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Super Global
متنوع ترین با مرغوبترین و را نیاز شما مایحتاج مورد کلیه

میمناید عرضه مناسبتترین قیمتها و کاالها
است موجود ایرانی آجیل و خشکبار خانگی، شیرینیجات تازهترین و بهترین همچنین

میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
جورجیا: آتالنتا، در شعبه ٢ با

میباشد خدمت آماده و باز بدون تعطیلی سال تمام روزهای در گلوبال سوپر فروشگاه های
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سوم نوع از اخبار با برخورد
نگهبان»، «شورای عضو الهام، غالمحسین
دوره در بسیج گفت: بسیجیان جمع در
را فتحکندوقدرت خصوصی سازیباید کارخانهها

بگیرد. دست را در واقعی کشور اقتصادی
حضور جلسه بسیجیان که در این سخنگوی
فقط ایران  در ما نقش پس پرسید: داشت 
اجتماعینیستوازکتکزدنمردمدرخیابانها

میرود. فراتر
پس پرسید: جلسه این در دیگری بسیجی
رقابت آزاد تکلیف رکناصلی یکاقتصادسالم که
استودردیناسالمهمتاییدگردیدهچهمیشود
بایدباچهکسیبرایرفاهمصرف کنندهرقابت وما
کنیم؟غالمحسینالهامجوابداد:معلومه!شما

نخواهید حذف را اصل رقابت کارخانهها فتح با
کنید. رقابت سپاه با باید چون کرد

***
جلسه یک در مجلس شورای اسالمی ایران
دالر  میلیون ۲۰ مبلغ تخصیص فوریتی یک
نقض افشای طرح برای را ارزی ذخیرههای از
اکثریت رای انگلیسبا و توسطآمریکا حقوق بشر
نمایندگانبهتصویبرسانید.سخنگویمجلسبه
افشاگری برای فقط بودجه این گفت: خبرنگاران
انگلیسنیست، و توسطآمریکا نقضحقوقبشر
ایران در بشر حقوق نقض مورد در که کشوری هر
ما افشاگری کند مورد ما دخالت داخلی امور در

گرفت. خواهد قرار
تیم کار شروع تاریخ به اشاره ضمن وی
بهزودیاین تیمتحقیقاتی محققینایرانی گفت:
شامل آمریکا در بشر حقوق نقض از گزارش هایی
شکنجه و دستگیری روزنامهها، کردن تعطیل
زندانیان کشتار و آزار و شکنجه دانشجویان،
مورد در  نژادی تبعیض عقیدتی، و سیاسی 
تبعیضات همچنین و مسیحیت از غیر دینهای
خواهد ارایه مجلس تهیه و به زنان علیه مختلف

داد.

***
جزیره در واقع «سالمی» شهر در ایتالیا در
آقای ویتوریو شهر نمایندگان با تصویب سیسیل
شهر این در شهر خیابانی را شهردار این اسگاربی
بهنام«دانشجویانتهران»نامگذاریکرد.شهردار
پرده برداری خود که در مراسم نطق در شهر این
گفت: نمود ایراد تهران» «دانشجویان تابلوی از
دموکراتیک شهروندان کشورهای آزادو ما وظیفه
و آزادی برای که شجاعان این کنار در که است
قرار میکنند فدا جان خود را انسانی آرمان های

بگیریم.
خبرنگاران به شهر این شهرداری سخنگوی
فشار بسیار مورد ایران دولت از سوی ما گفت:
گرفتیمکه اسم خیابانرا فقط تهرانبگذاریم قرار

نکردیم. قبول ما و
مثل به مقابله که کردند تهدید حتی آنها
جنوب جزایر از یکی خیابانی را در نام و میکنند

پمپه» «فاحشههای و یا رم» «استادان ایران
خواهند گذاشت.

***
فعالین مراکز به  رسیده گزارشهای  طبق
اخیر مراسم در ایران در دموکراسی و بشر حقوق
میدان آبنمای در که عزادار گردهمایی مادران
نیروهایدولتیو بود شده تهرانبرگزار پارکالله
گروهکهایبسیجیوهمچنینلباسشخصیها
زنان جمعیت پرتاب گاز اشکآور از استفاده با
کردند. را متفرق گردهمایی در این شرکتکننده
اسالمی جمهوری  انتظامی نیروی سخنگوی 
عملکرد نیروهای فشار از در دفاع تهران بزرگ
و را نداشتیم مادران این آزار گفت: قصد بسیجی
کردن به گریه از گاز اشکآور با استفاده خواستیم

