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فروشگاه ساسان در محل جدید خود در تقاطع خیابان های  ��������������
و������������ با انواع خوار و بار، خشکبار و شیرینی های تر و خشک و 
کیک همراه با سبزیجات تازه ارگانیک نظیر ریحان، ترخان، جعفری، گشنیز، 
و همچنین در بخش قصابی خود با انواع گوشت و مرغ تازه و حالل و در 
بخش نانوائی خود با پخت روزانه نان تافتون تنوری (سفید و گندمی)، و 
در بخش عطاری خود با انواع گیاهان طبی آماده خدمتگزاری به شماست. از  

ساسان خرید کرده و با نوشیدن چای و کشیدن قلیان دمی هم بیاسائید.

 انواع خوراک ها و ساندویچ ها تهیه شده با گوشت حالل شامل: کباب 
کوبیده و جوجه کباب ، جایرو (کباب ترکی)، کله پاچه، ساندویچ 

مرغ، مغز، زبان و ... در فروشگاه ساسان موجود است
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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

خبر؟ چه ایران از
بازار در ارز قیمت متداوم افزایش پی در
علت گفت: مرکزی بانک کل رییس کشور،
تحریمها یکی است: چیز دو قیمتها افزایش

تورم! دیگری و
اصطالح کسانی چنین برای انگلیسی در
کسی  به معنای که کار می برند به Half Ass را
نصفه و میفهمد نصفه را چیز همه که است

انجاممیدهد.

***
دادکه۲۰ میلیونفرانک  دولتسوییسخبر
سوریه، رییس جمهور نزدیکان داراییهای  از

دلیل این آنها بلوکه کرده است. را االسد، بشار
۱۰۰ نفر در شهر  قتلعام بیش از عمل خود را
بوده  آنها میان در کودک ۴۹ نفر که «الحویه»

عنوانکردند.
بلند مقام چند االسد، شامل بشار نزدیکان
پایهجمهوریاسالمیاز جملهمجتبیخامنه ای،
بهخبرنگارانگفتند:۲۰ میلیونفرانکچشمگاو 
بشار االسد به و نمیآوریم ابرو به خم و ما است
خواهیم کرد بیشتر مردمش کمک برای کشتن
بشار  فرانک ۲۰۰ میلیون روی ممکن است اما

را کنار بگذاریم. االسد

***
علت درباره  مجددا مرکزی بانک رییس 
قرار مورد سئوال خارجی قیمت ارزهای افزایش
محترم، مقامات که حاال پرسیدند: او واز گرفت
میگویند آقایخامنهای و احمدینژاد، جمله از
به محکمی ما مشت و اثری نداشته تحریمها
وضع پیش این چرا میزنیم آمریکا پوزه اقتصاد

آمده؟
افزایشقیمتدالر از نمی توان اوجوابداد:
خیار برنج و و گوشت دالر کرد چون جلوگیری
و با ترس را بتوان فروشنده که گوجه نیست و
او کرد. کاهش قیمت به جریمه وادار و ارعاب
نیستوبهجاهای اضافه کرد: دالردستبقال ها

است! وصل شده و مهم تر باالتر
 ***

امر ولی به  ایران در  آیتاهللا خامنهای که 
رحلت سالگرد معروف است در هم مسلمین
امامخمینیپدر امامخمینیفرمودند: جانگذاز
وی امروز است. جهان در اسالمی جنبشهای
و «حزباهللا» پدر این کرد: فرزندان الیق اضافه
نظیر ایشان دیگر فرزندان و هستند «حماس»
غیره و «بوکاحرام» «الشباب»، «القاعده»،
ایشان چون نسبت داد به ایشان نمی توان را
حضور نیجریه و سومالی و افغانستان در هرگز

نداشتهاند. همسری آنجا در و نداشتهاند

***
اطالعات وزیر مصلحی حیدر حجتاهللا

که هستیم در صدد اسالمی گفت: جمهوری
بگیریم جلویموازیکاریدر کارهای اطالعاتیرا

کنیم. صرفهجویی مردم پول و وقت در و
وزارت که وقتی دارد دلیلی چه گفت: او
میدهد گوش  مردم مکالمات به اطالعات 
میکند کنترل را آنها اینترنتی عملیات و
گفت: او دهد؟ انجام را کار این هم «کیهان»
زمان او در بیامرزد که را پدر شاه خدا باز هم
رابطهخوبی داشتند هم با اطالعات و«کیهان»

