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 ۲۰۱۱ سال بای بای
چه  که خوشی و خوبی به میالدی سال۲۰۱۱

تمام شد. باالخره بدبختی کنم با عرض
جالب بودند: و مهم خبرها این این سال در

حمله  سه هزار میالدی ۲۰۱۱ سال عرض در
غیره و اتومبیلی و کمری بمب انفجار انتحاری،
توسطاسالمیستهایفعالجهانصورتگرفت.
طیاینحمالت حدوددههزارنفر کشته، زخمی،
زمینگیرو ناقص العضوشدندوصدها زنوکودک
است باقی شکرش جای گردیدند. قربانی بیگناه
میکنندکهاسالمدین ادعا که ایناسالمیستها
و تسلیم استوگرنه معلوم نبودبر سر صلح وصفا

میآمد؟! چه جهان مردم

*
اختالس ریال میلیارد هزار سه از هم هنوز
خبری نیست. رییس کانادا به و منتقل شده شده
کانادا سابقبانک مرکزیاعالم کرد کهبه زودیدر
بانکجدیدیتاسیسخواهد آورده خود پولیبا با
مرکزی» استبانک«خارجاز اینبانکقرار کرد.
بهره درصد یک و گفتهاند که باشد داشته نام
حسابهایپساندازمشتریانمسلمان اضافهبه

کرد. پرداخت خواهد خود

*
مردم  اعتراضات سال میالدی ۲۰۱۱ سال
در تقریبا بود. دولتهاشان علیه دنیا کشورهای
تحصنو همهکشورهایدنیا تظاهرات خیابانی،
که سه کشور به جز البته در جریان بود. اشغال
دولت علیه تظاهرات به مربوط بیشتر تظاهرات

دولت. نه مردم علیه میشد و مردم
رشوه و تطمیع با دولت کشور سه این در
به سرکوب ملت را برای هواداران خود نوچهها و
گرفتن قول با شمالی کره در فرستاد؛ خیابان ها
دیگ یک گرفتن قول کوبا با در ارتش، در شغل
قوطی چند با در ایران تیشرت و یک و زودپز

انجام گردید. کار این آبمیوه ساندیس

*
مهم  سه شخصیت میالدی ۲۰۱۱ سال در
مردم از بسیاری دست دادند و از را خود جان
رهبر قذافی معمر کشیدند. راحتتری نفس دنیا
اسامهبنالدن رهبر «القاعده»وکیمجون لیبی،
قذافی عکسهای شمالی. از معمر رهبر کره ایل
بن الدن اسامه از رایسباقیماند، کاندولیزا خانم
ایل کیم از و سکسی مجلههای کامل کلکسیون
مشروبات از شرابهای قیمتی و زیرزمین پر یک
و طرفداران اگر که دارند عقیده بسیاری نایاب.
باهممتحد ورفیق میشدند هواداران اینسه نفر
بسیار بیشتر تواما مشروبها و این عکسها با

حالمیکردند.
 *

میالدیسالخروجنیروهایارتش  سال۲۰۱۱
که همانطور باالخره، آمریکا بود. عراق از آمریکا

خود نظامی قول داده بود، نیروی اوباما باراک
از خروج بعد سه روز بیرون کشید. دو از عراق را
آمریکایی ها،طییک انفجار قویپنجاهشصتنفر

فرستادند. به هوا مسجد شیعیان یک در را
نوری المالکی درصحبت تلفنیکه با روز بعد
اوگفته به داشت، نیروهاینظامیآمریکا فرمانده
بفرمایید یکچاییدیگر زود؟ بود: حاالچرا انقدر
ولی ممنون بود: گرفته جواب و کنید! میل هم

جایدیگریمهمانهستیم.

*
اسالمی  جمهوری میالدی ۲۰۱۱ سال در
فرستاد. فضا به را جدید جاسوسی ماهواره یک
جستجوی ماهواره برای این بود که شده شایع
فضا به فضا گم شدهاند قبلی که در ماهواره دو

است. شده فرستاده
بسیاریاز کارشناسانفضاییغربی می گویند
غرب برای خطری جاسوسی جدید ماهواره این
داخلی آن بیشتر ماموریت نمیشود و حساب
مردم ایران پشتبام ماهوارههای برای یافتن و

میباشد.

