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ایران اخبار در پرسه
که «۹۰» ورزشی برنامه هفته این دوشنبه
علی وضعیت  به اعتراض موضوع به بود قرار 
به خاطر از تیم استیل آذین اخراج او کریمی و
سبز) دستبند بستن حقیقت در (و خواری روزه
آنحذفشد. هفت دقیقه شد و بپردازدسانسور
به اعتراض جواب در سیما» و مسئولین «صدا
ادیت گفتهاند برنامه، مجری فردوسیپور، عادل
است معمول رایج و بسیار کردن برنامهها کوتاه و
گفتند آنها است. نبوده کار در سیاسی قصد و
حذف  آن ۸۳ دقیقه که داشتهایم برنامههایی ما

است. شده پخش دقیقه هفت فقط و

*

ابوالحسنبنی صدردرخاطراتویادداشتهای
اعدام  نفر ۵۰ هزار اگر گفت خمینی نوشت: خود
بنیصدر شود. مستقر باید فقیه والیت بشوند
که و میدید بود زنده خمینی کرده کاش اضافه
اینوالیتفقیه نفر اعدامصدهزار ازکشتنو بعد

و پایههایش لق است. هنوز جا نیفتاده

*
حکمسنگساریکزنو یکمردتوسطدیوان
عالیکشورتاییدشد. مردی کهقراراستسنگسار
سنگسار را قبال مردها گفت: به خبرنگاران شود
برای زنها که در ایران بعد از این ولی نمیکردند
جمهوری شدند فعال مردان با حقوق تساوی
من ظاهر حفظ نداشت که برای چاره اسالمی

کند. سنگسار هم را بدشانس

*
روزنامه«کیهان»ایرانکهیکروزنامهرسمی
رییس همسر  برونی، کالرا است خانم دولتی
وزارت » نامید. «فاحشه یک فرانسه، را جمهور
من آبروریزی، جلوگیری از ایران برای خارجه امور
حسین التی و بازاری کوچه لحن از مستقیم غیر
«کیهان» روزنامه در گروهش و شریعتمداری
عذرخواهیکردوگفت:حسینشریعتمداریقصد
او نظر از و نداشته را فرانسه اول بانوی به توهین
میکنند دفاع دیگر زنان حقوق از که زنانی همه

فاحشههستند.
اعالم ضمن «فیگارو» چاپ فرانسه روزنامه
«کیهان» دهنیروزنامه بیچاکو از خشمخود
جمهوری رییس و شیوه لحن نوشت: تهران
نشان و است داشته تاثیر روزنامه این بر اسالمی
بیادبانآموختندیگر در ایران میدهد که ادباز

مصداقیندارد.
هر برونی «فیگارو» اضافه کرد: خانم کارال
میارزد مویش تار ولی یک باشد میخواهد چه

رجبی! فاطمه خانم موی تار هزاران به

*
تئاتر صحنه روی رفتن برای «اتللو» نمایش
اجازه و پروانه اسالمی ارشاد وزارت از تهران شهر
وزارت ارشاد موافقت که شده گفته دریافت کرد.
در که اینعلتبوده اجرایایننمایشغربیبه با

دارد. وجود زنآزاری صحنه چند آن

*
مقام تایید و احمدینژاد محمود دستور به
، مهدی عکس میرحسین موسوی رهبری چاپ
اطالعثانوی(احتماالتا کروبیومحمدخاتمیتا
بعداز روزقدس)دررسانههاممنوعوقابل تعقیب
اعالم شد.برایجلوگیریاعتراضوواکنش منفی
دولت نفر، سه این طرفدار جوانان ویژه به ملت
لوپز،شکیرا تعدادعکسهایجنیفر تصمیمدارد
خود به روزنامههای وابسته در جولی را انجلینا و

سازد. برابر چند

با اولی گفتگوهای
دومی

از عراق آمریکا که شد اعالم باالخره اولی:
بیرونمی کشد.

جدی؟ دومی:
بود. شده وقتش دیگر آره، اولی:

عراق و  باشد موقع به کند خدا دومی: 
باشد! نشده جدیدی حوادث «آبستن»

مسجد از هم باز
نیـویورک ویکتوری

و مسجد  یک کردن علم قضیه آمریکا در 
باقی کنار در نیویورک در مرکز تعلیمات اسالمی
ماندههایساختمانهایدوقلویتجارتجهانی
آنکه اجازهساختاین با بغرنجشده است. بسیار
بنای عظیمصدمیلیوندالری،کهمیگویندقرار
عربستان پادشاه نزدیکان سرمایهگذاری با است
اعتراضات ساختهشود،صادرشده اما تظاهراتو
علیه این کشور) مسلمانان آمریکا (حتی مردم
امام وقتی که میپرسند بسیاری ادامه دارد. آن
محل برای این دالر هزار فقط ده این مسجد
میآید کجا از آن پول بقیه میکند سرمایهگذاری

