ 
جابجایی برای مدرج شیشه نوعی ـ داد دست

شمارش چهارپا. ـ واحد محلول
هدایتـ   صادق از است کتابی ـ ۷ـ  بوییدن

بسیاراند. شرقی آسیای در پیروانش
پایهها. ـ بانوان اسامی از ـ ۸

ـ وادار بهنشستنکردن  لگام،دهانه اسب ۹ـ 
ـ دسترنج. آتش خاموش کردن و

آنرنگینیست  از باالتر نزدیکـ به اشاره ـ ۱۰
خدمتکار سالخورده. ـ

قدرت. و توانگری ـ موقر و بردبار ـ ۱۱
از  انجمنـ  و باشگاه ـ موسیقی نتی در ۱۲ـ 

باالترین نقطه کوه. ـ کتاب درون عشاق
است  ایرانیان نزد فقط شاعر قول به ۱۳ ـ
وسط ـ لطیف و ـ مالیم ضمیر جمع بس! ـ و

چیز. هر
روش  و راه ـ و خروش جوش و التهاب ۱۴ ـ

دقت. و باریکبینی ـ
حیواننجیبیاستـروزگاریکهشهرها  ۱۵ـ 

بود. عنوان شهر قزوین داشتند این هم لقب

خودش اطاعت از موافقاستو این حرفبنده با
گردد. آمرزیده و رستگار تا میکند

آماده  افتتاح و میالد چرخان برج رستوران *
دادنسرویسبهمشتریانپولدارومتمولتهرانیو
خارجیاست.متوسطقیمتغذایاینرستوران
برج میالد  است! هزار تومان ۱۷۰ حدود چیزی
آن صاحبان یا صاحب اما است خصوصی تقریبا

میباشند. و رژیم دولت به نزدیک
اتاق بپرسد پس آقایان این نیست از کسی
شد. چه قیمتها کنترل و کجاست اصناف
چنین می تواند رستوران این که است چطور
بیچاره نانوای ولی بگذارد غذایش روی قیمتی
خشخاشی  نان برای بیشتر ۱۰۰ تومان نمیتواند

از مردم بگیرد؟ خود
فعاالن  و زندانیان از یکی گذشته هفته *
و به علت شکنجه صابر به نام هدی سیاسی
کتکخوردنازمامورانجانبهجان آفرینتسلیم
صابر هدی گفت: کشور وزارت سخنگوی کرد.
اعتصاب به علت احتماال و یا خودکشی کرده

است. مرده غذا
خودکشی تئوری بشر حقوق مرکز چندین
و را قبول نکرده شخص اعتصاب غذای این و
طی آن ها مقصر دانستهاند. را اسالمی جمهوری
وجود که عجیبی چیز نوشتهاند: اطالعیهای

خودکشی که کس هر ایران در که است این دارد
بدنش میزند غذا اعتصاب به دست یا و میکند
دچارکبودیناشیازضرباتمشتولگدمی شود
اینجوری چرا نمی داند قانونی پزشک هیچ و

میشود.
* محسن اژهای سخنگویقوه قضاییه گفت: 
و  دستگیر جمهور رییس نزدیکان از تن  ۱۲
به را خبر این وی گفت: هنوز شدهاند. بازداشت

ندادهایم. جمهور رییس شخص
همانطور می آید نظر  به  کرد: اضافه وی
اپوزیسیون نفوذ در مدحی رضا محمد ما با که
ما نفوذ دستگا ههای تالفی در به هم آنها کردیم

بودند. کرده
طبق  که کرد عنوان «مهر»، * خبرگزاری
 ۲۵ بدهی رسیده دولت نیکاراگوئه گزارش های
 ۵۳ مبلغ دریافتی به نفت بابت که خود را ساله
بدهی و نکرده هنوز پرداخت است میلیون دالر
به۱۶۴  دیرکرد جریمه و بهره با دولتآقایماناگوا

است. دالر رسیده میلیون
رییس تالشهای که نوشت خبرگزاری این
نتیجه بوده بدون جمهور برایدریافتاین بدهی
دولت با خود تقالی آخرین در ایران است. دولت
بدهی کل مبلغ است که نیکاراگوئه توافق کرده
جمهور رییس که این شرط به کند فراموش را
کارخانه چند ایران که نماید توافق نیکاراگوئه
کند بنا در آنکشور تکیه سیمانوچندمسجد و