*
بود!  خدا در ایران دالر میالدی ۲۰۱۱ سال در
دالرهزارتومانیقبلاززمزمهتحریمهایاحتمالی
۲۰۰ و هزار و ۳۰۰ تومان رسید.  و هزار به غرب
که ریال بود صفرهای زدن بررسی در حال دولت
تا  تا جنبیدند رسید و ۴۰۰ تومان و به هزار دالر
۸۰۰ تومان پرواز  و هزار مرز دالر در سال پایان
میکرد.صرافانتهرانمیگویندسال۲۰۱۲ یعنی 

تومان. ۲۰۱۲ دالر

*
و  سیاسی انزوای سال میالدی ۲۰۱۱ سال
۷۵ درصد  بود. تقریبا ایران اجتماعی اقتصادی و
را خود با ایران رابطه تحریمها دنیا با انواع مردم

قطعکردند.
شیطانی و شلوغ و تنبل  شاگرد مانند ایران
تقلب اتهام،دروغگویی، بودکهبهخاطرفحاشی،
ته صندلی در زدن کالس تمام سال هم به و
کامل با خودکار بیک و با پررویی کالس نشست

شلیک و عدس ماش دیگر و شاگردان معلم به
خندید. و کرد

گوسفندان؟ با
وی ایالم احمدینژاد به اخیر محمود در سفر
چند که کرد توصیه منطقه این بیکار جوانان به
خود را طریق این از و کنند تهیه راس گوسفند

مشغولنمایند.
این جوانان به گویا احمدی نژاد سخنان
از آنان نفر چند است. خورده بر منطقه حسابی
استاندارینوشتهاند: به نامهایاعتراضآمیز طی
نیست احتیاجی و داریم دختر دوست ما اکثر
آقای به و نماییم سرگرم گوسفندان با را خودمان
زاویه از را چیز همه که بفرمایید جمهور رییس

نکند! انحرافنگاه

تحریمها تاثیـر
دارد اسالمی علیه جمهوری غرب تحریمهای
میدهد. مهمترین را نشان خود یواش تاثیر یواش
ایران بوده در بازارهای قیمت ارز افزایش تاثیر آن
است.دالرهزارو صد تومانی که وحشتناکگرانبه
است.  رسیده ۸۰۰ تومان و هزار مرز به میآمد نظر
میگویند اسالمی جمهوری که مسئولین آن با
آن ها به ابروی خم اصال دالر گرانی و تحریمها این
نیاوردهاستخبرهایی هستکه آنهادرپشتپرده
توی و میریزند اشک عاشورا روز در عزاداری مانند
سرخودشان می کوبند.یکی ازرفقاکهدر انگلستان
گزارشمیکند میگویدوضعآقازاده ها خبر برایما
ایران بهتر نیست در آقایشان وضع در خارج از هم
بسیار آقازادهها پول یورو و پوند و دالر گرانی با و
او ایراندریافتمی کنند. در والدینخود کمتریاز
دیده چشم خودش به پیش شب دو سه میگوید
نداشته اند، چونپول اینمالزادهها تا از سه دو که
لندن نایتکالب های و دیسکوتک ها به برای ورود
عقب درهای از دزدکی و یواشکی منچستر و

میرساندند! داخل به را خودشان

به رهبر نامه شانزدهم
علی به نوریزاد محمد نامه شانزدهمین
مانند هم منتشر شد. وی در این نامه خامنهای
جمهوری  رهبر مودبانه و قبلیمحترمانه ۱۵ نامه
قرار است. گذاشته کنار و شسته را اسالمی

نام به کتابی در نامهها سلسله این زودی به است
آن ترجمه و گردیده رهبرم»منتشر «نامههاییبه
شمالی کره در اسپانیایی و کرهای زبانهای به
آیتاهللا عکسالعمل طبیعتا گردد. انجام کوبا و
نامه پانزده مانند شانزدهم نامه این به خامنه ای
از آنقدر بود: گفته احمدینژاد مانند و بود قبلی

شود! پاره که نامهدانش بدهد نامهها این

ANGRY BIRDS
عصبانی» «پرندههای کامپیوتری بازی
محبوبترین گیم به عنوان (ANGRY BIRDS)
و کامپیوتر مخصوص نشریه چند سوی از سال

گیمهایالکترونیکیانتخابگردید.

آمریكا سراسر در خود اقامت محل از گزارش هایى تهیه خبرها و با

به جمع خبرنگاران هم شما
بپیـوندید نویسندگان«ایرانیان» و

دیگران خبر بدهیم به ما تا ما خبر بدهید به
آمریكا سراسر در زبان فارسى رسانه قویترین «ایرانیان»

Tel.703-724-9680  Fax:703-724-9689
E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com
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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

کردیم! آشتی بگو زنگ بزن آقا به قوه: اصغر! سه مراسم گردهمآیی در احمدینژاد

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

دی) ۲۱) ژانویه ۱۶ دوشنبه

(۱۹ دی) ژانویه ۹ دوشنبه

سینمایی: فیلم
کارند» مشغول «کارگران

حقیقی مانی کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

قلبی معالجات و جراحی تحوالت

صد سال گذشته در
نفیسی علی محمد دکتر سخنران:

اینبازی پرندههایعصبانی درحالجنگ در
شکارچیان هستند. جدال با و

گویی گفت و مسئولین وطراحاناینگیمدر
باخبرنگارانگفتند:برخالفشایعاتدرستشده
از اینگیم را ایده ما که ازسوی جوانانخاورمیانه
به سفارت انگلستان زنان بسیجی چادری حمله
گرفتهایم، آنها بسیجی برادران با همراهی در
آلفرد فیلم«پرندگان»اثر اصلیاز بایدبگوییمایده
هیچکاک،میباشد.سخنگویاینگروهگفت:اگر
میگویند آنها که آنچه اساس بر گیم این طرح
«کالغ های عصبانی»» اینگیم را اسم باید باشد

پرندههایعصبانی! نه و میگذاشتیم

نکته عمیق
است کشوری تنها ایران که میدانستید آیا
مجامع در جمهورشان رییس وقتی آن مردم که
و عشق کلی میشود ضایع بینالمللی محافل و

میکنند؟ کیف خر مثل و میکنند حال

دکتر جدید توصیه های
نخوانید) (روانی روایی
علمی بسیار و شیرین متین، سخنان از بعد
دکتررواییکهطیآن گفته بود:«گذاشتنواجبی
هفته هر اگر است. واجب مسلمان فرد هر برای
یا بگذارید نگذاشتید، دو هفته یک بار واجبی
اگر شخصی کنید. مصرف بار یک حداقل ماهی
مسلمان  واجبی مصرف نکرد او ۴۰ روز عرض در
نیست!»، تصمیمگرفتهامکهنمازوروزهو عبادتم
بار واجبیبگذارمچون روزی دوسه قطعکنمو را
بیشتر ثوابش دکتره میگوید این که اینجوری
وقت و تازه میآید، خوش بیشتر خدا را و است

است. خودم دست هم گذاشتنش

فروش برای
از رفاهی کلیه وسایل کامل با اردوگاه یک
قبیلچادرهایمجهزبهتهویهمطبوع،سالن های
بزرگجهتبرگزاری جشنو کنسرت،استودیوی

کاملتهیهفیلم،آشپزخانهمجهز،سردخانهبزرگ
همراهباچندینتنگوشتحالل،سیستم صوتی
با تیراندازی تمرین سالن چندین مدرن، مافوق
در و بیابانهای عراق، زیبای کویر از منظر دیدگاه
کربال و نجف نظیر عراق مهم شهرهای نزدیکی
نشده پیشبینی مسافرت علت به زیارت جهت
به یا و میرسد فروش به مناسب بسیار قیمت به

میشود. واگذار اجاره و رهن
کامل یک کلکسیون متقاضیان جدی برای
صد و روسری ارغوانی دویست مرضیه و نوارهای

میشود. داده رایگان به قرمز کراوات
حاصل تماس خانم مریم تلفن... با با لطفا

فرمایید

 ۹۰ عاشورای
رفت و آمد ۹۰ عاشورای

نبود ۸۸ عاشورای چون اما
مردم از پر باز هم خیابانها

نبود و گشت شخصی لباس خبری از ولی
از اشک پر چشم مردم

نبود رطوبت رشت مانند خیسی چشم اما
اما روشن امید شمع های

دشت نبود در چراغها سوی سو هرگز مانند
و گفت: آمد رفیق نشئهای

آزادی... خمار همه این
نبود! مشت خدایی هیچکس ولی

و دانشجو مشاوره استاد
یک با مشاوره حال در حزباللهی استاد

دانشجویستارهدار:
نمی آیی، جماعت نماز روشن! ما چشم ـ
نداری خواهر دو تیغه داری، ریش نداری، صیغه
کنیم، بهبچههایحراستپول بهشتجاوز کهما
میپوشی، لباس سبز محرم چایینمیدهی، ماه
آبمیوهساندیسنمیاره، بهموسوی پدرتبرای ما
را تک اتمی فیزیک درس های همه رای دادی،
امسال میخواهی جوری چه پس کردهای، ماده

قبول بشی؟

جلالخالق!
برایم یک عرب ضد نژادپرست رفقای یکی از
در غذا واژه مضمون: این به بود فرستاده ایمیل
از دیگر که بود گفته شتر و ادرار یعنی عربستان
ادرار است ممکن چون نکنیم استفاده واژه این

بشود! پارسی ما وارد خون شتر
این از ممنون خیلی دادم: جواب برایش
خوردن غذا را سر ایمیلت کاش این ولی هشدار

نمیکردم! باز

مذاکرات مثبت پنهانی
جلسه شده که مقامات ایرانی در یک گفته
محرمانهبامقاماتآمریکاییمذاکراتیدربارهروابط