نمیکردند. هم با رقابتی آنچنان و

***
نیروهای ستاد کل ایزدی معاون مصطفی
معظم مقام فرمایشات طبق گفت: مسلح
دنیا  از ۳۰۰ سال انسانی علوم در ما رهبری

جلوترهستیم!
هم  را قبل ۴۰۰ سال آن هزار و وی گفت: اگر
اضافهکنیمهزار و۷۰۰ سالجلوتر  به فرمایشآقا
منظورش آقا میکنم فکر من گفت: او هستیم!
از  علمی لحاظ از ۳۰۰ سال ما که  بوده این 

جلوهستیم. انسانهایدیگر

***
سایتخبریتحلیلیتبلیغی«چمراننیوز»
۳۳ سال  در خمینی امام سخنرانی نوشت:
ملت را کج گذاشتم پایم بود که اگر این قبل

بایدبگوید.
وقت امام هیچ که کرد سایت تحلیل این
چپ همیشه با پای و را کج نگذاشت پایش

شد! قضایا وارد

***
طبق که کرد گزارش «ایسنا» خبرگزاری
از کراوات جمع آوری  کار  پلیس تازه  دستور
خواهد آغاز زودی به تهران پوشاک مغازههای

شد.
طرح اجرای طی نوشت: خبرگزاری این
رعایت آزادی با همچنین و ارتقای اجتماعی
اساسی آمده قانون در که پوشاک هموطنان
مرحله بعدی عملیات پلیس جمعآوری است
توری جوراب و شلوار جورابی و سوتین و کرست

تیشرت و لبهدار کاله و
منقش وشلوارلیهای تنگ

بود. خواهد

***
فرمانده «ناجا» (نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی)
 ۱۳۹۰ سال داد که در خبر
تجاوز  ۹۰۰ پرونده از متجاوز
به انتظامی نیروی توسط
۶۰ درصد  ثبت رسیده که
و «لواط»  به مربوط آن 
 ۱۵ زیر افراد مورد در معموال
«اغفال» صورت و با سال

است. گرفته
به توجه با گفت: وی
پایین برای مسئولین تالش
ازدواج مهریه نرخ آوردن
۴۰ تا ۱۰۰  ساعتی از موقت
به بستگی که تومان هزار
است متغیر دختر سنزنیا
علتاین«لواط»هامشخص

نیست!
گفت: همچنین وی

نظر به عادل حداد برخالف گفته آقای غالمعلی
«اسالم تایلندی» سوی به بیشتر ما که میآید

ژاپنی»! «اسالم تا می رویم پیش
میزان از ما کشف که وقتی گفت: مقام این
 ۲۰ حدود چیزی الکلی مشروبات و مخدر مواد
هم  لواط در مورد ۹۰۰ فقره ۳۰ درصد است تا
تا کرد «چرب» کمی را اینگونه آمارهای باید

باشد. واقعی تر

خبر؟ چه انگلستان از
ملکه تاجداری  سال شصتمین مراسم 
انگلستانطیجشن باشکوهیبا حضورمیلیونها
و نوازنده و خواننده صدها و انگلستان مردم نفر
کشور برگزار آن در بینالمللی هنرپیشه معروف

شد.

نفر  حدود۷۰ هزار آخر این جشن برای روز در
«شامپاین» او خانواده و انگلیس ملکه طرفدار
گرفت انجام قرعهکشی طریق از رایگان نوشیدن
شامپاین خود گیالسهای مراسمی همه طی و
و هورا سرکشیدند انگلستان ملکه سالمتی به را

دادند. سر
به خوشا ایران، مقیم رفقای از یکی قول به
۳۳ سال  بعد از اینجا که ما حال انگلیسیها!
یک حکومت اسالمی حتی و تخت تاج استقرار
یک حتی هیچ، که نشد نصیبمان سرد آبجوی

مجانی همکوفتنکردیم! ماءالشعیر

«یوتیـوب» به زدن سنگ
برای من ایمیلی ایران دیشب از رفقا یکی از
عنوان «سنگزدنبه یوتیوب». ایمیل فرستاد با

مرکزی رییس بانک بهمنی محمود چهره کاریکاتوری از
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ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

کنید! دستگیرش کرد سبزی از من سئوال جنبش بود که خبرنگار اون احمدی نژاد:

 بقیه در صفحه ۳۷   

تور گروهی چین با نرخ ویژه

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 590$ ـ  اروپا از 350$ ـ کابل از $1130
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

 پکن (۵ روز) .................................................. از ۱۵۸۰ دالر
۵ شهر مختلف (۹ روز) ............ از ۱۷۷۰ دالر