پولشجور می شود» بزرگ است و اینکه «خدا و
جواب خوبی نیست. باوساطت چندین مقام مهم
استمذاکراتیبر سرمحل مذهبیو سیاسیقرار

گیرد. صورت آن ساخت و مسجد این
بنا هدف این بیشتر بر اساس مذاکرات این
شدهکهسعیشودبه نحوی تصمیمموسسیناین
مسجد درموردانتخابمحلاینمرکزعوض شود
از کال یا و کنند را انتخاب دیگری جای یا آنها و

شوند. منصرف اسالمی مجموعه ساخت این
مسجد موسسین به  شده ارائه  شرط ده

است: زیر قرار (ویکتوری) به پیروزی
به منزله  چون (ویکتوری) نام مسجد ۱۰ ـ
ساختمانهای به انتحاری حمله در پیروزی
میشود برداشت جهانی تجارت مرکز دوقلوی

باید عوض شود!
مونث  امام پیشنماز و باید یک مسجد ۹ ـ

باشد! داشته هم
باید  مذهبی ایام نذری در غذاهای عرضه ۸ـ 
آمریکایی رستورانهای از «کیترینگ» صورت به

شود! انجام تهیه و نیویورک
که  کنند تعهد اسالمی مرکز ـ مسئولین ۷
مسجد مجاور کار محل کسب و دو مشتریان به
بار شامل یک و بگیرند کسب پروانه قرار است که
آزار میباشد تیز استریپ کافه یک و (Gay Bar)

نزنند! کتک را آنها و نرسانند اذیتی و
مذهبی،  آوای گونه آهنگ و هر پخش ۶ ـ
صبح از ساعت هشت اذان صبح، قبل حتی

بود! خواهد ممنوع
مسجد  بیرون در واردین کفش دادن قرار ۵ـ 
ممنوع خواهد میزند لطمه شهر به زیبایی چون

بود!
تصاویر  پوستر و و تابلو هر گونه نصب ۴ ـ
انفجار برجهایدوقلودرتمامنقاطمسجد ممنوع

بود! خواهد
در  سه هزار شمع از روشن کردن بیش ۳ ـ
نشانی آتش نیروی حضور با باید مراسم اسالمی

شود! در داخل مسجد انجام نیویورک
مرکز  معلمین و امامان از هیچکدام ـ  ۲
اسالمی ویکتورینبایدبیشازیکزندر زوجیت

متوقف آن ها فعالیت وگرنه باشند داشته خود
شد! خواهد

که  باشند داشته اجازه مجاور کلیساهای ۱ـ 
درهنگامپخشاذانازبلندگوهایمسجدناقوس

به صدا درآوردند! را خود

مسلمانان از علمی تقلید
استان بسیج عملیاتی و عقیدتی دفتر رییس
قمگفتهاست: تمامکشفیاتغربیها ازمسلمانان

است.
دارند تقلیدی آنها چه هر گفته است: او
و بدون  است ۴۰۰ ساله ما هزار و از داشتههای
به را آن سنگ خودشان که رایت» «کپی رعایت
سوءاستفاده علومدانشمندانما از سینهمیزنند

کردهاند.
«یاهو همین مثال است: افزوده وی
آن که در پیغمبر ای تو نام به مسنجر» یعنی
گفته و در ادامه معنی حق میدهد! «یاهو»
نه امروزه نبود غربی دول تحریمهای اگر است:
امامان برخی از افکار از که «ویکی پدیا» تنها
و «یوتیوب» و «گوگل» بلکه شده تقلید
فون» «اسمارت «فیس بوک» و و «آیفون»
اسالمی افتخارات زمره در فضایی «شاتل» و

می گرفتند! قرار ما

آزاد مرغ
و ضمن زد زنگ از شیراز رفقا از دیشب یکی
شهرشان در خواربار اجناس و قیمت از زدن گپ
اگر است. حافظ زده آسمان به که سر میگفت
و بشکافیم سقف میسرود: فلک را بود زنده

دراندازیم! قیمتیباالتر
یک شانه رسمی قیمت که رفیقم می گفت
۵۰۰ تومان  و سه هزار به عدد) مرغ (سی تخم
اگر البته آمریکا دالر نیم و است (سه رسیده
قبول از دولت را تومانی هزار دالر قیمت تصنعی

کنیم).
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شهریور) ۲۲) سپتامبر ۱۳ دوشنبه

ایران اقتصاد
سخنران: محمد اقتداری

شهریور) ۱۵) سپتامبر ۶ دوشنبه

و تعطیل مدرسه به علت کانون

داشت نخواهد برنامه کارگر روز

تخم مظنه قیمت بپرسم میخواستم ازش
دلم ولی است؟ چقدر احمدینژاد محله در مرغ
سوختوچیزینگفتمکهناراحتوبیشترافسرده
تخممرغرادوجینیحدودیک اینجا شود.گفتم:
می فروشندولی اگر تخم «مرغآزاد»بخواهی دالر
گفتم چه؟ یعنی آزاد مرغ پرسید است. گرانتر
طالق خروسش از تازه که مرغی یعنی احتماال