باشیم. عزیزانشانکمکیکرده برای

***
جمهوری ریاست کاندیدای کروبی مهدی
در تقلبات علیه به مبارزه خود هنوز ایران، اخیر
میدهد. ایرانادامه آرا توسطدولتاسالمی اخذ
برخیمعتقد و شیخشجاعمیخوانند را برخیاو
پیروزی درصد یک نتیجه از آنقدر او که هستند
دیواری به هر داردسرشرا که خودعصبانی شده
آخرین در او دیوار. یا بشکند سرش یا تا میکوبد
سخنانخودضمن حملهمجددبه رژیمنامردمی
شیطان خدمت در نبود قرار بسیج نیروی گفت:
تئوری این رد در خامنهای بگیرد. آیتاهللا قرار
شیطانی نیروهای اختیار در بسیج نیروی که
و واهی را کروبی  مهدی اظهارات گرفته  قرار
است جدیدی اصطالح کالباس خواند. کالباس
پرت و چرت حرفهای برای ایران در جدیدا که
می گیرد. قرار استفاده مورد پایه و اساس بدون و
آقایکروبیخودشمدتی آیت اهللاخامنهایگفت:
که از این بعد و میکرد کار خدمت شیطان در
عادت به هنوز گذاشتیم کنار را او و کرد شیطانی

ادامه می دهد. خود به شیطانی قدیم

***
دریکاقدامبی سابقهآیتاهللاجوادیآملی امام
خودش چرا در شهر نیست ( که معلوم قم جمعه

استعفا خود مقام از است) نشده جمعه امام آمل
و طیب خیلی فعلی فضا در شرایط که گفت و داد
اینبهبعدخطابههای جمعه خود طاهر نیست واز
جمعه امام این استعفای علت خواند. نخواهم را
مانده باقی ابهام پرده در و نشده مشخص هنوز
است.یکیازبستگاناینامامبهیکیازخبرنگاران
و سبز» «جنبش روزنامههای از یکی به نزدیک
گرینکارتآمریکا آیتاهللافرم اصالح طلبانگفت:
به چون کرده بود و پر فرزندانش کمک یکی از با را
اعتقاددارد مطمئناست نیرویدعای خودبسیار
استعفای کرد. را ترک خواهد ایران زودی به که
مجامع از بسیاری مزاق به آملی جوادی آیتاهللا
مذهبی، سیاسیونظامیقمخوشنیامدهو آنها

است. کرده عصبانی بسیار را
یکیاز روزنامههایتندرویمذهبیقم نوشت:
استعفایش میتواند به اگرآیتاهللا فکرمیکندکهبا
مطلقاست اشتباه در «جنبشسبز»کمککند
نیازی ایشان به خطابه های ما می کند فکر اگر و
نماز جمعه که نداریم را دیگری کسان داریم و
این هستند. اشتباه در سخت کنند رهبری را
فقدان در ما نوشت: مقاله خود پایان در روزنامه
چون ریخت نخواهیم اشک آملی جوادی آیتاهللا
داریم و حکومتی آیتاهللا تا بخواهی این شهر در
سرسپرده عالم و از فقهای خالی جمعه ما نماز

بود. نخواهد انقالب

***
که کرد، روزنامهنگار جوان جوانمرد،  کاوه
امنیت  علیه اقدام و محاربه اتهام ۸۵ به سال در
دوره از اتمام بعد باالخره بود شده بازداشت ملی
بیرون ویدر گردید. زندانآزاد از محکومیتخود
این من حدس نداشتم و من جرمی گفت: زندان
دولت یعنی کاوه جوانمرد توجه اسم من که است
اسم فرضا اگر کرد: اضافه او کرد. من جلب به را
بود نامرد امروزی ایران حسینعلی شرایط در من
یا و می کردند زندانی من را نصف مدت احتماال

نمیگرفتند. اصالمرا

***
در تهران، شهردار قالیباف، محمدرضا
روزنامه از جهت رفع توقیف که جشنی مراسم

است تهران وابسته به شهرداری که «همشهری»
ارایه کوتاهی و نطق شرکت کرد بود شده برپا
روزنامه مانند نباید ما روزنامه های گفت: او کرد.
«کیهان»باشند.اواضافهکرد:چوناینروزنامهها
بهشهرداریتهرانمربوطهستندطبیعتاکارآنها

آشغال. ریختن نه است آشغال جمعآوری

ریاست دفتر اطالعیه
جمهوری

مالی امور و حسابداری اداره
محترم کلیه وزیران اطالع به وسیله بدین
کابینهمیرساندکهجهتدریافتحقمرخصی،
مرکز از دوری فوقالعاده و مسافرت فوقالعاده
جهتشرکتدر مراسم تشیع جنازه وخاکسپاری
محترم، علیکردانیار وفادار رییسجمهور دکتر
در خود عملی عکس از شرکت قطعه یک ارسال

میباشد. ضروری مراسم این
این قبول مورد فتوشاپی و قالبی عکس های
کنندگانهیچوجهی دفترنخواهندبودوبهارسال 

پرداخت نخواهد گردید.

