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آمانو یوکیا مذاکرات
ایرانی مقامات با

آمانو رییسآژانسبینالمللی آقاییوکیا دیدار
پایان یافت. ایران از انرژی اتمی

با مالقات در  آمانو آقای  آخر روزهای  در 
از فعالیتهای مسئولینطرف مذاکره ایرانی خود
هستهایپرچین درحوالیتهران سئواالتجدیدی
میگویید فعالیت شما پرسید: او مطرح کرد. را
غنی به منطقه محدود این شما در دانشمندان
آنها  تا و هندوانه است خربزه کردن۲۵ درصدی

همه چرا ولی درشتتر شوند آبدارتر و و بزرگ تر
در شده تولید هندوانه های و خربزهها و خیارها

هستند؟ کوچک و ریغو اینقدر ناحیه این
پاسخ ایران نمایندگان از یکی او جواب در
مرتب را دانشمندانهستهایما برایاینکه داد:
هستهای علت فقدان دانشمند به و میکشند
و آمریکا مانند بی هسته هندوانه نتوانستهایم

مکزیکتولیدکنیم.
بعضی به را ما چرا پرسید: آمانو آقای
ورودم مانع  و ندادند راه خیار مزارع این  از
از مسئولین گفت: دیگر جواب یکی شدند؟ در
هندوانه های تحقیقات کار در برادران از بعضی
بادامیهاییکه چشم و از دارند فعالیت بیهسته
تولید کشورشان در شکل مکعب هندوانههای
سنت و آداب نمیخواهند و می ترسند کرده اند
کرهای هندوانه  تولید از و بیفتد خطر به آنها

بردارند. دست شکل
جلسه آخر مدعوین ردیف لحظه از همین در
کوسهای و ریش با صورت زرد و الغر برادر یک
تولیدهندوانه باز فریاد کشید: پیراهنجوادییقه

ماست. مسلم حق کرهای
سرزده که ملی امنیت وزیر محصولی صادق
بین شخصی در لباس با و آمده جلسه مذاکره به
وقتی آمانو پرسید: آقای از نشسته بود، مدعوین
ما دارد قیمتی وانفسا دنیای این در چیز همه که
راحت خیال با بگذارید که بدهیم شما به چقدر
صلحجویانه مقاصد با هم آن اتمی بمب تا چند

بسازیم؟
پرسید: این دادن جواب جای به آقای آمانو
مسئولین و خبرنگارها این همه جلوی چرا را

ما را بشنوند؟ میگویید که حرف
نگران نباشید چون آقای محصولی گفت:
و کردهایم قطع را آنها هدفون و میکروفن االن

بشنوند. نمیتوانندحرفهایمرا
کشتن و تخریب برای گفت: آمانو آقای
انسان میلیون ها بردن میان از و دستهجمعی

کرد. تعیین نمیتوان بهایی و قیمت بیگناه
پول های درآوردن به که محصولی صادق
پارتی بازی و رشوه  طریق مذاکره و از هنگفت

به عنوانیک درسمتقبلیخود معروفاست و
بازرگانو تاجر بسیارموفقبوده است، سریتکان
اضافه کرد: دارد. و قیمتی هر چیزی و گفت: داد
یعنی بهجای مورد تغییر سیاست ما شما در نظر
غنیکردناورانیومغنیکردنحساببانکیآقای

آمانوچیست؟
اکبر! و اهللا داد: جواب آقای آمانو

چون زیر خنده زدند حضار همه بود که اینجا
«الاکابر» را اکبر و خود اهللا لهجه آمانو با آقای

تلفظ کرده بود.
جلسه ته صندلیهای در که خواهران از یکی
بلندشدو از جا جایگرفتهبود بعدازخندهحضار
اگربهما اجازهفعالیتهای هستهایندهید گفت:
ما باعث سونامی نفرین که حضرت زهرا قسم به

خواهد شد. کشورتان ژاپن بعدی در
هم که با اطالعات وزارت مسئولین از یکی
در بین قشنگی و خوش دوخت لباس شخصی
آقای البته گفت: و برخاست بود نشسته حضار
را ما خواهر این نفرین که می کنند درک آمانو
نباید کرد و قلمداد تروریستی اقدام نمیتوان یک
تبلیغات خوراک «سیانان» و «بیبیسی» به

داد. منفی
محمود ویدیویی پیام جلسه پایان در
حضار برای ایران،  جمهور رییس احمدی نژاد 

پخششد.
ملت گفت: ویدیو در این احمدینژاد محمود
هر ایرانملت بزرگیاستوهمچنینملت ژاپن.
تمدنداریمومطمئنا هزارانساله سابقه دویما
این میکنند که تصدیق ژاپنی خواهران برادران و
اخیر سال صد چهار و هزار عرض در فقط تمدن

است. شکوفاتر بوده و ژاپن ایران در
گروگان تاکنون این که ما کرد: اضافه وی
سفارت دیوار از و نگرفتهایم کشورمان در ژاپنی
ژاپنباال نرفتهایمنشاندهندهآناست کهدوستی
زیاد چقدر آمانو آقای و ژاپن مردم به ما محبت و

می باشد. عمیق چقدر ریشههایش و است
همراهی با آمانو آقای جلسه، اتمام از بعد
پشت سالن به کشور، وزیر نجار محمد مصطفی
و چای صرف با تا شدند هدایت مذاکرات محل

شیرین را ساخت نظنز دهانشان یزدی زرد کیک
کنند...