نکن! شوخی و گفت: خندید گرفته!
نداشته نگه مرغی که در قفس یعنی گفتم:
قدم بزند مزرعه سبز فضای در آزاد بطور باشند و
به که خروسی از که تخمی هم آن بگذارد. تخم و
خروسش باشد و وجود نیامده به تحمیل شده او

کند. انتخاب خودش را
خندیدوگفت:خودت خوب میدانیکهاینجا
همهچیز تحمیلیاست واگر آزادیوجود داشتو
قیمتایننوع تخم بود فضای سبزیباقیمانده
مرغمیشدهم قیمتطالوزعفرانوشانهای سه

تومان! و ۵۰۰ و نه سه هزار دالر ۵۰۰ و هزار

ممنوع سگ
(Be Aware of Dogs)
بسیج و نیروی انتظامی خواندم که اخبار در
مانند حق ندارند تهران که ساکنین کرده اعالم
مالءعام و خیابانها به را خود سگ های سابق
از زن ستیز جدید قانون یک هم این بیاورند.
مردان که  این به توجه با اسالمی! جمهوری
خود حیوانات با توجه جلب برای معموال ایرانی
خر با که نمکی ها از (غیر نمیآیند خیابان ها به
این و میکنند)  کاسبی خیابانها در االغ  و
چون احتماال و و زنان است دختران کار ویژه
عینک مثل مامانی و کوچولو و ملوس سگهای
و برادران اسالمی تحریک باعث و چکمه آفتابی
به ایرانی زنان دیگر آزادی بار میشود بسیجی

است. افتاده خطر
و خیابانها به سگ آوردن قانونی اتهام هنور
گویا است. نشده مشخص دقیقا آن جریمه نوع
جریمه نقدی استفاده اسلحه فعال از است قرار
سوسول خود سگهای سوسول ها این کنند تا
این چی؟ بعدش اما نیاورند. خیابانها به را
نوع یک پرداخت اینگونه جریمهها خودش روزها

فخرفروشی وچشمهمچشمیشدهاست کهیعنی
بکنیم وپولمان ماوسعمان میرسدکهازاینکارها
نقدیمی دهیم روزجریمه زیاداستکههمه آنقدر
پرداخت پولتان برای که شما بسوزد همه دل و
جریمههایاینچنینیکافینیست.دولتالبتهبعد
به را سگشان کسانی که جریمه کردن بار صد از
خیابانمیآورند یواشیواشبهفکر اینمیافتدکه
قانونشکنان خشونت با با و بگذارد کنار کاسبیرا
چکار خواهند شود. اما آنوقت دوست روبرو سگ
دستگیر را خود سگ و صاحب سگ آیا کرد؟
میکنندوبهدادسرایانقالب وزندان خواهندبرد؟
آیا آنقدرآنها راشکنجهمیکنندو کتکمیزنند تا
دیگرهوس اینسوسولبازیهایغربیبه کله شان

نبرند؟ سئوال نظام را زیر و نکند خطور
سگ های این از یکی میشود جالب خیلی
کتک زیر زندان و دو سه روز از شده بعد دستگیر
شود جدیدی حیوان روانی تعلیمات و شکنجه و
میو      م و تلویزیونها دوربینهای جلوی بیاورند و

کند! یو

من گفتگوهای میان از
زنم با

با و ماه رمضان مخصوص ـ
ـ روز جوکهای از الهام

درست قراره چی سحری گفتم: زنم به
کنی؟

نمیگیری. که روزه تو وا! گفت:
روزه که نمیگیرم، نماز که نمیخونم، گفتم:

کافرم؟ مگر من نخورم، سحری هم حاال

*
روزه نگرفتن برای بهانهات امسال گفت: زنم

چیست؟
گفتم: انساندرایندنیامسافریبیش نیست

نیست! واجب مسافر بر روزه و

*
که به روزههایی این مطمئنی زنم پرسید:
در ایران با ساعت نیم و هشت تفاوت خاطر
است، روز میگویی آنجا می گیری و شب طول

قابلقبولهستند؟

سال اخیر سی توی این بیست تا حاال گفتم:
است! اعتراضی نداشته خدا

*
: عزیزم غذایمفصل و گفتم زنگ زدم زنم به
و سفره افطار روی بگذار حسابی زولبیا بامیه و
هم بپوش که را خودت سکسی اون لباس خواب

خونه. میام دارم
چه خبرته! پرسید: وا!

گفتم:خیلیگرسنهام. میخوامخودمراخفه
بیارم! عزا در دلی از و کنم

*
روزههای حساب حاال که تو گفتم: زنم به
حساب مرا و افطاری مقدار سحری و داری مرا
محله مسجد به فطریه چقدر ببینم بگو کردهای

بدهکاریم؟
تو که شکمچرانیهایی این با گفت: و خندید
از چیزی هم یک می کنم فکر کردهای این ماه در

مسجدطلبکاربشویم!