دادهاند. انجام کشور دو
خبرنگار به ایران مذاکراتی تیم سخنگوی
در ترکیه در را مذاکرات این گفت: ما مخصوص

دادیم. انجام هتل یک
بود: پرسیده که ما خبرنگار جواب در وی
نتیجه مذاکراتراچگونه ارزیابیمیکنید؟ گفت:
پرسیده  که ما ۶۰ به ۶۰ بود!ویدرجوابخبرنگار
این ۶۰ به  قضیه بودیم ۵۰ به ۵۰ شنیده ما بود:
مذاکره  اختتام آن ها بعد از گفت: ۶۰ چیست؟
آنها به و ما هم دادند شستشان را نشان ما به

نشان دادیم! شستمان را

حسودم... حسودم،
حسودم

عرب ای تو حسود
دوست سوسمار شترسوار عرب ای

ملخخور ای
بلند و و سفید خواب لباسهای با ای تو

زشت و گشاد
عربیات بهار حسود

نسیممیدانتحریر حسود
طرابلس شهر باروت بوی حسود

در دمشق گلوله حسود صدای
الفبای مسخرهات... حسود

ژ ندارد پ، چ، که

بردار را فارسم خلیج
بیاور برایم عرب بهار

اهال؟

سال دوازدهمین
سال دوازدهمین شماره این نوشتههای با

میگردد. صفحه آغاز این من در قلمپراکنی
شاهد خنده و طنز با سال دوازده این در
ایرانبودهام. غمانگیزترینسالهای تاریخ کشورم
دیار آن از رسیده با اخبار میتوان که راهی تنها
یکلیوان مزاح و قرص شوخی و روبروشددو سه

هست. هم هنوز و بوده سرد آب
هفتهشتهزارمطلبکوتاهطنزاینصفحه
مالیان حکومت بر تابوت میخ هشت هفت اگر
ندا جوانانی چون مزار بر گل پنج یا چهار باشد،
خیابانها به بیشتر را نفر سه دو یا و آقاسلطان،
غروریبیپایان به شادیوشعف و مرا باشد آورده

است. توصیف ناپذیر که میرساند
صفحه این مطلب هر برای اگر میگوید زنم
چنددالری میگرفتمامروزمیتوانستم یکشعبه

را بانک این من کانادا باز کنم. در مرکزی بانک
نمیخواهمچون حسابپساندازم ازسپردهعشق
روی هم روز هر و پر است آزادی خواهی و وطن

میآید. بهره و سود آن
مسخره بجای که رسد فرا روزی امیدوارم
سر به و سر و رهبر کشورم رییس جمهور کردن
خودفروخته دولتم مسئولین ناالیقو گذاشتنبا
افکار را با تاریخی افتخارهای هزاران سال که
لجوجانهوآدمآهنیمانندخودبهزخممهرنمازی
مبدل اتومبیلی و خانه و آبمیوه قوطی چند یا و
کردهاند،فقطنوشتههاییچونگفتوگوهایمن
طنز لوپز وشکیرا یا از جنیفر زنمداشته باشیمو با

نباشیم. دیگری چیز نگران و بگوییم
بد کردم فکر سال دوازدهمین کادوی برای
یک عنوان به را خودم مطلب اولین که نیست

برایتانبنویسم: نوستالژیدوباره نوشته
پا بر بزرگی مهمانی و بودیم رفقا از یکی خونه
آقایون کلی آدم آمده بود. طبق معمول بود. کرده
یکطرفو خانم هاهمیکطرفدیگر جمعشده
بودندوراجعبهچیز هاییکهدوستداشتندحرف
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

و... سیاسی خبـرهای

۲۷ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

۱۶ صفحه از بقیه

۱۴ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه
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قهرمان  و فرانسه میز روی تنیس اول مرد ۱ـ 
غلط. با امال صف ـ ۱۹۹۳ جهان در سال

قطره شبنم ـ  ـ نکنید قرض او ۲ ـ هرگز از
بادی. کرجی

این  و ـ جمله ـ از اقسام کاشان توابع از ۳ـ 
است. دوری هم

القاب  از ـ در ارتش فرنگ منصبی صاحب ۱ـ 
شیرازی. حافظ خواجه

عبادتگاه  ـ  نخجیر ـ صدا و  بانگ ـ  ۲
محل تصوف در اصطالح است و «مهرپرستان»
و حاالت عادات قید از سالکان و رهایی عارفان

نفسانی.
برات  یا وجه سفته از پرداخت خودداری ۳ـ 

حزنانگیز. نمایشنامه ـ سخن و قول ـ
اما  است ترشی ـ در اصل نهایی مسابقه ۴ـ 

یاوه. ـ سخن هست دستافزار هم
ـ کاسب  بر عکسآنمی شودیکدهممتر ۵ـ 
ـ لقب خوگرفتن چنین معاملهایرا نمیپسنددـ 

