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فروش

اجاره

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

ویرجینیا مکلین،
«روتاندا» در لوکس کاندو

شده نوسازی - کامال مربع ۱۶۸۵ فوت
کامل حمام و ۲ خواب ۳ اطاق

مسقف پارکینگ
$569,000

جتاری و مسکونی آپارمتانهای
کرنر تایسونز در

مختلف اندازههای در جتاری انبارهای
ویرجینیا استرلینگ در

استثنائی موقعیت
بسیار خوب  ۱۸/۵ اکر زمین
دالس فرودگاه مجاورت در

هتل، ساخنت برای ایدهال
و غیره جتاری بزرگ ساختمانهای

$7,900,000

ویرجینیا استرلینگ،
مربع) فوت ۲۸۰۰) کوچک انبار واحد دو

هرکدام   $399,000

مربع) فوت ۸۶۰۰) بزرگ انبار واحد یک
$1,099,000

اولین دوره مسابقات تخته نرد

زمان: شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ 
ساعت ۱ بعد از ظهر

Bethesda Fire & Rescue Banquet Hall
5020 Battery Lane 

Bethesda, MD 20814

هزینه نام نویسی برای شرکت در 
تورنمت (شامل غذا و نوشیدنی):

یک نفر ....................... ۱۲۵ دالر
زوج ........................... ۲۰۰ دالر
کودکان و نوجوان ............. ۲۵ دالر
ورودیه تماشای مسابقات .....  ۲۵ دالر

لطفا تخته نرد خود را همراه بیاورید

برای نام نویسی در تورنمت به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید:
www.gifttool.com/registrar/ShowRegistrantInfo?ID=1636&EID=8595

برای کسب اطالعت بیشتر از طریق شماره تلفن و ایمیل زیر با مدیر برگزاری تورنمت، 
آقای دیوید آگدن (David Ogden)، تماس بگیرید.

Tel: (301) 717 7166    Email: do22_98@yahoo.com

Title Sponsor $2,500
   4 Tournament Entries
   Speaking Opportunity at the event
   Logo Display on Visual Overhead Projections
   Logo Display on Trophy
   Front Cover Program Acknowledgement
   Final Table Promotional Display
   Free Food & Drinks at Event

Corporate Sponsors $1,000
   2 Tournament Entries
   Bracket / Table Logo Display
   Program Acknowledgement
   Free Food & Drinks at Event

Family & Friends Sponsors $500
   1 Tournament Entry
   Program Acknowledgement
   Free Food & Drinks at Event

Kids Connect Sponsor $100
   Program Acknowledgement
   Free Food & Drinks at Event

Sponsorship Opportunities

در منطقه واشنگتن

ازچهارسال پیشتاکنون،انتشارمداومسلسه مقاالتدکتر
اسماعیلنوریعالدرمطبوعاتوسایت هایمختلفاینترنتی
«سکوالریسم مضمون با «ایرانیان»)، هفتهنامه جمله (از
اینترنتی سایت راه اندازی با بعد به زمان همان از تقریبا و نو»،
به منجر که نوریعال، سردبیری دکتر به «سکوالریسم نو»
در داخلوخارج نو ایده سکوالریسم گستردهتر و گردش بیشتر
آورده، و بوجود آن اطراف فراوانی در مباحث و شده از کشور
انتخابات اخیرا یک سیاسی جدید نهاد این که اعالم این با نیز
بعنوان«شورای داخلیبرگزارکرده وهشتنفر از اعضایخود را
این را به ما است، برگزیده هماهنگیشبکه سکوالرهایسبز»
تشکیالت چون چند و از مناسب فرصتی که در انداخت فکر
تهیه گزارشی میکند دنبال که اهدافی همچنین و شبکه این

دهیم. قرار خود خوانندگان اختیار در و کرده
برایشاهزاده یادبودیکه مراسم در پیش، حدودسههفته
با داد دست دیداری شد، برگزار واشنگتن در پهلوی علیرضا
اعضایمنتخب از آرامحسامی،کههر دو اسفندیارمنفردزاده و
و هستند، هماهنگی» این نهاد تازه پای سیاسی «شورای
بود،اطالعاتمختصری توانستیمدرفرصتکوتاهیکه موجود
اما آوریم، به دست سبز» سکوالرهای «شبکه درباره دو آن از
ایناطالعات درحدینبودکهبتوانیمگزارشمورد نظرخودمان