*
روز سه دو من گفت: و زد زنگ ایران از زنم

قبول. روزهات و نماز راستی میگردم. بر دیگر
و خدا قرار شدهام تجدید گفتم: فکر میکنم

بدهد! ماده تک من به است

مناقصه آکهی
نیرویبسیججهتبرگزاری پاسدارانو سپاه
تعداد خرید باشکوهتر راهپیمایی قدس چه هر
میلیون یک و پاکتی آبمیوه بسته میلیون دو
مناقصه به را (حالل) بیسکویت شیری بسته

میگذارد.
شرایط باید مناقصه این در کنندگان شرکت

کنند: رعایت را زیر
دفتر  از بهداشتی و غذایی پروانه اخذ ۱ ـ

رییسجمهور.
ضد انقالب. به نهادهای عدم وابستگی ـ ۲

محل  جمعه امام از معرفی نامه داشتن ۳ ـ
ثبتشرکت تولیدی آبمیوه.

عدموابستگیبهشرکتتولیدیآبمیوه  ۴ـ 
مارک ساندیس. با

به را خود پیشنهادهای و نظر مورد قیمت
فرمایید. تهران ارسال ... در پستی صندوق

افکار سریـع
حضرت آدمچقدرآدم خوبی بود!وقتیکه حوا
سیب را آیا نپرسیدکه بخورد دادکه او به سیب را

زد! گاز را آن فورا و نه؟ یا است شسته

ماه هفت با سیارهای
سیارهای را کشف خواندمکه دیشب در اخبار
دارد! ماه ماه، هفت یک به جای که کردهاند
بهاینفکر افتادم کهساکنیناینسیاره بیاختیار
با و باشند داشته است ممکن روزی و حال چه
داشت؟ خواهند مشکالتی چه ماه هفت این
و عشق تعداد ماه هفت داشتن خاطر به احتماال
عاشقیهابیشترمیشودوشاعرانآنجاهفتبرابر
و در وصف ماه اشعار عاشقانه شاعران کره زمین
هفت باید سیاره این ساکنین میسرایند. دلدار
با موشک افرادی را تا کنند خرج برابر بیشتر پول
سیاره بفرستند. این ماه هفت به این سفینه و
روشن شبها هفت ماه آنقدر داشتن خاطر به
خورشید است که احتیاجی به طلوع نورانی و
ماند خانه خواهد روزها همه در داشت و نخواهد
تصویر و عکس اگر باالخره و کرد. کار نخواهند و
امامخمینیدرهمهاینهفتماهمنعکسمیشد
بسیار پایین میآمد (Resolution) تصویر کیفیت

اینشبحها بسیاریقبولنکنندکه وممکنبود
تصویر امام است.

با فطر عید تکلیف رمضان ماه در راستی
را برای ماه یک آیا می شد؟ چه ماه داشتن هفت
رمضان ماه پایان نتیجه در و نو هالل دیدن
انتخاب میکردندویا برای احتیاطساکنین سیاره

میگرفتند؟ روزه باید روز ۲۱۰

از ایران گزارش ویژه
که می کند گزارش تهران از ما ویژه خبرنگار
با خامنهای، آیتاهللا انقالب، بین رهبر دیداری
است. وهیاتدولتصورتگرفته رییسجمهور
ویگزارشمیکندکه دراین دیدارحضرتآیتاهللا
خامنهایبرجهتگیریهایاساسیدولت عظما
انقالب (حفظ ارزشها» به «پایبندی شامل
(استفاده سادهزیستی» برای اسالمی)، «تالش
خوردن غذا و سوراخ جوراب و پاره کاپشن از
مساوی (سهم «عدالت طلبی» زمین)، روی
سیستم وفاداران به همه و امام جمعهها برای
کردن (سرویس بیوقفه» «خدمت انقالب)،
سران (فحاشی به و «استکبارستیزی» مردم)،
بهمان) فالنو بر غربیو تحکیمشعارهای مرگ

کردند. تاکید مجددا

میکنیم! شکر دادی و آب نون شغل پر ما به و اینکه انقالب خدایا ترا برای این ـ

تبلیـغ شما در نشریه پرخواننده 

«ایـرانیـان» 
مطمئنا مورد توجه جامعه ایرانی 

قرار گرفته و بی پاسخ نمی ماند

برای کسب اطالع از ختفیف های ویژه 
آگهی های سه ماهه و یکساله سری به 
تارمنای هفته نامه «ایرانیان» بزنید:
www.iraniansnewspaper.com

فاصله ما با شما یک کلیک است

Advertise with us
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صاحب  قرن نهم ایرانی و نویسنده شاعر ۱ ـ
اورنگ». «هفت کتاب

ـخبرگزاریرسمیجمهوریاسالمیـقول  ۲
است. فالنی همان ـ سخن و

دودلی و  ـ انواع نان از زرخرید! ـ ۳ ـ آدم
اندیشهشیطانی.