پیشدادیان. از بعد پادشاهان
تیغی  جوجه ـ و اطالع ـ خبر پا مانده زیر ـ ۶

و بیدرنگ. فوری ـ
چطور  دانش ـ عقل و اذیت ـ آسیب و ۷ ـ

چگونه. و
ـ  بالیدگی ـ روییدن، افسرده و غمگین ۸ ـ

پایتختیکیازشیخنشینها.
نوعی  ـ گرانبها از فلزات ـ نگهبانی و پاس ۹ـ 

پارچه نازک.
ظرف  ـ پدر بزرگ ـ در شیمی مبحثی ۱۰ ـ

دهان جمع کن. ـ مزه نقره طال و ذوب
از چهار انجیل معتبر ـ  و انتها ـ ۱۱ ـ آخر
کشیدنیهای از ـ آماده و مهیا و دریاست موج

کنجکاوانه.
مقصودـ   منظور و کشتی میزنندـ  ۱۲ـ  در

یوسف. حضرت زادگاه
زمان  ـ کشتی فرمان ـ کوچک مزرعه ۱۳ ـ

ورزشها. بعضی در بازی
آذری  گویش نو و جدید به پایینـ  به رو ۱۴ـ 

درخت تسبیح. ـ
معمول ـ  حد از بیش و عادت از ۱۵ ـ خارج

ده. وسایل نیرو از

بندـچوبدستی  وبیقیدو رها نفیتازیـ ۴ـ 
قلنداران.

راه  نامتعادل در حالتی ـ تنپرور تنبل و ۵ ـ
معطر. دانه دیگر نام ـ موسیقی الفبای ـ رفتن

شب  در ـ بیدار ماندن زغال سنگ نوعی ۶ـ 
گوسفند. آوای ـ تایلند پیشین نام ـ

نمیبرد! ـ  خوابشان اما بلدند ۷ ـ بعضیها
کوزهگری. نیرنگـ  خاک و تزویر

محکم  غضب ـ و تندی ـ خانه اندرونی ۸ ـ
کاری.

انگور  انواع از ـ شکننده ـ جمع ضمیر ۹ ـ
انجیر. و

از  می روند ـ هم آن توی باریکی با تمام ۱۰ ـ
ـ جدا انقالب  وروحانیون سرشناسپیش از خطبا

از نگاهی. کم ـ آهی هم از
گوی  شکوه ـ برگشته آسیا از گندم ـ  ۱۱
مایعات ـ از ماند جا به متوفی از ـ آنچه جداییها

هستیبخش.
المعارففرانسهـکیسه و  ـ بزرگتریندایره  ۱۲

قوی. ظاهر به جنس ـ درویشان توبره
بد  ـ ممکن خاک نرم ـ سهل و و گرد ۱۳ ـ

دیگران. از کردن گویی
چرنده ـ  و درنده جایگاه ـ چاپار ۱۴ ـ اسب

است. مغرور آدم خودخواه و از کنایه
خسرو  امیر آثار از ـ سنگی خدای ـ  ۱۵

دهلوی.

میزدندو بحث میکردند.یکشیر پاک خوردهای
موضوع به را بحث کرد شروع مردان جمع توی
قرصوایگراکشیدن؛از خواصشوعوارضجانبی
یکی بقیهقضایا.وسط بحثپدر وقیمتگرفته تا
حاج را او همه و آمده بود از ایران تازه که بچهها از
تا حاال حج و خودش میگفت صدا می زدند آقا
جوانها وگفت:شما پریدوسطحرفبقیه نرفته
را پولتان میخورید و قرص نیست که حالیتان
و کرد چاق را میکنید. بعد نفسش خرج بیخود

اگرخانمتان مارها بهجایاینکوفتو زهر گفت:
و بخورید کند درست برایتان مفصل پیاز داغ یک

نیست. این قرصها نیازی به دیگر
در که زنش که بود نشده تمام حرفش هنوز
قسمتزنانهمهمانیبود وکسینمیداندچطوری
دیگر زنهای صدای سر و و همهمه میانه در
و آمد در به صدا بود را شنیده شوهرش صدای
هر نه اما درستمیفرمایید، آقا، حاج آره، گفت:

از انقالب! قبل پیازهای هم پیازی! پیاز
در و بود شده قرمز لبو مثل آقا حاج صورت
پرواز مگس هم اگر مردانه مطلق قسمت سکوت

صدایش را میشنیدی... میکرد

کناردیکتاتورهاییمثلقذافیواسدوکرهشمالی
رهبر پوتین حتی اگر هستیم»، روسیهـ  ایران و
در و باشد. ایران آرزوی  جوابگوی  ـ باشد آن
کمونیست چین تا کنگره حزب باید مورد چین