سازد. بهرهبرداری آماده و

به است اسالمی» «قابلیتهای ظهور منتظر
شاید هم غرب خودشانیها. اما دنیای اصطالح
منتظرآناستکهنظامبهنقطهغیرقابلبرگشت

رسد. خود
و نجف و در قم روحانی در این میان محافل
و بدهند اخالقی شعارهای میکنند سعی قاهره

نکنند. عمل آنها به خود هرگز
به راه زماناند هر از آگاه تر مردم که از آنجا و
رفتهپشتگرمی رفته خودمیروندومیبینیم که
به رو باب حمایت جامعه روحانیت از نظامها

کاهش است.
نظام سبب به روحانیت جامعه سوریه در و
که همانگونه ندارد. به نفوذ زیادی الئیک نسبتا
از از خزانه دولت حوزهها و لیس ایران لفت در

است. کاسته آنها اعتبار
دموکرات انتظار داشت تا جهان غرب نباید
عرب کشورهای انقالبهای از حمایتش دلیل به

زند. اقدامات نظامی دست در سوریه به مسلمان
زیراماهیتحرکاتمردمیدرسوریهچنیندفاعی

نمیکند.(۶) طلب را
قذافی معمر نظام مخالفان لیبی در باری،
و تصرف به را کشور از مهمی بخش توانستند
چنین نیست وضع سوریه در آورند. در اداره خود
کردن محکوم تنها به روسیه ایناستکهچین و
بایددانست دادند.در موردروسیه رضا خشونتها
زیرا دارد سوریه با عمیقی روابط کشور این که
فروشنده چرا که میدارد مسلح سوریه را روسیه

است. به سوریه نظامی و ادوات مهم آالت
تظاهراتضدنظاماسد است. در سوریه یکجا
Rene Backmann شعارهای  گزارش استناد به
نه، خونریزی  نه، «بشار کلمه شش مردم در
نمیشود چیزی است. شده خالصه نه» کشتار
مردم خواست  هم دیگری چیز افزود. آن  بر

نیست.(۷)
لیبیبههرحالدر جنگ داخلیاست.سوریه
قبل در آرامش ایران و عمیق، مقاومتی است در

توفان. از

پیام جوانان عربمسلمانبههر حالرد شده
کرده است. باز مدنی وجدان در جای مناسبی و

است. راه در شدت از بعد فرج

توضیحات: و منابع
طرح  مربوط به بررسیهای این بخشی از ۱ـ 
سال ۲۰۰۶  در که M. Izady ۲۰۰۰ است سال

است. رسیده جراید به و یافته پایان میالدی
میالدی. ۲۰۱۱ ،Atlaseco استناد به ۲ـ 

انبارمهمات وکشتهشدن  اشارهبه انفجار ۳ـ 
شقور. منطقه در نظامی تن قریب۱۲۰

هم  جوالن مدارک بعضی در ـ  ۴
مینویسند.

و  معاصر عرب جهان ۵ـ  P. Vermeren مورخ
یک. پاریس دانشگاه استاد

نگاهکنیدبهکتاب Mathieu Guider بهنام  ۶ـ 
پاریس. ،Autrement نشر عرب»، انقالب «تکان

مورخ ۲۸ آپریل ۲۰۱۱  ابسرواتور»، «نوول ۷ـ 
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اشتراکات... عمق در

نتیجه خود دینی آموزههای سابقه به و است
و هتکحرمت اینافراد نامسلمانند گرفته اند که