تنظیم کنیم. آن بر پایه را
«میزگرد برگزاری اعالم با هفته گذشته، خوشبختانه،
«بنیاد از سوی بازخواست پذیر» زمامداری و  سکوالریسم
نوریعال، اسماعیل دکتر  حضور با و  همزبان»، فرهنگی
بانی که دریافتیم حسامی، در واشنگتن، آرام و تقوایی، احمد
اسماعیل دکتر تئوریسین«شبکهسکوالرهایسبز»، اصلیو
از میرزادگی، شکوه خود، نویسنده همسر همراه نوریعال،
واشنگتن به کلورادو، ایالت دنور، شهر در اقامتشان محل
گفت برای بود خواهد فرصت بهترین این دیدیم و میآیند،
نهاد دست اول درباره و دقیق اطالعات کسب و وی گو با و

و چنین شده راهاندازی تالش او و همت با که تازه ای سیاسی
خواستهها پیشروی به سوی و رشد که در حال میرسد بنظر

است. خود اهداف و
جمعه روز میرزادگی، شکوه همسرش، و دکتر نوریعال
دست هفته فرصتی این شدند و ظرف وارد واشنگتن گذشته
تئوریسین «شبکه با ساعته چند دیداری در بتوانیم تا ما داد
همه نو» «سکوالریسم سردبیر سایت و سبز» سکوالرهای
و از طریق گزارشی بهدستآورده را اطالعاتالزم در اینزمینه

دهیم. قرار شما اختیار در خواند خواهید که

***
این کامل و دقیق عنوان نوریعال اسماعیل دکتر گفته به
نهادجدیدسیاسیکهتوسطاوو یارانشراهاندازیشده«شبکه
این و دموکراسی» است. آزادی ایران برای سکوالرهای سبز
نهادتوانستهاستدراواخرماهدسامبرگذشتهانتخاباتداخلی
را بعنوان اعضای اعضای خود از و هشتنفر را برگزار کرده خود

برگزیند. مذکور «شورایهماهنگی»شبکه
نوریعال دکتر گفته به بنا این«شورا»، انتخابشدگاندر

از: عبارتند به دست آورده اند، که آرایی ترتیب به و
کلورادو. دنور، از نوریعال؛ دکتر اسماعیل ـ ۱
سوند. استکهلم، از منفردزاده؛ اسفندیار ـ ۲
واشنگتن، آمریکا. حسامی؛ از دکتر آرام ـ ۳

تورنتو، کانادا. از زندی؛ دکتر فرخ ـ ۴
کانادا. تورنتو، از مهاجر؛ افسانه ـ ۵

آلمان. نجم؛ از برلین، آرمان ـ ۶
بریتانیا. لندن، از حسینبر؛ رضا دکتر ـ ۷

کانادا. جعفری؛ از تورنتو، امیر ـ ۸
مذکور، انتخابات انجام از پس می گوید نوریعال دکتر
تقسیم منظور به و شورا درون در دیگری داخلی انتخابات
وظایفبیناعضایشورایهماهنگیشبکهسکوالرهایسبز
به شورا یک از اعضای سمت هر که در نتیجه آن آمده عمل به

است: شده تعیین زیر شرح
هماهنگی. شورای رییس زندی؛ فرخ دکتر *

هماهنگی. شورای معاون حسین بر؛ رضا دکتر *

هماهنگی. شورا سخنگوی حسامی؛ آرام دکتر *
اجرایی شبکه. امور سرپرست نوریعال؛ اسماعیل دکتر *

شبکه. اداری امور سرپرست مهاجر؛ افسانه *
شبکه. مالی امور بر ناظر سرپرست منفردزاده؛ * اسفندیار
شبکه. و عضویت تشکیالت امور سرپرست نجم؛ آرمان *
شبکه. سایتهای و اینترنتی امور سرپرست جعفری؛ * امیر
سیاسی نهاد این نوریعال درباره اهداف دکتر از وقتی
اساسنامه شبکه، «مطابق گفت: پاسخ در او پرسیده شد،
اين با اعالم شبکه است: شرح این به سياسی اين نهاد اهداف
آزادی خواه، گوهر ملتايرانبه اصلیجنبشسبز بدنه که نظر
همه در مکتبی مذهبیـ  حکومت نوع نافی هر و تبعيض ضد
اشکالممکنآناست،بادوهدفاستراتژيکوغيرقابلتجديد