کرد. صبر
است بزرگ ممکن قدرت دو حال این هر به
همیشه ایران بازی در ولی دهند بازی را ایران
پرونده مثل پرونده هایی که کرد نخواهند شرکت
البته و نیستند دفاع قابل سوریه و چچن

ایران.(۱۶)

روانی تدارک
جامعه تدارک روانی به محرم نظام ایام در
برکات خوددستزد. نخستوعاظدر تحتنظر
بسیارگفتند.دومجرایدوابستهبه بیت گریه وعزا
باب در خمینی امام سخنان استناد به رهبری
و «یهود که نوشتند و نوشتند، استکبارستیزی
آیه نگیرید.(سوره مائده، خود به دوستی را نصارا
۵۱۰)(۱۸)ایننوعتبلیغاتمعموالباروحیات رهبر
بدبختیهای خامنهایتطبیقدارد.جمله«همه
خمینی امام از همه جا است» که آمریکا از ما
ولی است. غربستیزی کلید (۱۹) میشود نقل
آیا و به سر میبرد؟ خمینی هنوز در عهد ایران آیا

نبود؟ روز آن برای وی روز آن سخن
بهانهها همان به تهران «کیهان» معهذا
در روشنفکری»  جریان «ورشکستگی از خبر 
و سبز» «فتنه حساب به برسد تا میدهد ایران

مجاهدان.(۲۰)
رهبر خامنهای نرمش به کارشناسان معتقد
خارجی و داخلی سیاست در مخالفان قبال در
استولیرهبر هرگونه نیستند. انتظارنرمشبجا
درست خود میداند مساوی نابودی را نرمش
«اگر سعودی گفت عبداهللا ملک که معنایی در

نابودمی شویم». نجبنیم
بروند که مستبدان آنگونه از خامنهای رهبر

برود. تا میماند وی نیست. نمانند تا
هم «ارحل» شعار فکر به ایران در کسی و
تب نیرومندسپاه و نشئه ایرانیانفعالدر نیست.

برخالف همه که رهبر معظمی پناه در و محرم
میبرند. سر اشتباه نرفته است!، به به هرگز

توضیحات: و منابع
از روزنامه  به نقل دو گیومه مطالب بین ۱ ـ

است. ۱۶ آذر ۱۳۹۰، «آفتاب یزد»،
تهران، ۲۰ آذر ۱۳۹۰. «کیهان» روزنامه ۲ـ 

قول از  آذر ۱۳۹۰، «همشهری»، ۲۰  ـ  ۳
دکتر و زیست؛ محیط حفاظت سازمان رییس
 ۱۴ ساالنه جنگلهای شمال امینی: در محمد

میشوند. نابود هکتار هزار
آذر   ۲۰ یزد»،  «آفتاب روزنامه ـ  ۵ و   ۴

.۱۳۹۰
تهران. «کیهان» روزنامه ـ ۶

«دنیای اقتصاد»، ۲۲ آذر ۱۳۹۰. ۷ـ 
«ایران»، ۲۲ آذر ۱۳۹۰. روزنامه ۸ـ 

همانجا ـ ۹
ماه ۱۳۹۰. آذر «اطالعات»، روزنامه ـ ۱۰

سختی  حمله اخیرا ایران جمهور رییس ۱۱ـ 
کرد و پرکن ها» «جیب و آفرینان» به «التهاب
به را او تالشهای نفی که آنهاییاند وی مراد

دارند. عهده در دستور
ماه  دی اول «اطالعات»، روزنامه  ـ ۱۲

.۱۳۹۰
خارجه  امور وزرای شرکت با رم نشست ۱۳ـ 
و کانادا استرالیا ناظران اضافه به اتحادیه اروپا
عربی کشورهای کره جنوبی و ژاپن و و آمریکا و
«آسوشیتد استناد  به فارس، خلیج  جنوب

پرس»
بهاستنادگزارشروزنامههای«رسالت»،  ۱۴ـ 

صبح». «هفت و اقتصاد» «دنیای
«ملت» و  روزنامه سرمقاله به کنید ۱۵ـ  نگاه
بخصوصنتیجهگیرینویسندهآنآقایابوالقاسم
روزنامه از  نقل  به .۱۳۹۰ آذر اول قاسم زاده،

«اطالعاتلندن».
به L'orient-Le Jour و  کنید نگاه ۱۶ ـ
در ریباکووا، النا مقاله و چچن» «بلوغ کتاب
 ۲۰۱۲ ژانویه چهارم اینترنشنال»، «کوریر مجله