جهان دوربین عظیم ترین
زمین تلسکوپ کره عظیم ترین بزرگترین و
چند این تلسکوپ شد. آماده بهرهبرداری و نصب
کشور سه سرمایهگذاری با که دالری بیلیون
نیوزلندساختهشده، و استرالیا آفریقایجنوبی،
با میتواند و میباشد مربع کیلومتر یک حدود
لنزهای قویو دریافتفرکانسهای امواج فضایی
را زمین کره به نزدیک سیاره بیلیون یک حدود

کند. نظاره
منفکرمی کنمقبلازآغازعملیاتتحقیقاتی
هشدار به یا و اخطار نوع یک باید این تلسکوپ
این زدن دید مورد  که کراتی و  سیارات همه
دو حاال بفرستیم. گرفت خواهند قرار تلسکوپ
پیغام این تا بکشد طول نوری سال هزار سه
فرقی چه دریافت کنند ما از را  هشداردهنده
کرات مردم باید به است که مساله این میکند؟
رعایت را حجاب خود که داد فرصت را این دیگر
سر را به خود روسری و چادر آنها و زنان کنند
هجوم باز مورد و با موی پتی لخت و و کنند
فرکانسهایاینماهوارههایتلسکوپیقرارنگیرند

نخورند. شوهران خود کتک از و
و آزادی مشروع نوعی باید هم علم  برای

بود... قائل مشروط

خانم لباس اسالمی
اشتون کاترین

اشتون کاترین خانم جدید لباس روزها این
که ایران با مذاکرات برای اروپا اتحادیه نماینده
جدل و عکس های جدید آمده مورد بحث در
در است. گرفته قرار خارجی و داخلی رسانههای
عکسهایسالهایگذشتهخانمکاتریناشتون
جلیلی سعید مالقات به غربی معمولی لباس با

رییسشورای امنیتایرانرفتهبود. عکسامسال
سعید با جدید مالقات برای اشتون خانم کاترین
برخوردار است. اسالمی حجاب کمی از جلیلی
را پوشانده او و سینههای یقه و که بازوها لباسی
رییس کرزایی حامد زنانه لباس شبیه چیزی و
دور لباس شبیه اصال و است افغانستان جمهور

نیست. او با ایرانیان مذاکرات اول
روزنامه«کیهان» طیبحثی دربارهاینعکس
اسالمی این نشانه اقتدار ایران میکند که عنوان
پوشش اسالمی به وادار را که دشمنان است
با بتوانند تا می نماید جمهوری اسالمی دلخواه

کنند. مذاکره ما
با اشاره اشتون کاترین خانم سخنگوی دفتر
میگوید پال و روزنامه «کیهان» پرت که این به
یک بعنوان ترجمه روزنامه «کیهان» را ما گفت:
کلی و می خوانیم اروپا در شوخی و طنز روزنامه
لباس انتخاب گفت: سخنگو این میخندیم.
نه و شده بود انجام اشتون خانم کاترین توسط
تایید را ایران اختناق لباس زنان در که این برای
دو به آنقدر جلیلی آقای اول جلسه در چون کند.
زل اشتون خانم و سینه پوست متر سانتی سه
خانم اشتوناز ترستجاوز بود که نگاه کرده و زده
که نتوانست آنطور (جلوی خبرنگاران) جنسی
از چند بیشتر را هسته ای مذاکرات شاید باید و

دهد. ادامه دقیقه
و ایران با هدف ما مذاکره گفت: سخنگو این
همه چاقوی تیز با که شرور بچه خلع سالح این
مجبور اگر میباشد و میکند را تهدید دنیا مردم
شویمحتیمثلزنانطالبانوفاطمهحقیقتجو
به دیدار پوشید و خواهیم مریم رجوی لباس و

رفت. خواهیم ایران نماینده

مثبت «کیـهان» خبر
توجه که «کیهان» روزنامه خبر مثبتترین
برادرانوخواهرانبسیجیوعدالتخواه بسیاریاز
هزار و دالر است که این جلب کرده خودش به را
این  بود رسیده تومان هزار دو به که ۱۰۰ تومانی
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 بقیه در صفحه ۳۳   