شیـرین عبادی جایزه نوبل
و خارج  معتبر خبرگزاریهای گزارش به 
جمهوری داخل کشور معتبر خبرگزاریهای غیر
نوبلصلح شیرینعبادیرا توقیف اسالمی جایزه

است. گرفته او از و کرده
داخل معتبر غیر خبرگزاریهای گفته به
مالیاتی بدهی  جایزه این توقیف علت  کشور
بوده است. شیرین عبادیبرای دریافتاین جایزه
سخنگویادارهمالیاتتهرانبهخبرنگارانگفت:
وجوه و مدال این دریافت مالیات عبادی خانم
وقتی و بود نپرداخته را جایزه این به مربوط نقد
این کرد که سئوال ایشان از ما ممیز مالیاتی که
دادند: جواب ایشان میارزد چقدر شما مجسمه
مالیاتی بر عوارض طبیعتا و دنیا» یک «به اندازه

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای



270Iranians, Vol. 14, No. 455, Friday, December 4, 2009 ۱۳ آذر ۱۳۸۸  جمعه ،۴۵۵ شماره چهاردهم، ۲۷  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

میخوره؟ لطمه مملکت اقتصاد به میپوشه بکشیم که لباس سبز را که اگر هر نمی کنید فکر نمایندگان: مجلس در

 بقیه در صفحه ۳۳   

است. محاسبه شده دنیا» قیمت «یک اساس
مالیات من گفت: عبادی خانم کرد: اضافه وی
سخنگو این مدال را ندارم که بدهم. و جایزه این
عبادی شیرین خانم جایزه توقیف کرد: اضافه
اتفاقی چنین سیاسی ندارد چون مبنای اصال
برایکسانینظیرعباسکیارستمیوجعفرپناهی

است. پیشنیامده
مالیاتیجمهوری اتهام شیرینعبادیگفت:
اذیت قصد نیستو آنها اسالمیبهانهای بیشتر
پس پرسید دولت باید از گفت: دارند. او مرا آزار و
وزارت صندوق گاو در من صلح نوبل جایزه چرا
حسین آقای کار میز روی را آن و نیست دارایی

شریعتمداریگذاشتهاند؟

اطالعیه و بخشنامه
به اطالع ابرقو اسالمی شهر ارشاد کمیته
رهبر مدبرانه راهنماییهای طبق که میرساند
مبارزه جهت ایشان اکید دستورات و معظم
از سبز» اصطالح به «جنبش با جانبه همه
مسئولین و جاری عاقدان ماه سال آذر اول تاریخ
قباله ازدواجبرای دفترخانههای ازدواجحقصدور

داشت. نخواهند را سبزه دختران

است بگیری تازه آب از وقت را هر ملوان

انگلیسی جدید ملوان پنج
طبق گزارشهایرسیدهجمهوریاسالمیپنج
ملوانانگلیسیرادر آبهای خلیجفارسدستگیرو
اینملوانان به وارد شده از اتهام است. زندانیکرده
به بریتانیا ایران و کشور دو از سوی چیزی تاکنون

است. داده نشده رسانههای بینالمللی
کوتاه مکالمه در بازداشت شده ملوانان رهبر
ضمن بریتانیا در خود خویشاوندان با خود تلفنی
هیچ او که تاکیدکرد وضعیتخود نگرانیاز اظهار
اوگفت:حرفیکی عمل خالفیانجامنداده است.
مقاماتجمهوریاسالمی به هم سلوالنمنکه از
آبهای ایران درآورده از خلیجفارسو بود سر گفته
جنبه بیشتر بوده مه آلود و ابری لندن هوای چون
او لوس طنزهای از دست همه و داشته شوخی

شاکیهستند.

ویاضافه کرد:شایعه این کهملوانان انگلیسی
دست به خود گیر انداختن عمدی با میتوانند
خوب غذای زندان در مدتی  ایرانی مقامات
و کت ایران جمهور رییس از سپس و بخورند
خوشحال پایان در دریافت کنند و مجانی شلوار
نیست درست برگردند کشورشان به راضی و
هم بد انگلستان آنقدرها اقتصادی در چون وضع

نشده است.

یک خاطرات از برگی
خیابانی معترض

رای بپرسم: که خیابان  توی  رفتم امروز
گفتند: زدند و کتک مرا کجاست؟ حسابی من

بفرما!

ورزشی اخبار
گزارش به شمالی، کره رهبر ایل، جون کیم
یا و خبرگزاریهای معتبر جهان دستور سانسور
۲۰۱۰ از  سال جهانی جام مسابقات پخش عدم
بهدستور است. کرده صادر را تلویزیونهایکشور
هزینه پرداخت چون شمالی کره فقیه ولی این
انحصار در زنده که صورت مسابقه ها به پخش
تجاری شرکتهای و فوتبال جهانی فدراسیون
این ورزشی  بودجه عهده از گرفته قرار غربی 
مسابقات این دیدن حق مردم است خارج کشور

ندارند. را
قراراستدر صورتتصویببودجه اضطراریاز
سویکمیته انقالبکره شمالیفقطقسمتهایی
از میدهد نشان را شمالی کره تیم پیروزی که
سویتلویزیونهایدولتیاینکشورپخشگردد.
همچنینقراراستچونمردمکرهشمالیقادربه
ازسیبزمینیویک کیلو خریدن هیچچیزیغیر
و پیاز و مقداری سویا شیشه سس یک و گوشت
نشان و تجاری آگهیهای پخش نیستند سبزی
دادنتابلو هایتبلیغاتیکنارزمین هایفوتبالهم