میالدی.
تهران، ۱۵  «کیهان» روزنامه ۱۸ و ۱۹ـ  ،۱۷ 

قمری.  هجری محرم۱۴۳۳

بعد... چهار در ایران

شور کمی آن فضایی به چنین انتخابات در انجام
عنوان به را آن تصاویر سپس و دهد هیجان و
بکشاند. نظام به رخ جهانیان محبوبیت سند
الزم البته (که انتخابات تحریم صرف رو، این از
تاییدضمنیتبلیغاترژیم و کافینیست، است)
را ایران با نظامی حمله یا برخورد مسئولیت که
واسراییل متوجهغربو بهخصوص آمریکا عمدتا
اینتاکتیکرژیمکمکمیرساند به تنها میداند
انتخابات تحریم فعالیتهایمربوطبه میتواند و

کند. خنثی را
که کجدار و اصالحطلبانی دیگر، عبارت به
میکنند برخورد اسفند انتخابات موضوع با مریز
موفقیت باز می زنند به آن سر تحریم صریح از و

کسانی و کرد، خواهند کمک رژیم تاکتیک این
هدف گیری جای به جنگ، با مخالفت در که
و فریادهای داد سیاستهای جنگطلبانه رژیم
اسراییل و آمریکا متوجه عمدتا، یا فقط، را خود
بهآسیابجنگطلبی وعموماغربمیکنندتنها
یاری سیاست این و او را در میریزند آب رژیم
تنش پر در سال که است آن میرسانند. وقت
و نخبگان سیاسی داریم پیش در بحرانی که و
اجتماعیوفرهنگیجامعه،بااحساسمسئولیت
باسیاستهایجنگطلبانه رژیم تمام، ازیکسو
یک ایران به شاید از کشاندن تا مخالفت کنند
غرب اجتنابشود، با درگیرینظامی خانمانسوز
اسفند، فعال انتخابات با تحریم دیگر سوی از و
برای دهند. شکست دهنده را فریب نمایش این
دموکراسی وصلح، بایدباهردوی اینها بهصورت

فعالبه مقابله برخاست.

سال... میالدی؛ ۲۰۱۲

آزاد انتخابات ساله صد مانده معطل ماجرای
گمانم به آن بر سر هیاهو جنگ و مرغوای است،
آن که میشود زده دامن کسانی سوی از بیشتر
تا می زنند در هر به و میخواهند معطل را پروژه
خالی کنند، شانه در ایران دموکراسی زیر بار از

مرگ خود در این میبینند. که چرا
اعاظم از نفری ده  دستکم  پیش سال
بحران پیرامون  بحث در اسالمی جمهوری
اگر چرا که باید محکم ایستاد هسته ای گفتند
را حقوق بشر دهیم غربی ها رضایت نایستیم و
پیشمیکشند.این سخنیعنی ماچنانازحقوق
حتی که دوریم آن اصول رعایت از و منزجر بشر

میرویم. استقبال به را جنگ
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

محمد سمبه

قول آنها به دخترها تماس شماره گرفتن با
کنند. حل خودشان را مشکل شان که میدادهاند
در همان میگرفتند و تماس دخترها آنها بعدا با
بیایید میگفتند  و میگذاشتند قرار پارکینگ 
دخترهای که وقتی بگیرید. تحویل را خود خودرو
ماموران میرفتهاند پارکینگ به جا همه از بیخبر
فقطدرصورتموافقت میفهمانده اندکه آنها به
داده و پس را آنها خودرو جنسی عمل با انجام

آزادشانمیکنند.
از یکی مالقاتها و موارد این از یکی  در 
بطور که مفاسد اجتماعی مبارزه با فرماندهان
اتفاقیدرپارکینگحاضر میشود،متوجهمیگردد
ظاهرا  پارکینگ پل کالنتری۱۲ زیر خودرو یک که
داخل و شده مشکوک او است. شده مخفی
لباسنیروی را با پلیس ها پارکینگمیرود ویکیاز

انتظامیدر«وضعیتنامناسب»میبیند .فرمانده
نیروی اطالعات همانجا با و در بالفاصله مذکور
این دستگیری با و میگیرد تماس قزوین انتظامی

می روند. لو هم دیگر نفر هفت مامور
که است شده مشخص اولیه بررسیهای در
ماموران  دام این دانشجو به ۱۸ دختر حال به تا
شماره  و تعهد مورد  ۱۰۰ همینطور افتادهاند.
مامور این محل کار دختران دانشجو در از تلفن
می کند ادامه پیدا تحقیقات که می شود. بعد پیدا
نیروی متجاوز ماموران باند رییس میشود معلوم
بودهاست باقر افشار انتظامیشخصیبه نامسردار
مشروب بطری هزار دو وی منزل از بازرسی در که