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

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) ۲۹) جون ۱۸ دوشنبه

خرداد) ۲۲) جون ۱۱ دوشنبه

بشر حقوق بررسی
شیـعه قرن اخیـر علما دیدگاه از

کدیور محسن سخنران:

آن تفاوت و طبیعی طب مفهوم
رایج طب با

صبا حسین دکتر سخنران:

رسانههای نمایشگاه  از عکسی شامل  مذکور
آن که طی قبل بود سال اسالمی در جمهوری
نوشته «یوتیوب» چندبرادر وخواهرتکهسنگیبا
برادران و و داده بودند نمایشگاه قرار محل را در
سبمولیک با احساس خواهران اسالمی دیگر
عربستان کعبه در شیطان قرارگاه به سنگ زدن
بدطراحیشدهسنگ بهسویاینتندیسبسیار
را خود اصولگرایانه عقدههای تا میکنند پرتاب

خالیکنند.
در عکس پارسال این او نوشتم: جواب در

آمده بود.
بالفاصله در جوابمننوشت: یک سالطول
اینترنت جمهوری اسالمیسایت را باز با تا کشید

بفرستم! تو برای بعد و ببینم را عکس و کنم

دشمنی با ایران
روزنامهنگاران با دیدار در احمدینژاد محمود

آن ها گفت: تهران به مصری در
با یک» بعالوه «پنج کشورهای بسیاری از
ایراندشمنهستند. وی در جوابخبرنگاریکه
تا! هر شش داد: جواب کدامشان، پرسیده بود:

تسلیت
مردن» «ایستاده  آهنگ پخش و انتشار 
به دندانشکنی  جواب  که نجفی  شاهین اثر 
جرم به ایران آیتاهللا های توسط او فتوای قتل
همه به را میباشد او «نقی» آهنگ خواندن
گروههای و لوسآنجلس خوشنشسته های
«خوابیدهزنده»اپوزیسیوندرسرتاسردنیاتسلیت
نویسندگان روزنامه و مفسران برای میگوییم و
می نماییم. تحمل و صبر آرزوی تهران «کیهان»
ایران آزادی برای ایستاده مبارزان

تاریخی حقایق
برای (نه کرد پیدا اختالف آدم وقتی حوا با
برود) تصمیم با مرد دیگری که میخواست این
گاز زدن با و کند گوش مار راهنمایی گرفت به

آدم دست از تا شود رانده بهشت از سیبی از
گردد. خالص

من حوا خدا گفت: به فهمید این را وقتی آدم
کتبی اجازه بدون نباید زنها و دارم دوست را
را ترککنند. منظورشازکشور شوهرشانکشور

بهشتبود. البته
سواد نداری که تو گفت: اوال و خندید خدا
دین اسالم من دوما هنوز بنویسی و اجازه کتبی
شوهران بدون اجازه زنان که راهاندازی نکردهام را

حق مسافرت نداشته باشند. خود
دوست سیب اصال که هم آدم که بود این
تصمیمگرفتکه میخورد موز نداشتوهمیشه
بهشت بیرون راندهشود یک سیباز زدن از گاز با

کند. دنبال را حوا و
خود خلقت کار ادامه این که برای هم خدا
زن این سیب زدن گاز کار در نیندازد خطر به را
بیرون بهشت از دو را هر نکرد و دخالتی مرد و

فرستاد.

حسین! و امام حوزه سنت
توی بود آمده عرب آخوندهای این از یکی
عربی مفلوک کشور کدام نمیدانم تلویزیون
ریشه کالیفرنیا سنت خوزه میگفت: و اسالمی

دارد! اسالمی
که مجری برنامه و جواب مصاحبه گر در او
«سنت» گفت: چیست. منظورتان میپرسید:
لهجه به هم «حوزه» امام و یعنی مقدس، یعنی
سنت و است حسین خودمان همان انگلیسی
واقع اسم است در کالیفرنیا شهری در خوزه که

میباشد! حسین» «امام آن واقعی
غیرایرانی به کشورهای در (مفتی این مفتی
مفتخور ریشه از احتماال و آخوند اطالق می شود
هزار در حسین که امام نتیجه گیری کرد میآید)
داشته است  و۴۰۰ سال قبلگرین کارتآمریکا را
را روی او اسم شهیدپرورانه خدمات به خاطر و
خبرنگار ومجری گذاشتهاند! شهریدر کالیفرنیا
امام یا مفتی و مقابل سخنان این هم در برنامه

نداد. نشان اعتراضی
و بودم برنامه این مجری  جای من کاش
درباره«سنت امامعزیز،توضیحشما میپرسیدم:

روز که در مسیحی حواریون از یکی پاتریک» 
لباس آمریکا همه مردم ویژه در غرب به او تولد
دیگر مشروبات و آبجو روز تمام و میپوشند سبز
میخورندوبساط پارتی ورقص ومهمانیوسکس
از یک کدام به او و چیست میرسد حداکثر به

برمیگردد؟ ما شیعه امامان

ادبیات بخش

آن کشیدیم... فقط ما
توجلویتلویزیون۵۵ اینچیخودت  وقتیکه

نشستی
تلویزیونی کانال هشتصد دکمه یک فشار با و

را غیرخفن و خفن
و کردی حال و کردی تماشا و کردی عوض

کردی... صفا
کشیدیم! آه فقط اینجا ما

و رنگ همه با آن مراسم اسکار را که وقتی
کردی زیباییتماشا

آبجوی تگری یک بطری ضمن تماشایش و
کشیدی... باال را

کشیدیم! آه اینجا ما
تماشا را جهانی جام مسابقههای که وقتی

زنده آن هم با پخش کردی؛
نداد و نشان را مسابقه زمین فقط و دوربین
دیدی؛ هم در کنار در استادیوم را مرد و زن

را... برزیلی زن تماشاگران مخصوصا
کشیدیم! آه فقط اینجا ما

«واکا آهنگ با زنان دیگر شکیرا که وقتی
را واکا»

مراسم در
و اختتامیه جامجهانی افتتاحیه

جادوییاش خواند آن رقص با
او با و پایین پریدی و باال زنان بشکن تو و

شدی... همصدا
کشیدیم! آه فقط اینجا ما

دست در دست کوتاه شورت با وقتی که تو
دوست پسرت

زدید و قدم عاشقانه در خیابان
شما گیر و به نگرفت را پلیس آمریکا شما

نداد

کشیدیم! آه فقط اینجا ما
بدون کلیک سه  دو  با  تو  که وقتی

فیلترشکن
زدی سر اینترنت جای هزار به

روی ثانیه سه  عرض  در  عکسهایت  و
مانیتورتآمدند

کشیدیم! آه فقط اینجا ما
صدای با دنیا، موبایلت با نصف با که وقتی

شفاف، و صاف
نداشتی سانسور و آنتن مشکل و زدی حرف

کشیدیم! آه فقط اینجا ما
فرودگاه آمریکا در و رفتی ایران که از وقتی

گفتند: تو به
آمدی! خوش خانه به

کشیدیم! آه فقط اینجا ما

خواب جنیفر لوپز
چند که باید زمانی و بود دمهای صبح دم
کار سر به میشدم و بیدار از خواب بعد دقیقه

با شد؛ پیدا لوپز جنیفر کله و سر یکهو میرفتم.
و چاکدار دامن و سکسی و قرمز لباس همان

و... سیاه بلند پاشنه کفشهای
خیلیعصبانیشدم.وگفتم:قدیمهاسرشب
مدتیاست سر تویخوابمن میآمدیحاالچرا

میآیی؟ من سراغ به صبح
من تقصیر گفت: شیطنتآمیز خندهای با
میلیون ها نفر توی خواب باید شب چیه؟ هر

بروم.
وقتی برای کلهسحر اینچنددقیقه گفتم: با

دیدن نمیماند. رویا
خندید وگفت:تقصیر منچیه؟ساعت چهار
وقت تا بروسر کار ازظهر بعد صبحبخوابو چهار

داشته باشی.
نامردی و بیوفایی این دست از عصبانیت با
توی خواب لب زیر خواب پریدم و از جنیفر لوپز
به تف تف... بار گفتم: تف... سه دو بیداری و

شانس! این
رختخواب که در دیدم را صورت زنم یکباره
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۱۵ صفحه از بقیه

۳۴ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
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کیلومتر  هزار پنج طول به آسیا در رودی ۱ـ 
غنیمت را ـ درویش اطلس میریزد اقیانوس به

است.
میبلعد!  یکی را این به دوش خانه  درآمد ۲ـ 

بلندمرتبه. ـ گسترده شده و آماده ـ
مدرس  نیرنگـ و ناعالجـ خدعه و ناگزیر ـ ۳

تناسب  ـ نوشیدن برای گاو شاخ از ظرفی ۱ـ 
صنایع شعری. از بدیع اصطالح در و است

ماده  ـ حاجت  برآوردن  کردن  قبول  ـ  ۲
گشادهرو. جمجمهـ  رنگ درون خاکستری

واحد  ـ کمان زه ـ زرقلب و فرومایه ـ  ۳
شمارشچهارپا.