مباح. «مسلمانان» بر آنها زنان
موقعیتهای جنگیدرسطح اینآموزهکه در
فقه در تاریخ شیوع فراوان داشته است جهانی
نیز داخلی» «دشمنان مورد در حتی اسالمی
میشود گفته لیبی در دارد. اگر دراز سابقهای
یا مخالف زنان به تجاوز جواز قذافی معمر که
جمهوری کرده، صادر خود را مخالفان به وابسته
مخالفان سالح علیه این کاربرد از نیز اسالمی
گزارش هایمربوطبهتجاوز نداشتهاست. ابا خود
هم که کودک) و زن و مرد (از زندانیان به جنسی
از اول پس در دهه هم و ساله اخیر یکی دو در
انقالب منتشرشدهکمنبودهاست.وقتیدر قانون
مجازاتاسالمیجوازقتلمرتدانونامسلمانانبر
اساستشخیصفردیصادرمی شود(ماده۲۲۶)،
زنجیرهای قتلهای مانند جنایاتی آن اساس بر و
۱۸ نفر در سال ۱۳۷۷ کرمانصورتمیگیرد،چرا 
و آن مشابه مبانی تجاوز جنسی بر ارتکاب از باید

کرد؟ فردی تعجب با تشخیص هم باز
واکنشامامجمعهخمینیشهروپلیسآگاهی
خمینیشهر در که فاجعهای به اصفهان استان
افسر پلیس به اظهارات این اندازه تا اتفاق افتاد
آبشخور یک از دو دارد که هر شباهت کانادایی
کامال تعریفهای با ولی مردساالر)، (فرهنگ
میگیرد. «پوشاک هرزگان»، نشات از مختلف
پیدا میکند. خاتمه همینجا به شباهت اما این
که زن شد باعث کانادایی پلیس اگر اظهارات
کمال با بکند و را از آن خود تعبیر هرزگی غربی
به دارم حق من دهد که «آری نشان عمال آزادی
حق کسی عین حال در و لباس بپوشم شکل هر
به تجاوز کند»، و من به بهانه به این ندارد که
به عذرخواهی مجبور را کانادایی وسیله افسر این
ایرانی زن سوی واکنش مشابهی از هرگونه کند،

شد. خواهد روبرو حاکمیت شدید سرکوب با
ممکن غرب در مردساالر فرهنگ یعنی تظاهر
این مانند افرادی در پراکنده صورت به است
به گاه پلیسکانادایییا آنوزیر بریتانیایی(و افسر
در ولیجامعه کند، پیدا صورتناخودآگاه)ظهور
بهشمولرهبریسیاسیکشور، این کلیت خود،
را به تصحیح افراد آن و برخورد را محکوممی کند
اسالمی، به جمهوری میدارد. در وا خویش نظر
قوانین وضع با که است حاکمیت این عکس،
تقویتو تثبیت غالظوشدادفرهنگمردساالر را
و اعدام شالق و شکنجه و زندان ضرب به و کرده

میکند. حراست آن از سنگسار و
تنها اسالمی جمهوری در ترتیب، این به
در مهمانی خصوصی یک به که شبانه افرادی
را جنسی فجیع جنایات و ریخته خمینیشهر
مرتکب شدهاند مقصرنبودهاند.تقصیر عمدهرا باید
سنگهای دانست که قوانینی فرهنگ و متوجه
و بسته اند را ستمدیده زنان دادخواهی و دفاع
و جنسی و سرکوب و تجاوز شهوت سگ های
را رها دگرباشان بدن و مال و جان حالل کردن
ما سابقهای جامعه مردساالر فرهنگ کردهاند.
این ولی دارد، از جمهوری اسالمی ریشهدارتر
تقویت به خود ظالمانه و زنستیز قوانین با نظام
منحط ترین وخشنترینعناصراین فرهنگدست
جمهوری حراستمیکند.  آنها بهشدتاز و زده
به نیست. سیاسی  تراژدی یک فقط  اسالمی
تراژدی یک رژیم حیات این شدیدتر، مقیاسی
فقط نه رژیم است. بوده نیز فرهنگی فاجعهبار
به را ما جامعه دههسعیداشته سه برایبیشاز
باز دارد انکشاففرهنگی حربهسرکوباز و با زور
بلکهعناصر متروکیازفرهنگبدویرا کهمدتها
قصاص و (مانند بود بربسته رخت ما از جامعه
و بازگردانده آن به دیگر) خشونت بار مجازاتهای
شکل و عناصر رژیم تا این و کرده است. مستقر
سر بر فقاهتی) روحانیت شمول (به آن دهنده
کارند،نتیجهایجزباالرفتنآمار جنایت،ازجمله