نشوند. داده نشان و شده حذف
تایید در شمالی کره سرتاسری تلویزیون مدیر
اعالم کشورش دستورات رهبر معظم و بیانات

فوتبال کره صعود تیم صورت عدم در کرده که
مسابقهها نهایی نتیجه بعد دورههای به شمالی
برخی فقط و شد نخواهد نهایی اعالم برنده و
با مسابقات نتیجه از دولتی بلندپایه مقامات از

شد. خواهند اطالع

افکار عمیق
سوار را حیوان  همه این نوح حضرت  اگر
نجات توفان از آنها را نمیکرد و خودش کشتی
در انسانی غیر و اسفناک وضع این امروز نمی داد

نداشت. وجود ایران

علمی اخبار
گوسفندان آروغ

مطالعه سالها از دانشمنداناسترالیاییبعد
از گوسفندان یکی آروغ که تحقیق دریافتهاند و
اثر بر ـ گلخانهای گرمای تشدید باعث عوامل
حیوانات بیرون میآید این از دهان گازهایی که
به فعال دارویی که اختراع با میباشد. آنها ـ
آروغ زدن توانستهاند شده ساخته صورت قرص
مبارزه به و رسانده حداقل به را حیوانات این
موثری کمک زمین کره  گرمای  کاهش برای
ایندانشمندانبهخبرنگارانروزنامهها بنمایند.
دانشمندان آمریکا ومجالتعلمیگفتندقبالدر
کرده کار گاو شده از ماتحت صادر گازهای روی
بودندوموفقیتهایزیادیبرایکنترلاینگازها
دست آورده اند. به دامها) تغییر علوفه طریق (از
کمی علت به که گفتهاند استرالیایی دانشمندان
ازدهان وقتتاکنونکاریدرموردگازهایصادره
بعضیازمسئوالن دولتیایرانکه بسیاربهگرمای
گلخانهایکرهزمینمربوطمیشودانجامندادهاند

دارد. بسیار تاسف جای امر این که

از شاهراههای اطالعاتی خرید
ازسوی یکشرکتکامپیوتریآمریکایی اولین
را پوشاک لباس و انواع که میتوان فروشگاهی
و کرد تن امتحان کردن آن ها بر لمس بدون
افتاد. راه به سنجید آن ها را زیبایی و برازندگی

شده مختلف تعبیه تکمههای زدن به دست با
لباس و میتوانید هزاران فروشگاه شما در این
در آن را تصویر و دیده خود تن بر را و کفش کاله
و قدی آینهای فروشگاه که مانند بزرگ مانیتور

کنید. تماشا است بزرگ
سازندگان اینبرنامهکامپیوتریقرار استاین
فروشگاه هزار چندین در را کامپیوتری سرویس
بازاریابی و مسئول کنند. عرضه دنیا در سرتاسر
تبلیغاتاینشرکتبهخبرنگارانگفت:متاسفانه
جهان چندکشور در اینسرویسرا نیستیم قادر
کنیم. عرضه مصرفکنندگان به ایران جمله از
و سیاه  چادر همه که وقتی کرد: اضافه وی 
چه ما به کامپیوتری برنامه شکل می پوشند یک

میخورد؟ دردشان

پارازیتهای ضد ماهوارهای
بعد دانشگاه اصفهان و محققان دانشمندان
که کردند اعالم تحقیق و مطالعه از چندین سال
این در زایندهرود رودخانه خشکی علل از یکی
دستگاههای علت فعالیت  به است ممکن شهر
خارج ماهوارههای روی پارازیت ایجاد و ارتعاش
مختلف باشد که توسط دولت در نواحی کشور از

اصفهاننصبشدهاند.
کامال ثابت هنوز تئوری و ادعا این که آن با
اصفهان توریست جلب و جهانگردی اداره نشده
عدم و کرده رضایت اظهار تحقیق این نتایج از
را منطقه این سیاحتگران خارجی به مسافرت
و است کرده عنوان پارازیتی و مایکرووی مشکل

به ایران. مسافرت از ترس آن ها نه

برای کامپیوتری جدید بازیهای
سبز» «جنبش

برنامه نویسی شرکت طراحی و چند سوی از
کانادا بازیهای و آمریکا «بازیهای کامپیوتری»
مربوط ایران سبز» «جنبش  به که جدیدی
زودیبه بازار استبه قرار و میشود ساختهشده
در «بسیجی»نامدارد. اینبازیها یکیاز بیایند.
چماق پاره با و باز یقه اینبازی بسیجیریشوییبا
تظاهرات به که مردم جنگ به اشکآور گاز و
نفر زدن هر و کشتن با میرود و خیابانی آمدهاند
اینبازی هیجان انگیز امتیازنصیبش میشود.در
تظاهرکننده، بیست ده با بازی مراحل مختلف
بازیگرحرفهای ادامهمییابدو تظاهرکنندهوغیره