از مایعاتهستیبخش  کشوریباستانیـ  ۴ـ 
علف. و آب پر زمین ـ کاغذی نان ـ

ضمیر  ـ ـ ملون و خوشگذران تن پرور ۵ ـ
داخل.

دست  به هم است متهم دست به هم ۶ ـ
سرگیجه. ـ بانوان

از  ـ آب به آغشته ـ سریانی یازدهم ماه ۷ ـ
شناسنامه. واحدهاینظامیـ

نمایشنامه  ـ  تلگراف انواع  از ـ  پیشوا ـ  ۸
خندهدار.

اصطالحیدر بازیفوتبال  ـ مایعاتفرار از ـ ۹
منجمد. آب بیمار!ـ  نت ـ

اتحادیه  ازصادر کردنیها در دادگستریـ  ۱۰ـ 
پستجهانی.

در  ـ مدارا با ـ رفتار افسوس و درد کلمه ۱۱ـ 
تاکیدمیگویند. مقام

یکپاـ   قدم ـ شدگان آفریده ـ تابیده ۱۲ـ  نخ
ضعیف. و ناتوان

ـ  مقام درجه و ـ خداوند سلطان و ـ   ۱۳
معروف. و مشهور

از  ـ آواز با همراه نمایش ـ جوان ـ  ۱۴
شهرهایایتالیا.

سال  آلمانی سرم دیفتری در کاشف  ۱۵ ـ
میالدی. ۱۹۱۲

در آمریکای  پایتخت کشوری رهگذر ـ ۱ ـ
جنوبی.

حیرت و  است ـ عربی هم پایتختی ۲ ـ این
صیفیها. میوههای از ـ تعجب

حمام  ـ میآید ـ با رعد رنجور و بیمار ۳ ـ
الغری.

سفالگری  خاک ـ قاطر ـ هندی خرد پول ۴ـ 
میشود. یاد نیکی به که امید ـ

ـ همراه  زیر رویه مینشیند ـ نفی تازی ۵ ـ

می خورند. غذا با
از لقبهای  ـ آتش اشکریزان بر بریان و ۶ـ 

اروپاییـ  خاندان.
ـ  بدنام  و ـ زشت نفر دو  بین ـ قاضی  ۷

بود. جهان اول شطرنج مرد روزگاری
ـ صداقتو امانتداری  دلتنگیو افسردگی  ۸ـ 

راهآهن زیرزمینی. ـ
نگاه  پسوند ـ گذشته روز ـ نامناسب ـ  ۹

دارنده.
کرم  خانه ـ و باال قد جهاننما ـ  جام ـ ۱۰

ابریشم.
انگشت  سر با دو گوشت پوست و فشار ۱۱ـ 
ـ دیگر ظروف جابجایی برای ظرفی ـ دست

انتها.
قلوه  آخرـ  حرف ـ انگلیسی دختر خانم ۱۲ـ 

ـ شهر روشنایی. گرده و
ـ درسنقشهکشی  سرگردسابق شهربانی ۱۳ـ 

رزمی. ورزشهای امتیازات از ـ
درون  عشاق از ستاره قطبی ـ ـ پرچم ۱۴ ـ

کتاب.
آذر  را دلداده دو این  عشق داستان ـ  ۱۵
ورزش مربع ـ کشیده اند نظم به جامی و بیگدلی

خشن.

طراحی به فتنه اشاره انقالب ضمن رهبر
روندکار به اینفتنه افزودند (توسطمردم) شده
باعث ) کرد ضربهسختیوارد پیشرفتکشور و

شد). روحانیون قدرت پسرفت
فرمودند: خامنهای عظما آیتاهللا
دولت فعالیتهای در ضروری جهتگیریهای
برای«آسانکردنزندگیبرایمردم»(مسدود
قوانین با تطبیق و ماهواره و اینترنت کردن
و کاالها گرانی و اداری فساد پوشش، و حجاب

حیاتیمی باشد. بسیار خدمات)
طرح و «برنامه به اشاره ضمن ایشان
گذشت از بعد گفت: ساله» بیست چشمانداز
را که مسیری باید چشمانداز این از پنج سال
مورد بررسی شده طی گذشته سال این پنج در
پنج اندازه به چرا بپرسیم و دهیم قرار جدی
سال ده اندازه به اگر یا و داشتهایم پیشرفت ماه

رفتهایم! تند اینقدر چرا کردهایم پیشرفت
مجلس و دولت تاکید کرد که معظم رهبر
روحیه از باید شده تهیه قوانین و لوایح مورد در
و تغییر و دوری کنند و تغییر» نقد قابل «غیر
و سایر معظم را توسط مقام تحریف قانونها
این لوایحو قوانینخواستامت ولو روحانیون،
بپذیرند! باز آغوش با باشد، ایرانیان اسالمپرور
احمدینژاد محمود آقای جمهور رییس