داشت. انتظار نمیتوان زنان، علیه

فجیـع... جنایت مسئول

است و، خبر با انگلستان به آمريکا اين اخطار
خود مخالفت با در نيز را توده همزمان، حزب

میانگارد. هيچ به
اقتدار، اوجقدرت و در واقع، دکترمصدق، در
عرصهسياستايران حضورحزبمنحله توده در
برآمدن از  بيمناک آمريکای ترساندن برای  را
آزاد» «جهان کشورهای در کمونيست ها قدرت

میداند. الزم
قصه چه شگفتیانگيزی... قصه چه

شگفتیانگيزی!

و است اقتدار و قدرت اوج در مصدق دکتر
بیقدرت. و درمانده شاه، رضا محمد او، برابر در
نيز تلخ کام و نوميد که درمانده تنها نه جوان شاه
بر هست.دکترمصدق حتیوزيردربار اوراشخصا
شاهتحميلمیکند.اوفرمانبهتعطيلیدفترهای
آنان از اخراج حتی و شاه خواهران و کار برادران

است. کرده صادر را ايران
من با رويارويی يارای را کس هيچ «ديگر
مصدق است که دکتر این آن چیزی نيست»،
گمانیکه بزودیوحتیبرقآسا، گمانمیکند؛
رشته همين دنباله در میآيد. در آب از نادرست

مطالبخواهيمديد
دارد ادامه

۱۹ صفحه از بقیه

كين و مهر رهروان

افزوده شود» معرفی وزیر این دهد اجازه ندارد
که چرا دهید عودت را نامه این باید «شما است:
خواهان القای این نامه این ارائه رییس جمهور با
نیست.» راس امور در که مجلس است مطلب

در احمدینژاد  محمود این، از پیش 
بود «ایران» گفته دولتی روزنامه مصاحبهای با
نیستوقوه مجریه، راسامور در کهمجلس دیگر

است. کشور اول قوه
در مجلس و دولت کشمکشهای  پی در
ادامه پیش از چندی ایران، مجلس ورزش بخش
اعالم غیرقانونی را بدنی تربیت سازمان فعالیت
پرداختهایی و توافقها قراردادها، کلیه و کرده
کهذیلعنوانسازمانتربیتبدنیانجاممیشود

است. دانسته بیاعتبار را
سرمربی کی روش، کارلوس میان، این در
پرتغالیتیم ملیفوتبالایران،نیزکه دراختالفات

شده گرفتار اسالمی شورای مجلس و دولت بین
دستمزدهای مورد دریافت نکردن در شد ناچار

دهد. هشدار فوتبال فدراسیون به خود

را اعالم صندوق جهانی پول آن
کرد

ایران در تورم نرخ کاهش
سیاستهای کرد اعالم پول جهانی صندوق
که شده است موجب گذشته سال در یک پولی
۲۰۱۰ و ۲۰۱۱  ایران طی سالهای تورم در  نرخ
کاهش آن پیش از سال دو نسبت به میالدی
به ۱۲ ممیز چهار  درصد چهار ۲۵ ممیز از یافته و

برسد. درصد
جریان در پول  جهانی نمایندگان صندوق
تهرانطی اینهفتهخوددر مذاکراتروزدوشنبه
بیانیهایاعالمکردند: «سیاست هایکنترلتورم
در سالهای توانسته ایران و داده ایران جواب در

سه  در حدود را رشد میالدی، نرخ ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰
دارد.» درصد نگه نیم و

و مذاکرات از پس پول جهانی صندوق
۲۸ ماه  فاصله در که تهران در خود مشاوره های
میتا نهمماهجونانجامشداعالم کرد کهمیزان
بهویژهکشاورزی در رشد دربخشهایغیرنفتیو
روند خوبی به رغمکاهش بهای نفتخام، ایران و

است. کرده طی را
«ایران است: صندوقجهانیپولتاکیدکرده
نشانههاییازموفقیتزودرسدراجرایطرحقطع
افزایش با و می دهد نشان ها) (یارانه سوبسیدها

 بقیه در صفحه ۴۱   