است: آمده بوجود زير نظر
يک  به آنان تبديل بمنظور ايرانی سکوالرهای گردآوری *

سياسی. هويت صاحب و وسيع نيروی
به ايجاد  که روندی در شراکت برای آنان راه * هموار کردن
دموکرات برایحکومتمذهبی ـ يکبديلوجايگزينسکوالر

کنونیايرانبیانجامد.
بر اساس را خود، کارش اهداف رسيدن به شبکه، برای
است: کرده نظر زیر استوار تجدید و غیر قابل پايهای باورهای

و  ايران بر مسلط اسالمی حکومت بودن ناپذير * اصالح
آن. کامل انحالل ضرورت

ايرانی  سکوالر در حکومت يک استقرار برای کوشش *
يکپارچه.

در  مندرج مفاد به سکوالر حکومت اين بودن متعهد *
آباد آزاد، ايرانی به رسيدن غایی هدف با بشر، حقوق اعالميه

تبعيض.» بدون و

بر شبکه اين تشکيالتی «ساختار میگوید: نوریعال دکتر
ايجاد «انجمنسکوالرهایسبز»درشهرهای مختلف شالوده
و هماهنگی شورای آنها با هم بوسيله دادن پيوند و دنيا
اکنون هم شبکه شده است. جهانی تعبيه شبکه يک ايجاد
(کانادا)، برلين(آلمان)، تورنتو درشهرهایاستکهلم (سوئد)،
(آمريکا)، ديهگو سن (آمريکا)، ساکرامنتو (آمريکا)، دنور
لندن (آلمان)، کلن (آمريکا)، فرزنو (آمريکا)، سانفراسيسکو
(آمريکا)، آنجلس لوس (سویيس)، لوتسرن (انگلستان)،
هلسينکی (نروژ) و (کانادا) ونکوور واشنگتن دیسی(آمريکا)،

است. سبز سکوالرهای انجمن دارای
از  ۲۵۰ نفر بر حاضر حال در شبکه فعلی اعضای تعداد
میشود بالغ دنيا مختلف شهرهای سياسی فعاالن نخبگان و
رسمی سايت طريق بيشتری از تقاضاهای عضويت روزه هر و

میرسد.» مسئوالن آن به دست شبکه
«شبکه چگونگی تشکیل درباره نوریعال دکتر از وقتی
شبکه «اسناد گفت: او پرسیدیم، سبز» سکوالرهای
سکوالرهای سبز،نحوهتشکيلايننهادسياسیرا چنينشرح
جمهوری رياست انتخابات از ماه شش گذشت «با میدهند:
آشکار  ما جنبش سبز، رفته رفته بر آغاز ۱۳۸۸ و خرداد در
رای»شان گرفتن «پس نه ايران مردم مبارزات گوهر که شد
برای حکومت اسالمی «انحالل که تقلب شده انتخابات در
توجه با اما غيرمذهبی (سکوالر)» است حکومت برقراری يک
مناطق در خاورميانه و سکوالر ظاهرا حکومتهای تجربه به
مردم سکوالر مورد عالقه حکومت که است الزم دنيا، ديگر
و آزادی، دموکراسی همچون ديگری مفاهيم ملتزم به ايران

باشد. بشر حقوق اعالميه کلی بهطور
اردوگاهاصالح طلبیبشدتکوشش ايندرحالیبودکهدر
میشد کهجنبش سبزيکجنبشاصالحی درچهارچوبقانون
حداکثر خواستهاش و شده تعريف فقيه واليت رژيم اساسی
بيشتر با نظارتهای ديگری انتخابات و انجام انتخابات ابطال

گزارش

تشکیالتی چگونه ایران» سبز سکوالرهای «شبکه
میکند؟ هدفی را دنبال چه و است
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يعنیچنينمیگفتند کهجنبشسبزجنبشیمذهبی باشد.
آزادیهای آن بسود اصالح اسالمی اما رژيم ابقای خواستار و

اسالم است. شريعت به مقيد
شد؛ از جانب آغاز مختلفی اعالميههای صدور پس آن از
اصالحطلبانمذهبی، نوانديشانمذهبی، جمهوری خواهانیکه
خودرا سکوالرمی دانستنداما دريکمقياسبلندمدتخود را
موتلفاصالحطلبانمذهبیمیدانستند،ونيزروشنفکرانیکه
اگرچهدرگروههایسياسیموجودقرارنمیگرفتنداماهمچنان