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

آذر) ۱۶) دسامبر ۷ دوشنبه

دانشجو روز آذر، ۱۶ 
  

زربخش مجید سخنران:

آذر) ۲۳) دسامبر ۱۴ دوشنبه

ایران در جامعه فزاینده زنان  نقش
دموکراسی سوی به

  
افخمی مهناز سخنران:

ظهر از بعد ساعت ۳ تا ۵ ۱۳ دسامبر ـ یکشنبه : زمان

Sunday December 13th at 3- 5 PM  
  

Address:
George Washington University 

Marvin Center, Room # 307 
800 21st Street NW, Washington, DC

دموکراسیخواه ایرانی دانشجویان انجمن
دانشگاه جورج واشنگتن

Iranian Democratic Student Association (IDSA) 

روز مباحث جلسات سلسله
ویژگیهای سیاست، و اخالق  موضوع:

فرادینی   حکومت
سروش عبدالکریم دکتر سخنران:

  
Title: Morality and Politics, 

The principals of post religious 
government 

Speaker: Dr.  Abdolkarim Sorosh 
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سنگدل. و بیرحم ـ آنگوال پایتخت ـ ۱

خلق ـ  درخور ـ انگشت نمای و ۲ ـ سزاوار

مظهرزیبایی.

ـ برجاباش ـ  احتیاطی ـ لوازم ۳ ـ پرگویی

بدن. فرمانده

مجلس  ـ گریزنده ـ خویشاوندی ـ  ۴

در  ایتالیایی مشهور نقاش و هنرمند ـ  ۱
و شانزده. سدههای پانزده

بی  ـ بها بازار بند ـ رها از است و آزاد ۲ ـ
وفایی.

است ـ  شباب عهد در ـ آسیا سنگ ۳ ـ دو
محنت. و رنج ـ رسیده مقصود به

زندانمسعودسعدسلمانـرشته ایبرای  ۴ـ 
چوبی. قفل ـ ساختن گرفتار

غم  شریک ـ بازگشت ـ استخوان سینه ۵ ـ
غصه. و

ـ  فریب  تشنه  ـ شهر برنج شوشتری ـ   ۶
آسیایخانگی.

اجسام  ـ وسیله جابجایی صادق دوست ۷ـ 
تدبیر. سنگینـ

تنگهای  ـ بزرگمی شود کودکمی کشدو ۸ـ 
رمق. ـ آخرین آفریقا جدا میسازد را از آسیا که

پاداش  ـ بد سرشت ـ اعیان  مجلس ـ  ۹
برنده.

دیوار.  ـ چینه وزیران ـ هیات امید نا ۱۰ـ 
شتر آمریکایی  ـ خوردن غذا خوداری از ۱۱ ـ

جایگاهشمشیر. ـ
پناه ـ  محل ـ دروغین دوستی ۱۲ ـ اظهار

صدایآهسته.
پاک  ـ حجاز پول واحد ـ زیارتی شهری ۱۳ـ 

فوتبالی. عدد ـ تهمت از
سماوی. ـ زینساز ـ آزمایشگاهی ورقه ـ ۱۴

نویسنده بزرگ  اشتاینبک جان از آثار  ۱۵ ـ
آمریکایی.

افسانهگویان.
بزرگ ـ  پاتیل ـ ایران مرزی رودهای ۵ ـ از

ترسا. عبادتگاه
ـ خواننده  برقرار است ارشاد کننده ـ ۶ ـ

قرآن.
جوی. ته گل ـ پرخور ـ همدم و یار ـ ۷

موجود  ـ تانزانیا پایتخت ـ کاغذ نوعی ۸ ـ
نادیدنی.

کامل. و درست ـ اتفاق به ـ پست ـ ۹
محصول کشاورزشمالی  درختمسواکـ  ۱۰ـ 

پا. و سر بی مردم ـ
مجلس  ـ وسایل نگارش ـ از دستآویز ۱۱ ـ

انجمن. و
زبانآوری ـ  فصاحت و توگو ـ ۱۲ ـ پایتخت

حرفاستثنا.
از  ـ رودربایستی بدون ـ کج برج ـ  ۱۳

آید. زبان بر گاه درد آفریقاییـ  کشورهای

به  ـ است رهسپار ـ عمق کم گودال ۱۴ ـ
امینسپاریدش.