الهیـ   وظیفهخوران درگاه ـ از طوایف ۴ـ  از
و دلتنگی. ـ اندوه یازده

مرکب ـ  دوات نخ تابیده ـ انتها و ۵ ـ آخر
کمال. و تمام

جوان  سرگردانـ  در به در و ـ فرود آمده ۶ـ 
ناآزموده. و بیتجربه

از  دسته ای و است ستاره ـ سعادت مرغ ۷ـ 
غیر. بیگانه و سوارانـ 

پدر! ـ  به دست کشته ـ این ۸ ـ خجالتی
ترسم و بیم.

واحد  ـ دور کردن  خود از حواری خائنـ  ۹ـ 
حرارتی! وزن

بزرگساالن  کالس درس ـ ترکی اسم ـ ۱۰
کال. میوه ـ بود

عالمت  و بدگمانیـ  ـ افترا توجه داشتن ـ ۱۱
صفتتفضیلی.

و  منظور  ـ پروردگار ـ رسوایی ـ طبل  ۱۲
بی زبان. زباندار ـ مقصود

چهارپا  شمارش واحد ـ فرار مایعات از ۱۳ ـ
انواع مرکبات. ـ

انصاری. عابد ـ کوهی آلوی ـ پهلوان ـ ۱۴
کشوریآفریقاییبا ۵/۱۲ میلیونجمعیت  ۱۵ـ 
ـ  یافت استقالل فرانسه از ۱۹۶۰ سال در که

بزرگترینآبزی.

دانشگاه.
به درود و  ـ تازی نفی ـ دهش ۴ـ  بخشش و

شایسته. و جایز ـ خداحافظی
تئاتر و  هنرپیشه ـ خوراکی سبزیهای ۵ـ  از

خون. جوی ـ سینما
منقلپناه! دستافزار ـ صحرایی کاسنی ـ ۶

کاه!  ـ دزد عددی است پایتخت فراریـ  ۷ـ 
گرفتن. خو ـ

نشریات  است و از زدنـ  نیکوکاران گول ۸ـ 
مرام. و ـ عقیده وطنی روزانه

پشت  برآمدگی ـ شدن گرامی و ارجمند ۹ـ 
جدولی. ـ ویتامین به آب آغشته ـ شتر

و بدسرشت. نانجیب ـ خدای هندو ـ ۱۰
آواز ـ  با همراه نمایش ـ چیزی ۱۱ ـ پایان

مشهور. و معروف
بیانوسخن  تلفظوطرز روشنیبخشـ ۱۲ـ 
در ـ برهنه ـ و منطقه خاص یک قوم مربوط به

بودن. گرو
گلهای  از ـ نکتهسنجی و خوشطبعی ۱۳ـ 

عجز. و شیون و گریه ـ خوشبو

بسیار  ـ نرم خاک و گرد ـ شترکش ۱۴ ـ
درخشان.

فیلسوفبلژیکی  و شاعر ـ نشده پذیرفته ۱۵ـ 
«مورچگان» و آبی» «پرنده چون آثاری خالق
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زل میزند. من به و دارد نشسته
کردم؟ بیدارت خواب از شده؟ چی پرسیدم:
میدیدی؟ بد خواب داشتی باز داد: جواب

تف تف که وقتی من صدای و سر از گفتم:
شدی؟ بیدار میکردم

و سر از گفت: و کشید صورتش به را دستش
دهان تو از آب که وقتی کنم، عرض صدا که چه

پریدم. خواب از افتاد صورتم روی سقف

دیگر...» روزهای و روز و
و دیدهها مجموعهی از سرانجام من دوست
تهران در که آن سه هفتهای در خود شنیدههایی
با «ایران که میرسد نتیجه این به است گذرانده
من است. پرتگاه لبه بر معنویش هستی همه ی
همتی اگر که گفتهام خود به روز، هر و روز هر
بر نیاید، آستین از چاره جویی و دست نجوشد

سرنوشتایران، سوایسرنوشتآن طفلتکهپاره
موهبت به که هنوز آنها بر بود و نخواهد شده
میاندیشند چارهجویی به و دارند دست امیدی
که فردایی مسالهی ایران از مساله گفت: باید
«باید»جمهوریباشد یا و پادشاهیشود «باید»
«باید» یا و بگرود سوسیالیسم به «باید» یا و
فراتر «بایدها» این از دیگر و بر گزیند را لیبرالیسم
«بودنو به مساله بهسیاقبیانشکسپیر و رفته