کشور! آن در مختلط استخر از هنگام استفاده برزیل در ایرانی دیپلمات همسر

شوخی عکسی

طریق زنده از ما» را بصورت تلویزیون «ایران
www.iranematv.com اینترنتی سایت
 160 کانال یا www.Glwiz.com و یا
در سراسر جهان تماشا کنید GL BOX در

و تکرار  آمریکا شرق وقت نیم به ۱۲ و ساعت از زنده: (پخش
است) روی همین سایتها قابل دیدن ساعت ۲۴ تا برنامهها

Tel: (202) 241 - 7141 
info@iranematv.com

روزهای برنامههای دیدن برای
میتوانید تلویزیون این  گذشته
سایت در آن بایگانی صفحه  به

فرمائید: مراجعه زیر
www.iranematv.com

مجری و مدیر عاصمی، شهره
ما» برنامههای تلویزیون «ایران

دارد  خفیفی نوسان ۸۰۰ تومان و هزار روی روزها
و هزار دولت به دخالت با ممکن است حتی و

برسد! هم تومان ۷۹۰

حکومت زیر در زندگی
ایران اسالمی

شاعران اگر که بزنید حدس میتوانید آیا
علمی نخبههای  و کشورمان بزرگ و معروف 
حکومت زیر و در بودند زنده زمانهایقدیم امروز
بر بالیی چه میکردند زندگی اسالمی جمهوری

آنان میآمد؟ سر
به را زکریای رازی که ابتدا است مشخص
را از او یا و  میکردند الکل اعدام جرم کشف
محروم عمر آخر تا شیمیایی فعالیتهای کلیه
را او سنگین هم بعنوان جزای شاید میکردند.
مجبورمی کردندکهبادانشمنداناتمیوهستهای

کند. اجبار همکاری کشور به اسالمی
احتماال بود. روشن تکلیفش که خیام ـ
جرم و به میشد دستگیر بار سه هفته ای دو

میگساری شالقمیخورد.
بالفاصله و عریان هم که طبیعتا طاهر بابا ـ
چهارچوب طرح در و انتظامی نیروی توسط 
پوشش مناسب نداشتن علت به ارتقاء اجتماعی

میرفت. زندان به
دراویش با همکاری جرم به را رومی موالنا ـ

می کردند. حبس خانگی یا و زندانی
ابوریحان بیرونیهماحتماالبهعلتارتکاب ـ
بیرونرفتن جرمیمثلخارج شدنازخطامام و
میشد. اوین فرستاده زندان انقالب به مسیر از

و زاکانیهمبهعلتافشاگریفسادها عبید ـ
بود. اعدام شده بار سه دو دغلبازی روحانیون

عنوان به بالفاصله فردوسی ابوالقاسم ـ
اعدام و  دستگیر شاهپرستان با همکاری 

میگردید.
به جرم اعتصامی پروین و فرخزاد به فروغ ـ
مردان تحریکزنانبرای دریافتحقوق مساویبا
می زدند و دستبند انقالب اول روزهای همان در

میکردند. ناپدید را آنها
بودن انقالب ضد جرم به قزوینی عارف ـ

ترانه سرایی محکوم از محرومیت و حبس ابد به
شد.

به تکلیف ایرج میرزا هم کامالمشخصبود. ـ
جرمارتداد،ترویجسکس،تشویشافکارعمومی،
و ملیگرایی همجنسگرایی، فیاالرض، مفسد
و شالق و زندان به دیگر ساختگی جرم دهها

میگردید. محکوم اعدام و شکنجه
بزرگ همه شاعران است که خوب چقدر
مجبور و رفتند و آمدند ما معتبر دانشمندان و

کنند... زندگی زمانه این در نشدند

ورزشی بخش
ایراندر فوتبال بینبرزیلو دوستانه مسابقه
قبل انجام برزیل هفته از استخرهای کشور یکی
ایران فوتبال تیم مربی مسابقه این در گرفت.
«زیر فرز و بازیکن وجود از خود خط حمله برای
صورت به که قربانی حکمتاهللا خود، آبی زن»
هم برزیل کشور در دیپلماتیک کا ر به نیمهوقت

کرد. استفاده است، مشغول
رد با  قربانی  مسابقه، شروع از سوت بعد 
مصاف به چروکیده بازیکن پیر و چند از کردن
نوجوان دختر چندین شامل برزیل دفاعی خط

رفت. بالغ تازه و
برزیل را به تیم خود جناح چپ حمله از او
آنها دروازه را وارد خود کرد توپ سعی و کرد آغاز
از اول دقایق همان در برزیلی نوجوان تیم نماید.
فرار هر سویی به آن بازیکن و دختران پاشید هم
در  برزیلی بازیکنان ۶۵ صدای کردند. در دقیقه
داور توجه «هند» «هند»، میزدند فریاد که آمد
به صدا در نیامد. سوتی و را جلب نکرد مسابقه