میرفتند. راه مذهبی شانه اصالحطلبان به شانه
جوانان ندای خفته به بايد که شد ترتيب احساس اين به
ايرانکهخواهانبستهشدندفترحکومتمذهبیـايدئولوژيک
در زبانسياسی «سکوالر») برقراری حکومتیغير مذهبی (و و
ميانهياهویاصالحطلبانمذهبی در آنرا و کرد بودند توجه

داد. انعکاس و کرده مشخص
اينفکرموجب شدتا«بيانيهسکوالرهایپشتيبانجنبش
من ميرزادگیو اصلبوسيلههمسرمشکوه بنيادسه بر سبز»

شود: منتشر ۱۵ ژانويه ۲۰۱۰ در نوشته شده و
است. سکوالرها از عمدهای بخش دارای سبز جنبش ـ ۱
هستند.  مذهبی حکومت خواهان انحالل سکوالرها ـ ۲

اعالميه  به بايدملتزم آنها موردتوجه ـحکومتسکوالر ۳
باشد. آزادیهای آن بشر و حقوق

مدتیکمتر  در شد و منتشر نخست با۵۲ امضاء اين بيانيه
هم را فعاالن سیاسی و نخبگان از امضاء سيصد تا از يک ماه

بخود جلب کرد.
اينبيانيهپيشبينیشدهبودکهشبکه ایبرایمشخص در
سياسیداخلوخارج شدن«وزنسياسیسکوالرها در سپهر
با که آن شدند بر بيانيه متن نويسندگان بوجود آيد. کشور»
به هم پيوستن را از شبکه اين از يک «هيات موسس» دعوت
انجمن هایسکوالرسبزیکه در شهرهایمختلفدنياتاسيس

میشوند بوجود آورند.
نويسندگان جانب از شبکه ايجاد پيشنهاد که اين از پس
امضاء کنندگانآنکه بعنواناشخاص  از ۱۱۰ نفر متن بيانيه با
از  ۳۲ نفر شد، گذاشته ميان در بودند شده شناخته سکوالر
شبکه» به عضويت «مجمع موسس موافقت کردند که آنان
«شورای  در عضويت نامزد را خود ۱۹ نفر آنان از ميان درآيند.
هيات بوسيله نفر از بين آن ها نه کردند که شبکه» هماهنگی

موسسانتخابشدند.
در نخستينانجمنسکوالرهایسبز اينروند، همزمان با
آن کار تا از تجربه کرد بکار آزمايشیآغاز بعنوان يک پروژه تورنتو

شود.» استفاده انجمنهای شهرهای ديگر تاسيس در
مهمترينمسایلیکه،چه «يکیاز نوریعالمیگوید:  دکتر
به بحث بوده است مورد شبکه، از خارج چه در داخل و در
که چرا مربوط میشود. اين شبکه نام «سبز» در واژه وجود
جنبش بودن مذهبی نشانه رنگ این میکنند خیال بعضیها
ادعایما باشد ابتدا چنینبوده میگوییمحتیاگر در ما است.
که سبز رنگ و سکوالر است خود گوهر در جنبش آن است که
باید ما همتعلقدارد و اکنونمی شناسدبهسکوالرها دنیا آن را
رنگ ایران سکوالر جنبش برای بخواهیم که کم باشد عقلمان
همسبزیم، یعنی ما کنیم. نشان ناشناختهایتهیه وعالمتو
اما سبزسکوالر.پسازبحثهایطوالنیعاقبتاعضایهيات
کردند موقت هماهنگی شورای يک مامور انتخاب مرا موسس
اسفنديار آقايان ابتدا و من پيش ببرد به را تشکيالتی کار تا
شورا به را و خسرو بيات حسينبر آرمان نجم، رضا منفردزاده،
روسایانجمنهاییکه وسپسپيشنهاد کردم که دعوتکرده

باشند.» موقت شورای عضو نيز تشکيلمیشوند
شورای «يکی از مصوبات میگوید:  نوریعال در ادامه دکتر
برتشکيلانجمنها موقتآنبودهاستکهعضويتدرشبکهرا
از اعضایی از به مقدورات محلی، با توجه سپس، و کنند مقدم
در يک محل ساکناندخواسته شود که انجمن شهر شبکه که
از شهرها برخی در اکنون هم نتيجه در آورند. را بوجود خود
انجمن دارای شهرشان هنوز که حالی در هستيم عضو دارای
سکوالرهایسبزنشدهاست.همچنينتصميمگرفتهشدهاست
سازمان و هيچ و بصورت انفرادی باشد اشخاص که عضويت