برادر  نزدیکش از سرزمین یانکیها ـ ۱۵ ـ
است. بهتر دور

۲۷ صفحه از بقیه
را همه و میرود میلیون یک مقابله به پایان در

می کند. مار و تار
درهمینزمینهشرکتدیگریبازیمربوطبه
مانند بازی آنـ  را ساخته که در «جنبش سبز»
خوردن با مردم ـ من» «پک کامپیوتری قدیمی
مرحله در میتوانند و یکبسیجیقدرتمییابند
بعدیدوبسیجی راقورت بدهندو بعدسهبسیجی

بسیجیها را. فرمانده در پایان و
ممنوع ایران این بازیها در دوی هر فروش
به صورت شایعات طبق اولی بازی اما اعالم شده
لباس شخصیهای زیرزمینی درمیانبسیجیانو
غیر کپی هزار صدها و داشته خریدار کلی ایران

است. فروش رفته آن به قانونی

شرعی سئواالت
مکارم آیت اهللا اینترنتی سایت از اقتباس با

شیرازی
سئوال:لطفابفرماییدخوردنشیرهمسرمکه

دارد؟ حکمی شیر میدهد چه فرزندم به
ندارد. اشکالی جواب:

از همسرم فرزندم که خوردن شیر سئوال:
دارد؟ حکمی خریده است چه فروشگاه

است. نداند جایز اگر همسرتان جواب:
شیر از که شیری  سر آیا خوردن سئوال:

است؟ جایز شده درست همسرم
باشید در جای خنک نگه داشته اگر جواب:

است. بالمانع باشد نزده کپک و
ویتامیندار شیرهای خوردن آیا سئوال:

جایز است؟ بچهام مادر برای ساخت غرب
نوزاد برای شیر تولید برای اگر جواب:
خودتان اما است. اشکال بدون و بالمانع باشد

نخورید.
دستشویی شیر از آب خوردن آیا سئوال:

جایز است؟
شیر از صورت ایستاده را به آن اگر جواب:

نیست. بنوشیدجایز
صیغهای شیر زن اگر لطفا بفرمایید سئوال:
به نوزادم بدهم و کنم مخلوط زن خود با شیر را

دارد؟ حکمی چه
بالمانع ندارد اعتراضی نوزادتان اگر جواب:

است. ضروری رضایت هر دو زن اما است

تحریم ایران را امنیت شورای سپس وقتی کنند.
بعد میخواند، و ورق پاره را آن ابتدا میکرد او
خواهانآنمیشدکه تحریمرا لغوکنند.ادعاهای
غلوآمیزاودرزمینه پیشرفت فعالیتهایهستهای
در بود. شده عادی غربی کشورهای برای ایران
میداد آنان به حربهای ادعاها همین حال، عین
برای بسیاری ایرانبیشترکنند. بر کهفشار خودرا
ایران رژیم این رفتار احمقانه غربی کشورهای از
که میآمد گاه این سئوال پیش نبود، و فهم قابل
آیاممکناستاوراستگفتهباشدوپیشرفتهای
که آن باشد بیش از ایراندر زمینه هستهایواقعا
به ولی میکند؟ حکایت آن از اطالعاتی شواهد
تدریج واقعیتادعاهایتوخالیاحمدینژاد برای
توانفنی ایرانبرای از ارزیابیها غربروشنشد و

افتاد. سال عقب به سال تولید سالح اتمی
مضحک ترین بلوف حال عین در آخرین و
ایران هسته فعالیتهای مورد در احمدینژاد
آژانس اخیر  قطعنامه  از  پس و هفته  این  در
که قطعنامه این داد. رخ اتمی انرژی بین المللی

روسیه حمایت از جمله با باال و بسیار اکثریت با
انزوای بیسابقه رژیم از تصویب رسید چین به و
میکند. حکایت سطح جهانی در ایران بر حاکم
قطعنامه کامال این برابر در واکنش احمدینژاد
بلوف یک بود: (تیپیکال) او خود خاص نوع از
و کودکانه را آن رسما غربی مقامات که بزرگ
ده و بهراهاندازی تاسیس بنامند یعنی خندهدار
نطنز! اندازه به کدام هر و دیگر غنیسازی مرکز
مسایل آشنا با و سیاسی تحلیلگر ناظر و کمتر
و آن این حرف نخندد به فنی هستهای بود که

نکند. مسخره را
دروغ خود داخلی سیاست در که احمدی نژاد
کار گرفته به وفور به مسخره ای حد به بلوف را و
درسطح استاکنونمیخواهدهمانسیاسترا
نتیجهایهم که اوخواهد گیرد. جهانینیز به کار
گرفت تفاوت چندانینخواهدداشت: تبدیل خود
جهانی. مزاح در سطح عنصر او به یک رژیم و او
است. اینگونه کار هزینه این البته کمترین این
به نیز سنگینتری و بیشتر هزینههای برخوردها
از طریق که هزینههایی میآورند؛ دنبال خود
بر ایران علیه کشورهای غربی سیاست تشدید

شد. خواهد تحمیل ایران مردم

۱۰ صفحه از بقیه
و... دروغ دیپلماسی

من به نظر و ايدئولوژیها را برانداخت؟ مذاهب
حقوق حال خالف عين در و پرسشی بيهوده اين
بتواندنداننيشزهرناکمذاهب اگر است. بشر
کشيد «زندگی اجتماعی» در ايدئولوژیها را و
«ارزشها» ی تحميل در آنها توانایی لغو با و،
مستبدانه قدرتمندی از را آنان ديگران، بر خود
و ارزشهای موازين به اعتقاد داشت، آنگاه دور
از جزیی اعتقادات، اين تبليغ حتی و آنان،
به دست نبايد و میشود محسوب بشر حقوق