استفاده حکمتاهللاقربانیازبیتوجهیداورها
برزیلی نابالغ بازیکنان به راست جناح از و کرد
و دفاع جای به برزیلی دروازهبان کرد. حمله
در حالی و آب استخر بیرون پرید از گرفتن توپ
به بود پا بسته کوچکی حوله دور خودش که

گذاشت. فرار
به  صفر بر چهار مسابقه ۹۰ نتیجه دقیقه در
تیمجمهوریاسالمیایران نفعدیپلماتایرانیو
که خواست خود مربی قربانی از حکمتاهللا بود.
اساس بر مسابقه نتیجه که بخواهند داوران از

باشد برزیلی دختران دروازه به زدن پنالتی شوت
نگردد. محاسبه شده زده گلهای و

جمهوری تیم نکردند و را قبول این داوران
دست پیروزی به صفر بر چهار نتیجه با اسالمی
انتظامی سالن نیروی مسابقه اتمام از یافت. بعد
مسابقهفیلمگل هایایرانرابهصورتاسلوموشن
نمایشدادکه طی آنمشخص شد تمامگلهای
ایران«آفساید»و غیرقانونیبوده است.تیمفوتبال
در انجام مسابقه سال آینده از برای چهار ایران
تیمهای مقابل در جهانی مسابقات کلیه و برزیل

است. گردیده محروم نوجوانان

اطالعیه
از طرف نمایندگی به اینجانب بدین وسیله
ایرانمخالفتشدیدخود با همه سگهایمقیم
طرحجمهوریاسالمی بهنام «ارتقایاجتماعی»
اذیت و دوانی» «سگ و بازی» «سگ با مبارزه و
دستگیر سگهای از بسیاری و ما صاحبان آزار و

می نمایم. اعالم را شده
سگیتر بسیار اینرژیم زیر در زندگیسگیما
و تقاضای دخالت بینالمللی از مجامع و شده
رسیدگیمینماییمتانیرویانتظامیاینقدرپارس

را نگیرد. ما و پاچه نکند
کار طرز به اینجانب فعال این که علت به
پتیشنیک میلیون یا قراردادنعریضه اینترنت و
اطالعیه اکتفا درج این نیستم به وارد امضایی

مینمایم.
اصالحطلب تهران سگ های انجمن سوی از

شمالی

در افشاگری
تاریخی داستان های

طالق دهد آدم تصمیمگرفتحوا را وقتیکه
مورد این در شود با خداوند خالص او از شر و
داد کمربندی بمب یک او به خدا کرد. مشورت
حوا با عشقبازی ضمن در و ببندد خودش به که
ساده و و صاف آدم آدم که کند. منفجر آن را
به و مخالف خشونتبود قبولنکرد صلح طلبو

منقرض منکشتهشومنسلبشر اگر گفت: خدا
شد. خواهد

آدم طالق قصد که هم حوا منوال همین در
گفت حوا به او و کرد مشورت خدا زن با داشت را
محل آن از یک سیب می تواند از زدن گاز با که
خالص گردد است آدم هرچه شر از و برود بیرون

نیست. بمب و خشونت به نیازی و
شد بهشت رفتن از به حوا مجبور که وقتی
این آدم برای دست و از فهمید جریان را خدا
از هم را او شد و عصبانی شهید پرور نیست که
سر بر با زنش روز چندین و بیرون کرد بهشت
بودند هم قهر با و میکرد دعوا و حوا آدم قضیه
با دوباره آنها که شد واسطه شیطان که این تا

آشتیکنند. هم

TSA جدید آمار
که   TSA مسافران امور از حفاظت اداره
 Transportation Security Administrationمخف
میباشد وبیشتر فعالیتآنمربوط بهامور امنیتی

شده وارد مسافران بدنی جستجوی و فرودگاهها
گزارش اخیر میباشد، آمریکا فرودگاههای به
عرض در اداره این عملکرد مورد در را خود آماری
حمله از بعد اداره کرد. این منتشر اخیر سال ده
تاسیس نیویورک دوقلوی برجهای به «القاعده»
است.  جالب TSA بسیار فعال گردید. گزارش و
آنها توسط از بسیاری که زیر موارد آنها کشف
در گردیدهاند را میسر مسافران جستجوی بدنی

کردهاند: ذکر خود افتخارت از گزارش این
در  شده جاسازی و یافتن ۳۲۵ وافور * کشف
ایرانیوتظاهربهاینکه این شورت مسافرانمذکر

میباشند. آنها بدن اعضای جزو وافورها
به  سلیکونی و مصنوعی * کشف ۲۵۰ سینه
به ایران از که ایرانی مونث مسافران بین در ویژه

مسافرتکردهاند. آمریکا
از  بعد  که   TSA ماموران  ازدواج تعداد  *
مسافرانعاشقیکدیگر جستجویبدنیبرخیاز