بر تاکید و معظم رهبر  سخنان  از تشکر با
و امام خط  به خود  کابینه و  وفاداری خود
کم و از غیر که به رهبر فرمودند خط به ویژه
۲۲ درصدی،  تورم اندکی چون کاستی های 
سرمایهگذاری  کاهش درصدی،  ۱۴ بیکاری
مردم  تحریک نارضایتی و ۵۰ درصدی خارجی
بسیار خود کار سبز، دولت در فتنه صورت به
مدیریت برای کامل آمادگی و است بوده موفق

جهانی دارد.
 ۷۷ به اشاره ضمن  رییس جمهور آقای
خارجی  کشورهای به ۸۱ سفر و استانی سفر
اساس بر دهم دولت اصلی تمرکز گفت:
گسترش هدفهای و است فرهنگ گسترش
و سینما و رقص و موسیقی (محدودیت نشاط
آرمانخواهی(ادامهفعالیتهای هنرهایزیبا)،
ایرانی و اسالمی انگیزه احیای و هستهای) 
قرار دارد. دولت کار دستور در (منهای ایرانی)
یک نظام امام خط و نظام والیت گفت: ایشان
نظام دنبال به و اگر کسی است مترقی و جامع
ایبابا، گفت: به او وسیستمدیگریاست باید

برد! را لولو ممه معطلی! اون ول
به جماعت مغرب نماز دیدار پایان این در
حاضران و شد اقامه خامنهای امامت آیتاهللا
معظم مقام دست از را خود افطاری سینی
زنان لبخند این که و ضمن  کردند دریافت
جوکهایممهایبراییکدیگرتعریفمیکردند

پرداختند. نوشابه و غذا صرف به

محمدی) محمد تهران، به قلم («کیهان»
ناچاری و از دوراهیاست. سر رهبر بر ظاهرا
دراز خواهد رفسنجانی حضرت به سوی دست
نزدیک است آب که میداند خوب کرد چون او

اما: بگذرد. سر از
سر بر عربستان و ترکیه که شرایطی در
آقای عراق کوتاه کنند، از دست ایران را تا آنند
این بر بنا معجزهای نمیتواند بکند. رفسنجانی
است نخست این باشد دستور چیزی در اگر
از حرف مذاکره به رفتن برای تدارک در که
میاننباشدوشاید رییسجمهور به الریجانیو
کارشناسیرییسسازمان صنایعهستهایایران
خطر سیاسی کمتری را در بر داشته باشد. پس

تامالت. در این است اصلح وجوه صالحی
سه قوای که  نظامی می گویند  را  این و
میشوند. خنثی رهبر نفع  به دائم گانهاش

فاعتبروا.

«مذاکره»... بهانه به

در... سرمایهگذاری

پایین به متوسط درآمد با یا درآمد کم افراد برای
مجموعه از برخی است. شده گرفته نظر در
اینبرنامه شرکتدارند. آپارتمانهای اجارهایدر
خصوصی سرمایهداران  امالک این صاحبان
مستقیما فرم جهت دریافت متقاضیان هستند.
ساختمانی مجموعههای اینگونه دفتر به باید
اتاق سه بینیکتا آپارتمانها این کنند. مراجعه

خوابههستند.
فیرفکس کانتی در  درآمد میانگین  میزان
درآمد  حداکثر است. دالر و ۴۰۰ ۷۲ هزار سالیانه
۷۰ درصدمیانگین  نبایدبیشاز (متقاضی) شما

سالیانهباشد.
برای مثال اجارهای که شرایط مبلغ واجدین
آنها درآمد به میپردازند بستگی دوخوابه یک
اگردرآمدبین۵۰ تا ۷۰ درصدمقدارمیانگین  دارد.
و هزار ماهیانه آپارتمان دو خوابه یک برای باشد
زیر ۵۰ درصد  آمد در اگر ولی می پردازند دالر ۲۶۱
 ۹۷۰ آپارتمان همان بود برای سالیانه میانگین

میپردازند. دالر
اتاق سه اجاره یک آپارتمان برای همچنین
۵۰ تا ۷۰ درصد  بین درآمدشان که کسانی خوابه
میانگیندرآمدساکنینکانتیفیرفکساستباید
با  افرادی که در حالی بپردازند. دالر ۴۰۲ و هزار
و  هزار مبلغ باید میانگین ۵۰ درصد زیر درآمد

بپردازند. دالر ۷۸
اینگونه شرایط واجد مستاجرین کلیه
را درآمدشان میزان باید ساله همه آپارتمانها
جهت اطالعات دهند. گزارش دفتر مربوطه به
اینترنتی پایگاه به میتوانید مورد این در بیشتر

کنید. مراجعه زیر
www.fairfaxcounty.gov/rha

۳۱ صفحه از بقیه

فکر و دارید امالک و فروش خرید درباره پرسشی هرگونه
از یا مالیاتی ندارد، به پاسخ حقوقی و که نیاز میکنید
و کنید من ارسال برای زیر فکس یا شماره ایمیل طریق
در شمارههای تا بگیرید تماس من با طریق تلفن از یا