زد. آنها امحاء
مرفه، پويا،  زنده،  رونق، با جامعه مدرن، 
اول ماده در که است جامعه ای آزاد و رنگارنگ
قانوناساسیاشنوشتهباشند«اينجامعهدارای
بدون من، به نظر حکومتیسکوالر استکه...»
آزادی، دموکراسی، درباره  که هرآنچه جمله اين
تنوعورنگارنگیدرقوانيناساسیبنويسندحاصل
داشت خواهد را زيبایی انشاءهای حکم تنها کار

ضمانتاجراییاند. هرگونه فاقد که
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۸ صفحه از بقیه
همان... مذهب چرا

هنوز قضایی مقامات اما شدهاند قضایی مقامات
اظهار انگیزه آنها و عوامل هویت این مورد در

نظرینکرده اند.

جمهوری تحریم  با روسیه
ندارد مخالفتی اسالمی

بهگفتهیکدیپلماتعالیرتبهروسیدرصورتی
تحریمهای اعمال سر بر جهانی قدرتهای که
دست به اجماع اسالمی جمهوری علیه بیشتر
تحریمها با تشدید بر مخالفت خود روسیه یابند،

کرد. پافشارینخواهد
یک دیپلمات «رویترز» گزارش خبرگزاری به
شود، نخواسته نامش فاش عالیرتبه روسی که
کشورش رویکرد تشریح در هفته این سه شنبه روز
برنامهاتمیجمهوریاسالمی نسبتبهتنشبرسر
جهان در خود را ندارد قصد روسیه این که بیان با
درباره صورتی که است: «در کند، گفته منزوی
ما شود، حاصل اتفاقنظر ایران تحریمهای تشدید

ماند.» نخواهیم حاشیه در
تنش که است شده بیان حالی در سخنان این
سر بر کشورهای غربی و اسالمی جمهوری میان
به اخیر رو روزهای در بهویژه تهران برنامه هسته ای

است. نهاده افزایش
چنین «رویترز» خبرگزاری نوشته به
مسکو نارضایتی نمایانگر میتواند، اظهارنظرهایی
زدودن در  اسالمی جمهوری موفقیت عدم از
برنامه ماهیت نگرانیهایجامعه جهانینسبت به
گزینه حمایت از به را روسیه و خود باشد اتمی

میکند. نزدیکتر تحریمها
ایندیپلماتروسیاز تصمیمجمهوریاسالمی
به غنی سازی اورانیوم دیگر ده مرکز ساخت برای
افزایش «به بهگفتهوی، که عنواناقدامییادکرده
مساله حل برای گفت و گوها روند در خوشبینی

است.» نشده منجر ایران هستهای
بین المللی آژانس حکام شورای تازه قطعنامه
تشدید تحریمهای برای را راه اتمی میتواند انرژی
سازمان شورای امنیت جانب جمهوری اسالمی از

سازد. هموار متحد ملل
قطعنامه شورای حکام به چین که روسیه و
علیهجمهوریاسالمیرایمثبتدادهاند،پیشتربا
بودند. تهرانمخالفتکرده علیه تحریم ها تشدید

خارجه امور وزارت سخنگوی  مهمانپرست،
قطعنامه به روسیه مثبت رای اسالمی، جمهوری
را اتمی انرژی بین المللی آژانس حکام شورای تازه
«پاسخگوییو «سئوالبرانگیز»خوانده وخواستار

است. شده رابطه در این مسکو شفاف سازی»
روسیه، انرژی وزیر اشماتکو، سرگئی پیشتر
دست ساخت اتمی در نیروگاه از بازدید  هنگام 

بر «هیچ معاملهای کشورش که بیان این با بوشهر
قطعنامه نداده»، انجام ایران هستهای برنامه سر
پنج جانب «گروه صرفا تصمیمی از شورایحکام را

بود. خوانده یک» اضافه به
که این بیان  با  روس اشاره مورد  دیپلمات 
به قدرتهای اروپایی و آمریکا زودتر از کشورش
نمیاندیشد، اسالمی جمهوری تحریم های تشدید
بررسیخواهیم را گفتهاست:«ماموضوعتحریمها
یا به چند ساعت که نیست اما این مساله ای کرد،

شود.» مربوط هفته چند
موثر کشورش «همکاری است که افزوده وی
به اتمی انرژی بینالمللی آژانس با ایران» شفاف و
تحریمها تشدید به را نگرانیها» «زدودن منظور
خاطر و می دهد ترجیح اسالمی علیه جمهوری
تهران طریقتهدید از ندارد قصد روسیه نشانکرد:

موجود شود. شرایط شدن موجب پیچیدهتر

خواستار کالیفرنیا بیمه
دالر  میلیارد ۱۲ خروج

شد  ایران از سرمایهگذاری
ایالتکالیفرنیایآمریکا مدیرکمیسیونبیمه
دارد قصد که است گفته هفته این سهشنبه روز
خود که بخواهد ایالت این در فعال شرکت های از
غیرمستقیم  سرمایهگذاری دالر میلیارد ۱۲ از را