است. بوده مورد ۸۲۲ شدهاند
را  گرینکارتخود ایرانیانیکه دقیق * تعداد

است. بوده مورد ۳۵۲ هزار و دو گم کرده اند

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:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

خرداد) ۱۵) جون ۴ دوشنبه

خرداد) ۲۲) جون ۱۱ دوشنبه

نمایش فیلم:
از سیمین» «جدایی نادر

۷ تا ۹ شب  ساعت
فیلم مذکور از تحلیل روانشناختی

توسط: اشکبوس طالبی
۹ تا ۱۰ شب  ساعت

آن تفاوت و طبیعی طب مفهوم
رایج طب با

صبا حسین دکتر سخنران:
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۲۳ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۴ صفحه از بقیه

ششم  قرن در ایران مورخان و مولفان از ۱ ـ
گزیده». «تاریخ کتاب صاحب

از گیاهان داروییملیناست ونوعی پشتی  ۲ـ 
کتاب زرتشت. ـ سرد! هوای بسیار ـ

ایران  رودیدر هرشیئیقدیمی وگرانبهاـ  ۳ـ 
گویند. را سخاوتمند و ولخرج آدم ـ

پیش  از تاریخی ـ بنایی افسانه و داستان ۱ـ 
کرمان. استان در اسالم از

همگووهمنشینـمشهورتریندروازهبان  ۲ـ 
صدا. و بانگ ـ فوتبال تاریخ

ـ ستایش  بیمار آش ـ ندارد یکی صدا ۳ ـ
شده.

نیشـ در زبانپارسیباستان  دندانهای ۴ـ 
و بر ماهی که است الهی اسمای از پهلوی یکی و
ویتنامی از اعیاد ـ میشود اطالق ماه روزهایی از

هرات. شهر به منسوب ـ
مشهور  دایره المعارف ـ کننده آشکار ـ  ۵

آلمانی. تصدیق ـ فرانسه
پشتیبانی  و ـ حمایت صورت در عضوی ۶ـ 

نزدیکان. ـ
که  آن ـ چوبی سنگپران!ـ  کاسه جاده ۷ـ 

است. کینهتوز جنگطلبو
تندرو. طالی سیاهـ  اسب ـ سرافراز ـ ۸

شیردان گوسفندـ   شکمبه و ۹ـ  خوراکی از
ستاینده. ـ خوراکی سبزیهای از

فاصلهانداز. حرف ـ رهایی ـ کهنه ـ ۱۰
این  در جنوبـ  جزیرهای حرف تعجبـ  ۱۱ـ 

دوستدانشمند.
ناله  ـ سودای در ورزش و خطا اشتباه ۱۲ ـ

پایهها. ـ موسیقی از آالت ـ کنند
زرنگ و  دستـ  به نقره ۱۳ـ  نگهبان چماق

قلعه. دیوار ـ چابک
باشدـ   سرکه داشته که طعم چیزی ۱۴ـ  هر

پشیمان. ـ ارتش در منصبی صاحب
میلیون و ۵۰۰  پنج با آسیایی ۱۵ ـ کشوری
مساحت  مربع کیلومتر و۱۴۳ هزار جمعیت هزار

دریغ و افسوس. ـ

در  کدبانو وقت بیشتر ـ سام عمو تصدیق ۴ـ 
نگار. و پرنقش جامه ـ می گذرد آنجا

برای  درختی میوه ای افشره ـ گله چوپان ۵ـ 
چاشنیغذا.

پیشگویی  تا میگیرند ـ فرنگی ضمیر ۶ ـ
بختـ  نوعی خانه به خانم عروس کنند!ـ  همراه

چاشنیغذا.
باشـ   آگاه و بدان ـ محافظت و ۷ـ  نگهبانی

خماری! محصول ـ جمع پسوند
قارچروینانمانده  چنگکماهیگیریـ ۸ـ 

کردن. تدبیر و عالج ـ
ناگوارـ   مزه ـ عرب عزیز ـ «بیا» ۹ـ  میگوید

به شخص نامعلوم. اشاره
ـ  نشاید دندان تیز پلنگ بر ـ آرام رود ۱۰ ـ

یک لحظه. فرشتهـ 
و یورش. حمله ـ پی پی در ـ ۱۱

میگویند  ـ برفش بیشتر بیش که هر ۱۲ ـ
تهران است شرق در تنفسی مجرای بخشی از

توان. و طاقت ـ
پناهگاه  آدمهایشوخطبعمیگویندـ به ۱۳ـ 

ایل. بزرگ ـ
بیصدا  و معاضدت ـ خاموش و کمک ۱۴ ـ

ماکیان. انواع از ـ
مورخ  تارک پلو از تاریخی است کتابی ۱۵ ـ

قرنپنجممیالدی.
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موشک های  و جی»  پی «آر * کشف ۴۵ 
مسافران لوله مقوایی شده در جاسازی کوچک
به عنوان نقشهمهندسیو مهندسپاکستانی که