است. نبودن» مبدل شده یا
کار را از باشیم باید اگر در اندیشهی چارهای

کنیم. آغاز خط این

یاداشت:
تاریخ ۱۸ فوریهی ۲۰۱۱ در  در مقال آن ۱ ـ
و رسید چاپ به «ایرانیان»، هفتهنامه ی همین
هنگامی که آخرین «دقیقا مقدمتا با اینعبارات:
که شد اعالم میآوردم قلم به را مقال این سطور
تاکید  از۲۴ ساعتپساز کمتر حسنیمبارکدر
خویش استعفای کار، ادامهی به خود تصمیم بر
ارتش مهار مسئولیت عالی شورای ارائه داده و را

است...» گرفته دست به را

۲۷ صفحه از بقیه
... این نبودن؟» یا «بودن

به تبديل را نظرها «بخش عنوان با کردم منتشر
لجنزارنکنيم»و ازنظرنويسان تقاضاکردمفضای
نکنند. اين آلوده ناسزاگويی و فحاشی با سايت را
نوشته های شايد که است نوشته کسی را مطلب
توهين به دين عين مومن، آقايان طنزش از نظر

باشد! مقدسات به ناسزاگويی و
نمیدانيم. ما آيندهچهخواهدشدرا اينکهدر
توانست از خواهند کافرانمسلمانخوار آيا لشکر
ما بر کنند را فتح اسالم کاخ آنجلس لوس طريق
است معلوم ما و بر آنچه میدانيم نيست. معلوم
آيت اهللاهای ايناستکه حکومتاسالمیايرانو
فقيهانبرجسته،کماکانمشغول زدنو نامدار و
پايه های کردن نابود و فکر اهل شکنجه و کشتن
که است واقعيتی اين ايراناند. فرهنگ و اقتصاد
با مستقيما و آقای دکتر و ما است موجود فعال
جای بهتر است به دکتر آقای و کار داريم. سر آن
نگران فعال مومنان، آينده برای نگران شدن
و علی نام به که زندانهايی در که باشند کسانی
و پوسيدناند در حال اداره می شود نقی و فاطمه
و در کشوری بيمار و جوانیشان که عمر مردمی
سوء مديريتآقايانمقدسان بهخاطر عقبمانده

رفتناست. ايشان باد حالبر آيات خداوندیدر و
معلول رفتن علت، از بين با باشند که مطمئن
آن کاسته شدت يا از و خواهد رفت از بين نيز
کليسایشان مردم غرب در امروز شد. خواهد
به کسی و میخوانند را دعایشان و میروند را
عرصه در کليسا که آن مگر ندارد آنها دين کار
مثال کشيشی و شود خطاکاری دچار اجتماع
جنين سقط مانند در اموری پاپ و کند بچهبازی
تمام از کاندوم دخالت نمايد. به رغم استفاده و
متعارف در حد تمسخرهای و و طنزها انتقادها
کليسایشان و مردم برقرار است دين اجتماعی،
«خبث گفتن» زدن» و از «شنعت و کسی نيز،
ايراننيز دچار «بشاشت»نمیشود. در بیدليل،
معلول از ميانرفتنعلت، با و چنينخواهدشد

رفت. خواهد ميان از نيز
اميدواريمجنابآقایدکتر،بههمانشفافيت
آينده دفاع حکومت دينداران در از حقوق که
کسانی از نام، با و شفافيت همان به میکنند،
نيز تحتتعقيبآدمکشاندينیهستند امروز که
انسان اصل وجود که دهند و نشان کنند دفاع
ديگر. اميدواريم چيز نه و حقوق انسانی و است

چنينباشد...
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

نگران... سروش؛ دکتر جناب

را تمسخرها این که مذهبی اش) رهبران توصیه
نواندیشانمذهبی آنبگذرد. کنار از تحملکندو
نجفی شاهین پدیده که بپذیرند باید نیز اسالمی
به تخطئهها (و و محکومیتها و ماندنی است،
آن بر قتلها) نمیتواند تهدیدها و اولی طریق
توصیه وجود دارد پایانی بگذارند. راهی اگر نقطه
تحمل کنندو پیدا مومناناستکهسعهصدر به
است وظیفه ای این و ـ گیرند پیشه را تساهل و
دوش نواندیشاندینی بر بیشازهرکس دیگر که

است. شده نهاده
ُظِلَم َمن ِإالَّ اْلَقْوِل َوِء ِمَن ِبالسُّ اْلَجْهَر اهللاُّ ُيِحبُّ الَّ