بدهم. را آن مشروح پاسخ «ایرانیان» بعدی
RobertSoltani@MCM-Realty.com

Fax: (571) 918 - 0822 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

بهانهحفظتماميتارضی آشتیحتیبه و مذاکره
فقطناشیاز ضعفجنبش دفاعاز خاکميهن، و
(ونهعقالنيت!)استو صرفا بهانه ایبرایبازگشت
پس تلقی میشود. سلطان بارگاه راندهشدگان به
خواهان حکومتی که آشتیجويیبا برایتظاهر به
چه است، کشور يک و ملت يک نابودی و نيستی

جايیباقی میماند؟
سايت از هرگز بگوييم، سخن مسئوالنه اگر
دلهای بر نااميدی نمک موسوی آقای به متعلق
خونينمردمنمیپاشيموبرسراموریکهنيابتآن
آقای شخص نه (و عهده يک ملت بر عرفا و شرعا
نمیگوييم. آشتی است، سخن از ديگران) و فاتح
وضع ضعيفترين در حکومتی که با آشتی هم آن
و گرفته قرار قطعی اضمحالل آستانه در و ممکن
«منافعملی» اينحاکميتبا منافع از هيچکدام
نظام اين بقای يعنی نيست. همسو ايران مردم
به نظام، فنای اين و نيست بقای ايران معنای به

نيست. ايرانيان و ايران فنای معنای
حکومتفعلی بايد جوابگوی تمام اشتباهاتش
به باشد. خارجی و داخلی مختلف زمينههای در
به خارجی که راضی به حمله قوای اندازه همان
خاک اشغال ادامه از نبايد نيستيم، ايران خاک
و فاسد ايران توسطاين حکومتغاصبو دروغگو
اساس از که معادلهای در را ما دوباره کنيم. دفاع
غلطاست نگذاريددوستان.هنوزجراحت وآسيب
فلسطينیکتک از مزدورانلبنانی و بچههايیکه
بهبودینيافته گرفتند، قرار تجاوز مورد خوردندو
خارجی، حمله با مخالفت بهانه به نبايد است.
که بپردازيم فاسدی حکومت از ناپخته دفاع به
و سوريه (از لبنان ديگری قوای خارجی همواره از
وفلسطين)برایسرکوبیوتجاوزبهفرزندانايرانی
محکوم ايرانرا حملهخارجیبه میگيرد. بهره ما

در که نغلتيم حکومتی دامان به هرگز اما کنيم،
نيروهای و دارد وجود جدی ترديد بودنش ايرانی

سرکوبش لبنانیوفلسطينی هستند.
مساله زدن گره که، اين ديگر مهم نکته
ملت بيرونی که اتفاقات با ايران حقطلبی مردم
تغيير ندارد، و آن نداشته در دخالتی کمترين ما
از بخشی کار دقيقا اين است و مساله صورت
است مدتها احمدینژاد دولت که است پروژهای
است. انحرافاذهان طراحیو عملياتیکرده آنرا
عمومیاز«بحرانداخلی»بهيک«بحرانجهانی»
آقایميرحسينموسوی هشت ماه کاری است که
احمدینژاد کودتايی دولت رفتارهای در را آن قبل
کردحکومتفعلیقبل بهعمداصرار بازشناختو
رسمیت را به داخلی» «بحران چيز ابتدا هر از
هوشمندی آن از ماهها از و بعد اينک بشناسد.
است خودمان آيا سنجيده ميرحسين موسوی،
برای و فرض بگيريم ناديده داخلی را بحران آن
دست دوستی به خارجی، دفع بحران احتمالی
همين به دنبال که کنيم حاکميتی دراز سوی
مدتها حکومتیکه شفابخشمیگشت؟ اکسير
داخلی مشروعيت دارای کند وانمود کرد تالش
هم در را ملت يک و ندارد داخلی بحران است و

دارد! خود سر پشت
اگرپانزدهماهجناياتحاکميتبخواهدبابهانه
«اتحادتاکتيکیدرمقابلتهديداتخارجی»مورد
معامله قرار بگيرد بايد بر خيلی چيزها تاسف خورد.
واگرعقالنيت امثالآقایفاتحچنين تجويزمیکند
بحرانها، از عبور از بعد حکومتی، چنين که
عقالی(!) را به سویبرخیاز درهایاندرونیخود
سياسی «عقالنيت» برای میکند، باز معترضان
در چنان فعلی حکومت خورد. تاسف بايد ايشان
را وفادار اصولگرايان خودیو گرفته که قرار انسداد

میاندازد! بيرون به کوچکش قايق از هم
و بدنه در که اميدواری است اين جای آنچه
بر همگانی جنبش سبز، هنوز عزم اصلی سران