میشدند. آورده آمریکا به معماری
ایرانی  مونث بلوند و ۵۶۵ مو دو هزار * کشف
مومشکی را کهعکس«افبیآی» قدیمی آنها

است. کرده ثبت
با  که زننما و ۵۶۳ مرد سه هزار * کشف
مورد این در و شدهاند فرودگاه وارد لباس زنانه
نکنند بدنی جستجوی آن ها را مذکر ماموران که

اعتراضینداشتهاند.
ویزای  با  که ایرانی مسافر  کشف ۳۵۷   *
دین به به گرویدن تظاهر مذهبی و پناهندگی
و آمده اند آمریکا به کشورشان در مسیحیت
هنگام را مچ آنها مخفی فرودگاه دوربین های

گرفتهاند. توالت فرودگاه در گرفتن وضو
شده  بهرهمند مرد ایرانی پناهندگان * تعداد
ویزایمخصوصهمجنسگرایانیکهمورداذیت از
جستجوی زمان اما در دولتشان هستند آزار و
را تلفن شان زن فرودگاه شماره ماموران از بدنی

است. بوده مورد خواستهند۷۶

تازه محمد نوری زاد شگرد
عملکرد منتقدین یکی از نوریزاد، محمد
فقیه رهبر عملکرد ویژه به و اسالمی جمهوری
بعد که کرد اعالم دیروز انقالب علی خامنه ای،
و  آقا به سرگشاده ۵۰ تا ۶۰ نامه حدود نوشتن از
آقا برای بعد به این دارد از تصمیم نتیجه نگرفتن

بفرستد. ویدیویی نوار و فیلم نامه جای به
آقا برای کجایی؟» را فیلم «ممد گفت: او
اضافه او ببیند. ایشان امیدوارم و فرستادهام
همین  به را آینده فیلم  ۶۰ حدود قرار است کرد:
خرمشهر، دیگر شهیدان اسامی با ولی مضمون
کجایی؟، حسین کجایی؟، اصغر کجایی؟، علی
بیت دفتر  به و کرده تکرار و... اکبر کجایی؟

معظمبفرستم.

محرمانه
اطالعیه بین النهادی

تهران محترم اطالع شهردار به وسیله بدین
طبق میرساند که ایشان مدیریت اداره تحت و
تاییدات محمود احمدی نژاد و اکید آقای دستور
نمایشتابلوهای جدید معظمنصبو اللهی رهبر
پایمادراناست» نوشته«بهشتزیر تبلیغاتیبا
آنعبارت«بهشت زیر و خورده کهعالمتضربدر

 ۱۵۰ تعداد به و آمده است» خواهران پای زیر
پر میباشد باید به زودی در کلیه مکانهای فقره

تراکم نصب گردد.
کارهای طرح تبلیغاتی تابلوههای وجود این
خواهران با بدحجابی و مبارزه اجتماعی ارتقاء
مقدار از و کرد خواهد ساده تر را انتظامی نیروی
اعتراضاتمردمخواهدکاست.همکاریجنابعالی

قدردانی مینماییم. را کارمندان شما و
پاسداران اجتماعیسپاه عملیاتارتقاء دفتر

زینب و خواهران بسیج ملی رونوشت:

خوانندگان از پوزش
چند قبل شماره در مطالب تراکم علت به

میگردد. شماره درج این شماره در آن مطلب
ازخوانندگانآنشمارهکهموفق بدینوسیله
شماره از نشریه در شماره خواندن مطالب این به
قبلنشده اندپوزشمی طلبیموامیدواریمبتوانیم

درآییم. آنها خجالت از آینده شمارههای در

دو رنگی تقیه و
اینروزها فعالیتهای سیاسیبرخی ازاعضای
کمی خندهدار هم کشور از خارج اپوزیسیون 
مقامات همه به سه ساعت دو یارو است. شده
بدو جمهوریاسالمیو حتی دین اسالمفحش و
بطور کلی، را بشر بدبختی علت و بیراه میدهد
و نفوذ مذهب جزیی، بطور را هموطن ایرانی و
 ۳۰ خودش سیاست میداند. حاال آن با اختالط
است بوده رژیم همین نوکر کمتر کمی یا سال
کسی است. میکرده تبلیغ را بدبختی همین و
بپرسدپسکراواتتو کجاست؟ نیستاز اینیارو
شکل و زده ای نصفه را خودت سبیل و ریش چرا
والتدیسنی هستی؟ فیلمهای دزدهای دریایی
به سر روسری اعتراض همه  این با چرا هنوز
کار سیاه نیست رنگ زرشکی آن آیا چون داری؟

میدهد؟ جلوه موجه را تو
درستمثلایناستکه برادرانمثبتنیروی
سربازان و گشتاپو شخصیهای لباس و انتظامی
گمنامامامزمانصیغه دوم آنهادختراندستگیر