کشفمیشود.
حال حاضر در گرچه قزوین نیروی انتظامی
ولی فرستاده قزوین دادگستری به را پرونده این
را ماجرا این به ورود اجازه محلی خبرنگاران به

است. نداده

انتظامی... نیـروی مامور ۸
۲۰ صفحه از بقیه

اختیار در را فیلترشده سایتهای به دسترسی
دهند. قرار مردم

کنترل درباره انتظامی نیروی تازه اطالعیه
سایبری در کافینتهاتنهاسهروزپساز آن منتشر
شدهاست که مشاورقضاییدادستان کل جمهوری
اینترنت از «مجرمانه» استفاده مورد در اسالمی

داد. هشدار مجلس» انتخابات با «مرتبط
ارائه با جمهوریاسالمی کل مشاور دادستان
تارنماها  کرد که «تمام اعالم بندی ۲۵ فهرستی
انتشارمحتوای مکلف هستندکه از [وبسایتها]

شده آن ها اشاره به فهرست این که در مجرمانه
خودداریکنند».

هجویه یا هجو انتشار فهرست، این اساس بر
برگزار اسفندماه در که مجلس انتخابات علیه

شد. خواهد محسوب جرم میشود،

شش به هاشمی فائزه
ماه زندان محکوم شد

جرم «فعالیت تبلیغی علیه هاشمی به فائزه
از پنج سال محرومیت شش ماه زندان و به نظام»
فعالیت هایسیاسی، فرهنگی ومطبوعاتیمحکوم
اکبر دختر هاشمی، فائزه دادگاه حکم است. شده
سوی از هفته این سهشنبه رفسنجانی، هاشمی
انقالباسالمیتهرانبهوکیلوی  دادگاه شعبه۱۵
ابالغشد.اوایلدیماهجلسهمحاکمهفائزههاشمی
انقالباسالمی بهریاستقاضی  دادگاه درشعبه۱۵
اتهامفعالیت تبلیغیعلیه صلواتیتشکیل وویبه

شده بود. نظام محاکمه
خبرنگار با گو و گفت در ریاحی غالمعلی
«بر گفت: اینباره در «ایلنا»، ایران، خبرگزاریکار
به دادگاه حکم برابر هاشمی فائزه حکم این اساس
بهششماهحبس نظام فعالیتتبلیغیعلیه جرم
در و عضویت فعالیت از سال محرومیت پنج و
احزاب،گروهها، انجمنها،فضای مجازیوفعالیت

شد.» و مطبوعاتی محکوم رسانهای
و شده  اعالم امروز حکم «این افزود: وی
به حکم  نسبت داریم که قانون۲۰ روز مهلت طبق

اعتراض کنیم.»
«پرونده که بود پیشتر گفته ریاحی، غالمعلی
دادستانی جرم اعالم با رفسنجانی هاشمی فائزه
به دلیل نظام فعالیتتبلیغیعلیه اتهام به تهران و
آنالین» به جریان «روز وبسایت با او مصاحبه

است». افتاده
با گویی گفت و در هاشمی رفسنجانی فائزه
پارکینگ در که هتاکیهایی مورد در آنالین» «روز
آرامگاهحضرتعبدالعظیمعلیهویصورتگرفت

بود. نظر کرده اظهار
 ۸۹ سال ماه اسفند که ویدئویی اساس بر
از تن چند شد، منتشر اجتماعی شبکههای در
و هاشمی با حمله به فائزه «لباسشخصیها» 
خطاب مورد رکیکی الفاظ با را وی بستگانش،
هاشمی فائزه واقعه، این دنبال به دادند. قرار
تاریخ در «روزآنالین» که سایت با مصاحبهای در
درون «بخشهای ماه منتشر شد اردیبهشت اول
گفته دانسته و مسئولاینهتاکیها حاکمیت» را
نیستند. این خودسر این ها است بود: «مشخص
با بلکه درباره همه، کامال نه تنها درباره ما، مسایل
میکند دنبال را تز این و میشود انجام برنامهریزی

ساکت باشید، یا نباشید.» با ما باشید، یا یا که
فائزههاشمیرفسنجانیکهدرجریاناعتراضها
دو ،۸۸ سال جمهوری انتخابات ریاست نتایج به
این بر تاکید با همچنین بود، شده بازداشت بار
را مردم  سرکوب دستور که افرادی  که «همان
سازماندهی را هتاکیهایی  چنین  میدهند»
همین االن با بود: «اداره مملکت گفته میکنند،

است.» اوباش و اراذل و رجاله ها
اژهای، محسنی غالمحسین همین حال در
جمهوری دادستان کل و قوه قضاییه سخنگوی
که کرد اعالم  هفته این دوشنبه روز اسالمی،
وبسایت اکبر هاشمیرفسنجانیبه دلیل مصادیق

است. شده فیلتر مجرمانه