۱۶ صفحه از بقیه
نجفی... شاهین پدیده

بهاصلیو فرعیکردنمی پرداختند: کسبقدرت
شهروندان حقوق بود و آنها اصلی برای سیاسی
ظاهرا آمده اند که نیز  خارج  به فرعی. عادی
و مردم حقوق و اصلی مساله به دموکراسی
شده تبدیل فرعی مساله به روزه هر توهینهای

است.
صدا و سر برای دموکراسی میتوان چگونه
نادیده را شهروندان تک تک حقوق اما کرد،
اهمیت گروه این برای که حقوقی تنها گرفت؟
سیاسی رقابت های در  سیاسی  حقوق داشته
و گروه این به شهروندان از بسیاری اگر است.
اعتماد زیادی آن همانند چپهای مارکسیست
آن نمیافتند برای راه آن ها سر و پشت ندارند
مطالباتو شکایتاز تحقیرهایخود را است که

نمیشنوند. آن ها زبان از

مخالفان تحقیر، بزرگترین مشکل ندیدن
اسالمی جمهوری سیاسی مخالفان از برخی
سهدههاستکهتحقیرتکتکشهروندانتوسط
همینکورچشمیاست با نمی بینند. حکومترا
کهپرهیزاز توهین بهمقدساتی راکه وجودخارجی
این ندارندمایهوحدتمخالفانمعرفیمیکنند.
از انسانها حرمت توجه ندارند که افراد و گروهها
نانشبواجبتروازمعنویتنیزبرایآنهامهم تر
مسکن، و نان موضوع با مارکسیستها است.
چشمبرتحقیرمیلیونیمردممیبندندوباتمسک
بهمسائلخیالی مانند حمله خارجی یاامپریالیسم
میکنند کاالی با آن، تالش مخالفت و جهانی
مخاطب بفروشند. اسالمگرایان را به خود کهنه
هم اصالح طلبشان دوستان و الحق و سابق
ازموضعمعنویتواحترام میکوشندهمینکاررا

دهند. مذهبیها انجام و نیازردن مقدسات به
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۷ صفحه از بقیه

مقدسات... برای روضهخوانی

عهده داشت. بر را وزرای کابینه
متولد دو هر حسین صدام و حمود عبد
بودند. شهر تکریت حومه العوجه در روستای
ریاست «منشی ویژه عبد حمود رسمی سمت
شده تهیه استناد مدارک اما به بود جمهوری»
اوهمچنینمسئول تامین ازسوی دولتبریتانیا
دفاعی و اطالعاتی امور و صدام امنیت شخصی

بود. وی
سویبرخی اینمدارک آمده عبد حمود از در
تلقی  عراق» ۲ رهبری شماره «مرد عنوان به
حسین صدام با ارتباطات تمامی زیرا میشده
همچنین او و رد شده وی  ارتباطی  کانال از

بگذارد. زیر پا را دولت میتوانسته تصمیمات
آخرینحضور هنگام عبدحمودهمچنینبه
۷ اپریل  تاریخ عراق در تلویزیون حسین در صدام
کنار وی دیده  ۲۰۰۳ (پیش از دستگیری او) در

شد.

همراه تلفن شرکت
تحریم «ایرانسل»

را شکست تجاری آمریکا
تلفن خدمات دهنده ارائه عمده شرکت یک
متحده علیه ایاالت تجاری تحریم ایران در همراه

است. کرده نقض را اسالمی جمهوری
است نوشته «رویترز» در گزارشی خبرگزاری
شده موفق «ایرانسل» همراه تلفن شرکت که
استبا وجودتحریمتجاریومالیایاالتمتحده،
ازشرکتهایآمریکاییسان مقادیریتجهیزاترا
میکروسیستمز،هیولیتـپاکاردوشرکتسیسکو

خریداریکند. سیستمز
تحریم به  راجع آمریکا قوانین براساس 
شرکتهای و شهروندان اسالمی، جمهوری
تجاری و معامله مالی ارتباط مجاز به آمریکایی
نیستند بشردوستانه اقالم زمینه در مگر ایران با
این که آمریکایی شرکتهای و شهروندان برای و

سنگینی مجازاتهای بگیرند نادیده را قوانین
است. پیشبینی شده

بازار از که بخش عمدهای «ایرانسل» شرکت
عنوان به دارد، را در اختیار ایران در همراه تلفن
رسیده و ثبت به خصوصی سهامی یک شرکت
متعلق  آن سهام از ۵١ درصد «رویترز»، گفته به
ایران و٤٩ درصد  الکترونیک گسترش به شرکت
یک تی ان»، «ام شرکت به نیز متعلق سهام