نیاورند... در صدایش را باشد و خیابانی شده

عمیق افکار
نارگیل درخت خدا دارد که دلیلی چه واقعا
برای بشر چرا کرد؟ خلق بلند و مرتفع آنقدر را
ایمنیبپوشد نشستن زیرچنیندرختیبایدکاله
از شکستن و آنچرت بزند زیر سایه چند دقیقه تا

باشد؟ نداشته ترسی کلهاش
درخت از گردو کوتاهتر درخت هایپسته و چرا

نارگیلهستند؟

داستان،مجسمهونقاشی «دینی»نمونهایگویا
محدودیتهای و اما منع ها است دریافت این از
و اسالم صدر  تاریخ بازآفرینی در گوناگون 
آثار بر خلق را راه مذهبی شخصیت های مقدس

جذاب بسته است.

خشونت الگوی مولفه سه
و ادبی هنری آثار علیه خشن الگوی واکنش
متفاوت روایتی هنری که بازاری شبه تولیدات یا
مولفه سه بر میدهند، دست به رسمی تفسیر از
تشخیصتوهین مرجعیتدر تعمیمممنوعیت،

است. شده بنا خشن، عمل و
را، گذشته ممنوعیت برخی اسالمی جوامع
چونممنوعیتمجسمهسازییانقاشیچهرهنزد
پشت نزد شیعیان، موسیقی مسلمانان یا همه
از هنری بیان شیوههای برخی اما سرگذاشته اند
جملهنشاندادنپیامبر و خلفایراشدیندرمیان
 ۱۲ و پیامبر و نشان دادن دختر مسلمانان همه

قالب در یا تاتر فیلم، در شیعیان، میان در امام
است. ممنوع چهره نقاشی و مجسمه

دینهای پیروان از مسلمانان از نحلهای
ندارند باور دینی به هیچ که کسانی از و دیگر
باورهایدیگران» به برای«احترام میخواهندکه
ادبی و هنری خالقیتهای بر را ممنوعیت ها این

خودتحمیلکنند.
مولفه دومبرخیآثار«توهین»و «دشنام» در
توهین دقیق مرز تعیین هرچند میشوند تلقی
آثار در ویژه به توهین، مصداق های تشخیص و
هنریوادبیباارزشکهتفسیرپذیریازمولفه های
نگاهی در آنچه و نیست آسان است، آنان ماهوی
میشود در نگاهی تلقی هنری انتقاد یا بازسازی

ارزیابی شود. دشنام و توهین دیگر میتواند
بعد که به زندگینامهایرا آثار پژوهشینیز در
نگاهی از مقدس میپردازد شخصیتی زناشویی
میتوانپژوهشیانتقادی و ازنگاهیدیگرمیتوان

توهین تلقی کرد.
تلقی توهین چه آن برابر در نحلهها برخی

حدقتلمتوسلمیشوند میکنندبهخشونتتا
رفتار از انتقاد با اسالمی نحلههای برخی  اما
پژوهشگران، از خود همدینان خشونتآمیز
هنرمندانو نویسندگانغیرمسلمان میخواهند
باورهایدینیمسلماناناحترام»گذاشته که«به
آثار از می کنند، «توهین» تلقی آنان را آنچه و

کنند. حذف خود
به میتواند  که توهین، از مصونیت اما 
نمی تواند شود، تعبیر ریشه ای انتقاد از مصونیت
این اگر و باشد دین یک  انحصاری» «امتیاز
و ادیان به همه ناباوران به یک سان به امتیاز
ادیان، ابراهیمی همه و مکاتب پیروان همه به
و توهین کس آنچه هر و غیرابراهیمی، اعطاء و
پژوهش، شود، از ممنوع تلقی میکند، دشنام
چه ادبی و هنری خالقیت آزادی از و انتقاد نقد،

میماند؟ جای بر
خشونت مستقیم فیزیکیگامسوم دراین الگو
استودرهمینگاماستکهنحلهایازمسلمانان

میکنند. متمایز دیگر ادیان پیروان از را خود
بودایی، چون بزرگ ادیان  اغلب پیروان

ادیان، همه  به ناباوران  و یهودی،  و  مسیحی
یا «مخالف» به آنچه و تحریم انتقاد بحث، با
واکنشنشانمیدهند «توهین»تلقیمیکنند،
مسلمانان از نحلهای و دینی مراجع برخی اما
دست فیزیکی خشونت به و رفته فرا مرز این از

مییازند.
در بمبگذاری چون  واکنشها  برخی
یا کسان به حمله و قتل فتوای رسانهها،
اروپا،نوعیخودسانسوریمبتنی در ساختمانها
اسالمی، حوزه باورهای در مصلحتاندیشی را بر
کرده و ترزیق غربی اروپای رسانههای و به جوامع
از آثاری که از انتشار رسانههای اروپایی بسیاری از
نگاه مسلمانانمیتوانند«توهینآمیز»تلقی شده
خودداری آنان را برانگیزند، از گروهی خشم و
مدت دراز تبعیض در و تمایز اما این میکنند.
هنری و و خالقیت شده منفی منجر واکنش به
آزاد بیان برای را زمینه و باز را خود راه نیز ادبی