استيفایتمامیحقوقملیوجودداردوتارسيدن
اينبين در ايستادننيستو باز سر آنکسیرا به
و است دوستان از برخی در معاش» «عقالنيت
است ضروری آنچه ندارد. تاثيری و وزن هم آن
شخص و جنبش سران قاطع و موقع به واکنش
چنين طرح از صراحت با تا است موسوی آقای
رسانهشان (سايت«کلمه») پيشنهاداتخامی از
قبل شب که کم نبودند کسانی بجويند. برائت
صلح» «زمزمه حسين گوش در عاشورا، نبرد از
هم آنها شنيدند. «نه» قاطعانه و کردند نجوا
آميز وسوسه نجواهای برای را عقالنيت» «توجيه
اينکهحق خواهی از غافل میبستند. کار به خود
و تا ظهر بود از مکه سفرش  حسين از شروع
آن در عقالنيت و يافت امتداد خونين عاشورا
جان پای حسين تا که بود حق» «دفاع از ميدان

آن وفادار ماند. به
را خود و افطاری نذری که آش مردمی امروز
می کنند، «حسين» تزئين با نام و سبز رنگ با
رفتاری حسينی ازميرحسينموسوی انتظاریجز
ندای ديگر سوی از و ندارند. کروبی مهدی و
در که ناشنيده نمیگذارند را هم آنها مظلومانه
به ياری فرامیخوانند محاصرهسربازان يزيد مردمرا
ياریکنندهایهست؟» مرا «آيا زمزمهمیکنند: و
در را  عقالنيت اما است، عقالنی جنبش اين
بدان مردم و برایهمين، کرده «حقطلبی»معنا

دادهاند. پای آن قربانی ها به و بستهاند دل
تنها که نيست دشوار واقعيت اين درک
برایخروجازوضعيت پيششرطاساسی وعادالنه
آمران، تمامی مجازات و محاکمه عزل، فعلی،
و برگزاری رهبر برکناری و و جنايتکاران عامالن
يکهمهپرسی عمومیزيرنظرنهادهای بينالمللی
آن ايراناست.مگر برایتعييننوعحاکميتآينده
بر چشم و کنيم بهانه را سياسی» که «عقالنيت
نيست. شدنی ببنديم؛ کاریکه ديگر «حقيقت»
وبالگ نویسنده از برگرفته

ظالم... با صلح
۱۶ صفحه از بقیه

در ایران سوخت تولید به هم زمان ندهیم، بلکه
داد.» خواهیم ادامه

روشنفکران درخواست
حکم توقف برای فرانسوی

اعدام ابراهیـم حمیدی 
هفته این سهشنبه روز فرانسوی نویسنده دو
پیوستند فرانسوی روشنفکران دیگر جمع به
اعدام حکم توقف خواهان نامه، امضای با که

اتهام به ساله، هیجده جوان حمیدی، ابراهیم
همجنسگراییشدهاند.

که نامهای در لروی، ژیل و بسون فیلیپ
شده، منتشر «لوموند» فرانسوی روزنامه در
امضای که به هستند نامهای حامیان جدید از
رسیده فرانسه روشنفکر چهره های از شماری

است.
از سکینه «پس است: آمده نامه این  در
سنگسار مجازات به که آشتیانی محمدی
اتهام به را جوانی مرد حاال ایران محکوم شده،
محکوم دار با چوبه به اعدام همجنسگرایی

است.» کرده
سوی  از آشتیانی۴۳ ساله، محمدی سکینه
زنای شوهرش و قتل به متهم تبریز دادگاهی در
فشارهای افزایش دنبال به است. شده محصنه
اعالم جمهوری اسالمی قضاییه بینالمللی، قوه
نظر اینمتهممورد تجدید کردکهحکم سنگسار
اعدام حکم که است حالی در این و میگیرد قرار
است. نشده لغو سکینهمحمدیآشتیانیهنوز

به که است تبریزی جوانی حمیدی، ابراهیم
شده است. به اعدام محکوم اتهام «لواط»

خود نامه در لروی  ژیل و  بسون فیلیپ
زده حمیدی ابراهیم به که اتهامی که نوشتهاند
آن ها از که کسانی شکایت و است نادرست شده
گرفته پس شده، «قربانیان پرونده» یاد عنوان به
وکیل هیچ جوان این که این ضمن است. شده
نداشته دادگاهش جریان در حقوقی نماینده یا

است.
ایندونویسندهفرانسویگفته اند:«اگردست
به جوان این نکنیم، سازماندهی و نشده کار به

میرود.» مرگ کام
است کرده اعالم بینالملل» «عفو سازمان
 ۱۶ که زمانی و پیش سال دو حمیدی ابراهیم
همراه پییک نزاع دستهجمعیبه در بوده، ساله
دستگیر تبریز حومه شهر دوستانش در از نفر سه
حال ویدر با مردیکه لواطبا اتهام به و میشود

می شود. بودهاند، محاکمه نزاع

۹ صفحه از بقیه