شرکت آفریقایجنوبی است.
شرکتگسترشالکترونیکایرانیکشرکت
از بنیاد عبارتند آن سهامداران و ایرانی است
جمهوری رهبر نظر تحت که مستتضعفان،
صنایع شرکت  و دارد، قرار ایران اسالمی 
وزارت که ظاهرا به ایران) الکترونیک ایران (صما

وابسته است. دفاع ایران
اقالم خرید جریان در «رویترز»، گزارش به
تعدادیشرکت آمریکاییتوسطشرکتایرانسل،
خاورمیانه کشورهای سایر و ایران در مستقر
بدون توانستند و کردند ایفا را واسطه نقش
برخی تجهیزات آمریکایی، توجه مقامات جلب
ایران و به خریداری را ایرانی نیاز شرکت مورد

حملکنند.
کارکنانارشد یکیاز نقلاز اینخبرگزاریبه
مادر شرکت تهران، ان» در تی «ام شعبه سابق
اما متهم کرده معامالت این از آگاهی به نیز را
است ان» گفته نورمن، سخنگوی «ام تی پل
از هیچیک هستیم، مطلع ما که آنجا «تا که
کارکناناینشرکتبطورمستقیمیاغیرمستقیم
شرکت استفاده مورد تجهیزات خرید صدد در
که نحوی به را تجهیزاتی چنین و نبوده ایرانسل
ایاالت متحده باشدبهدست قوانینتحریم مغایر

است.» نیاورده
ان» تی «ام شرکت که این یادآوری با وی

سهامدار جزءشرکت«ایرانسل»بودهودر نتیجه،
استکه«ام افزوده دردستندارد، مدیریتآنرا
علیه "به اجرایتحریمهایایاالتمتحده تیان»
حال همدر بههمینمنظور ایرانمتعهداستو
حقوقی مشاوران و متحده ایاالت دولت با حاضر
دارد.» را همکاری الزم زمینه در این بینالمللی
علیه ایران آمریکا تحریم نقض از تی ان» «ام
تحریم این از تبعیت و بر کرده اظهار بیاطالعی

است نهاده تاکید
خبرگزاری«رویترز»در گزارشخودمیافزاید
نظر درباره اظهار از جنوبی شرکت آفریقای که
گفته که شرکت ارشد کارکنان از فهرستی
میشوددرشکستن تحریمآمریکا علیهایراننقش

است. ورزیده خودداری داشتهاند
به گزارشدستیابی«ایرانسل» واکنشبه در
تجهیزاتآمریکایی،شرکتهایآمریکاییمذکور
چنین که از اعالم کردند «رویترز» گزارش در

معاملهایآگاهینداشتهاند.

تشدید پیامدهای
پناهجویان اعتراض

آلمان در ایرانی
دوختن با آلمان در ایرانی پناهجوی چهار
افراد این  کردند.  غذا  اعتصاب  خود  لبهای 
آلمان در پناهندگی قوانین بررسی خواستار
مدافعان هستند.  پروندهشان به رسیدگی  و
شیوه این پیامدهای نگران پناهندگان حقوق

اعتراضهستند.
وورتسبورگ شهر در ایرانی پناهجوی چهار
اعتصاب به دست خود لب های دوختن با آلمان

و... سیاسی پیشخبـرهای نیم و ماه دو از پناهندگان این زدند. غذا
ده  گروه یک صورت به / ۲۷ اسفند) (۱۸ مارچ
وورتسبورگ از خیابانهای شهر یکی در نفری

تجمعکرده اند.
اینمعترضاندیروز یکی از آرمینجهانیزاده،
با«دویچه وله»تاکیدکرد: پنجشنبهدرگفتوگو
«درصورتیکه به خواستههای ما رسیدگینشود
دوختن لبهایشان با دیگر از ما نفر هرسهروز، دو

میشوند.» غذا اعتصاب وارد
تشدید به تصمیم در حالی ایرانی پناهجویان
امور بررسی اداره که گرفتهاند  خود اعتراض
اقامت محل بایرن، ایالت مهاجران و پناهندگان
گذشته با نیم و ماه دو مدت در این پناهجویان،
درخواستپناهندگیششنفرازمعترضانیکهدر

است. کرده موافقت بودند کرده تجمع خیابان
مورد در اظهارنظر هرگونه از اکنون اداره این
با غذا اعتصاب برای ایرانی پناهجویان تصمیم

است. کرده خودداری دوخته، لبهای