خالقیتفراهممیکند.
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

مقدسات؟ و باورها به توهین یا انتقاد و هنری خالقیت

ليسانس فوق مدرک آمريکا دارای تبار های ايرانی
نژادیآمريکا  ميان۶۷ گروه در هستندکه دکترا و

است. اين باالترين شاخص تحصيالت
کشور از خارج مقيم ايرانيان ديگر سوی از
را  دالر ميليارد ۸۰۰ بر بالغ سرمايهای دست کم
دهه پول يک از بيش با معادل که دارا هستند

است. کشور در نفت فروش
 ۲۰۰۹ سال در نيز پول بينالمللی صندوق
اياالت  در ايرانی پروفسور ۵۰۰ از میگويد بيش
يا استانفورد امآیتی در که وجود دارد متحده
تاثيرگذار دانشگاهی آمريکا علمی و مراکز ديگر يا
هستندواين رقممعادلبايکپنجم کلاستادان
چراکه درحالحاضرکل داخلکشور است. در ما
با  ۹۰-۸۹ برابر سال کشور در داخل استادان در

است.  بوده ۵۶۰ نفر و دوهزار
متحد ملل توسعه سازمان نيز پيش چندی
براساسآنمشخصشد و کرد منتشر گزارشیرا
رکورددار خروجی نفر ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار با ايران که
براساس است. متخصص  نيروی  مهاجرت
ميزان ساالنه اين خروج اقتصادی معادلههای
۵۰ ميليارد  با خروج است برابر نيروی متخصص

است. سال هر در سرمايه دالر
در گرفته پژوهش صورت براساس آن که غمانگيزتر
تهران بيشاز۷۰ درصد  دانشکده علوماجتماعیدانشگاه
دانشجوياندکترایآندانشگاهکهموفقبهدريافتمدرک

مهاجرت هستند. فکر به شدهاند دکترای خود

مدالآوران  ۶۲ درصد
علمی رقابتهای ايرانی
رفته اند! کشور از جهانی

۲۰ صفحه از بقیه

از دلیل «حمایتهایش» احمدینژاد به محمود
انتقاد کردهاند. وی

نفر در اروميه هشت
شدند اعدام

مرکزی اروميه زندانيان زندان نفر از هشت
زندان اين محوطه در قضايی مراجع دستور به

خبری آژانس گزارش به شدند. آويخته دار به
بهمورد پنجشنبه، دیروز، «موکريان»ايناعدامها

شد. گذاشته اجرا
مسعودشمسنژاد، وکيليکی ازاعدامشدگان
اعدام افراد «اتهام است: گفته «موکريان»، به
ازسویمراجعقضايی،جرائممربوطبهمواد شده
مخدرعنوانشدهاست.»بهگفتهاينوکيلاجرای
آييننامه مفاد «کامال خارج از وی موکل حکم
صورت گرفته است. اعدام» نحوه اجرای احکام

اعدامشدگانبعدازظهرروزگذشته،بهدستور
زندان اين قرنطينه به اروميه زندان مسئوالن

بودند. شده منتقل حکم اجرای جهت

خبرگزاری نيز هفته این چهارشنبه روز
از اعدام («هرانا») بشر حقوق فعاالن مجموعه
زندان در محبوس زندانی زرینی، کوروش
خبر مواد مخدر حمل اتهام به رجاییشهر کرج

بود. داده
حبس سال هفت از پس که زرینی کوروش
در صورت گرفته اعتراضات جریان شد، در اعدام
و زخمی کشته موجب که کرج زندان قزلحصار
به زندان  شد از زندانیان ۸۰ تن شدن بیش از

بود. منتقل شده رجایی شهر کرج
زندانیدیگر گزارش«هرانا»دستکمچهار به
به اجرای حکم اعدام جهت به همراه این زندانی

سرنوشتاین از بودندکه زنداناوینمنتقلشده
دست نیست. اطالعی در افراد

گروههای خورشيدی جاری ماه آغاز در
اعدامها کمسابقه افزايش از بشر حقوق مدافع
داده خبر ايران اسالمی جمهوری زندان های در

بودند.
مجموعهفعاالنحقوق بشر درايراندر گزارش
ازوضعيتحقوق ارديبهشتماهسالجاریخود
هفته منتشر چهارشنبه این که روز در ايران بشر
در  شدنوشت درطی ماه گذشته دستکم۷۷ نفر
اعدامشدگان از نيمی حکم که شدند اعدام ايران

است. شده اجرا مخفيانه صورت به

و... سیاسی خبـرهای