بکشند. کنار ایران صنایع در
اینکمپانیها اعالمکردهاستاز پویزنر استیو
این در سهام خود داوطلبانه خواست که خواهد

بفروشند. را سرمایهگذاری ها
از اینکمپانیها درصورتیکه پویزنر، گفته به
بزنند، او تالش  روز سر باز ۱۲۰ عرض کار در این
تا «پول کند کار وادار این را به آن ها خواهد کرد
حقبیمهمردمکالیفرنیابهجیبیکدولتحامی

نرود.» تروریسم
ازطرفحزب ویکهتالشمیکند سال آینده
جمهوریخواهبرای فرمانداریاین ایالتنامزدشود
۳۲۷ شرکتی  هزار و از یک جون گذشته در ماه
خواست دارند اقتصادی فعالیت ایالت این در که
تمامسرمایهگذاریهایمستقیموغیرمستقیم تا

دهند. گزارش را ایران در خود
کالیفرنیا  ازمیاناینشرکتها۲۵۰ شرکتدر
مستقرهستند.ایالتکالیفرنیایآمریکاچهارمین

میرود. شمار دنیا به بیمه بازار
هیچ یک از پویزنر، استیو بنا بر تحقیقات
سرمایهگذاری مستقیما در ایران شرکتها این
به آنها سرمایهگذاریغیرمستقیم اما نکردهاند،

دالر میرسد.  میلیارد ۱۲
گزارشپویزنرحاکیازآناستکه۲۱۶ شرکت 

نداده اند. فراخوان او پاسخ به هنوز
براساسقانونمصوبسال۱۹۹۶ شرکتهایی 
ایران  گاز نفت و دالر در میلیون ۲۰ از بیش که
به رو آمریکا تحریمهای با کنند، سرمایه گذاری

شد. خواهند  رو
اوایل در همچنین آمریکا نمایندگان مجلس
الیحه بودجه به را بخشی سال۲۰۰۹، ماه جوالی
صادرات بانک آن طبق که کرد اضافه کشور این
یا حق بیمه اعتبار، تامین از واردات آمریکا و
که خارجی شرکتهای به وام پرداخت تضمین
منع میکنند، جمهوری اسالمی را تامین بنزین

شدهاند.
حمایت۲۶۰ عضومجلس  آنطرحیبا پساز
نمایندگانارائهشدکهدرآندرقالبالحاقیهقانون
تحریمجمهوریاسالمی،اشخاص وشرکت هایی
ایران کارصدورمحصوالتپاالیشی نفتی به کهدر
پیسرمایه گذاریبیشاز۲۰  در یا فعالیتداشته،
برای داخلی ایران زیرساختهای دالر در میلیون
تحریم مشمول باشند، نفتی تولید محصوالت

خواهندشد.

شهروند پنج ایران
بازداشت بریتانیایی

آزاد کرد شده را
پنجتبعهکشور بریتانیاکهتوسط نیرویدریایی
خلیج آبهای در اسالمی پاسداران انقالب سپاه
چهارشنبه روز صبح بودند شده بازداشت فارس
شدند. بازداشت آزاد هفته یک پس از هفته این
روابطعمومیسپاه صبحچهارشنبهاینهفته
سیری، جزیره دریابانی واحد از نقل به پاسداران
اعالم سپاه پاسداران، نیروی دریایی به وابسته
هفته گذشته که بریتانیایی شهروند که پنج کرد
توقیف نیرو آن توسط دوبی به بحرین مسیر در
سیری جزیره دریابانی شدهاند. آزاد بودند شده
بریتانیایی ورود اشتباه قایق رانان به اشاره با ایران
افراد این که است ایران گفته آبهای محدوده به

شده اند. آزاد الزم» «تعهدات دادن از پس
اسالمی جمهوری نظامی منابع که آن از پس
آزادیپنجشهروند بازداشت شدهبریتانیاییخبر از
از آزادی تاییداین خبر دادند، مقامات بریتانیاییبا

کردند. خشنودی ابراز تن پنج این
بر که اعالم کرد بریتانیا خارجه وزارت امور
اساساطالعاتی کهازوزارتامور خارجهجمهوری
شهروند پنج آزادی خبر شده، کسب اسالمی

بریتانیاییرا تاییدمیکند.
در بریتانیا، وزیر امور خارجه میلیبند، دیوید
این بازداشت ماجرای که است گفته مورد این
شهروندانیکموضوعغیرسیاسیوروشنبودهو
نشانمیدهدکه«دیپلماسی»، موثر آزادی آنها
آزادی از با ابراز خشنودی است. او نتیجهبخش و
این شهروندان بریتانیاییگفتهاست: «تاجایی که
با رفتار خوبی مدت بازداشت در ما اطالع داریم،

آنها شده است».

۹ صفحه از بقیه