بپيوندد.» بهشبکه بعنوانعضو انجمنینتواند
درتوضيحمبانینظریکارشبکه،دکتراسماعيلنوریعال،
تابستانگذشتهدوکتاببهنام های«مبانیسکوالريسمنو» در
آنها در کرد که منتشر و تدوين ايران» برای «سکوالريسم نو و
اقدامبرایايجاديک اپوزيسيونخارج ازکشور مهمترينوظيفه
است. شده عنوان اسالمی حکومت برابر در سکوالر آلترناتيو

این کردیم کسب از دکتر نوریعال که اطالعاتی بر اساس
تصويب و انتخابات انجام با ،۱۳۸۹ آذر ماه پايان شبکه در
پايان به تشکيالتی» «مرحله که کرد اعالم جديد، اساسنامه
اين و در میشود آغاز عملياتی» «مرحله پس اين و از رسيده
پيوند دادن راستای را در سعی خود شبکه که مرحله است
و متمرکز کرده اپوزيسيون در فعال سياسی منفردين گروهها و
ملی برگزاری کنگره تدارکات آورنده فراهم تا بعنوان میکوشد
در سیاسی و رهبری شورای اعضای يک انتخاب برای ايرانیان

آلترناتیویسکوالر بکوشد. يا و تبعيد
محسوب نیز شبکه که تئوريسين اين نوریعال اسماعيل
«ما بود: گفته چنين دیگری مصاحبه در پیشتر میشود،
درونی تضادهای است؛ بحران دچار حکومت که میدانیم
دست باال کرد. خواهد منفجر را حکومت این خواه ناخواه
دست در را قدرت سپاه سرداران و می شود نظامی کودتای
مردم دیر یا زود است که طوری حال شرایط میگیرند. به هر
این است: هست که پرسشی کشاند. خواهد به خیابانها را

به که دارد وجود چیزی آیا آمدند، خیابان به مردم که روزی
این که این گذاشته شود؟ یا آن ها گزینه ای دیگر جلو عنوان
با رهبرانش که بود خواهد کوری شورش باز اجتماعی، حضور
مردم که به پیروزی رهنمون شوند، جای این محافظهکاری به
این از منتزع من، نظر به میفرستند؟ خانه هاشان به دوباره را
به معتقد اگر نیروهاییکه اتفاقی داردمیافتد، ایرانچه در که
طغیان تا که مهلتی این در هستند، سکوالریسم دموکراسی و
حرکت آلترناتیوسازی در راستای دارد، وجود بعدی اجتماعی
بهدیکتاتوری نظامیواحیانا نکنند،مملکتما بههرجومرج،
بهتجزیهکشورهمخواهدانجامید.درنتیجه،همهچیزبستگی
انسانهای و مملکت دلسوزان قوم، عقالی دارد که این به
بنشینند هم یک جهان متمدن دور معتقد به و دموکرات
را شوند، تشکلی خیالبافی و ایدهآلیسم به اگر متهم حتی و
باشد: داشته عهده به را عمده وظیفه دو که بیاورند بوجود
این که روزی تا کشور سیاسی جریانات در کردن دخالت یکی
تبعید. یک دولت در کردن آماده دوم سقوط کند، و حکومت
جانشین عنوان به چیزی فروپاشید، حکومت که روزی یعنی
برای مدت کند؛ رد گذار مرحله از را ایران تا باشد وجود داشته
گزینههای که بتواند باشد داشته موقتی وجود دولت کوتاهی
موسسان بعدمجلس و دهد، ارائه مردم به را مختلف سیاسی

دیگر.» موارد و شود تشکیل
آنتاکيددارنداین است نکتهمهمیکهسکوالرهایسبز بر
در شراکت و بخاطر است سياسی حزب نه يک سازمانشان که
می شود درگير بحثهایی و نه در میکند فعاليت آينده قدرت
مجلس موسسان در اسالمی حکومت پس از انحالل بايد که

مطرحشوند.
«تشکل را ايران» سبز «شبکه سکوالرهای دکتر نوریعال
که میدهد توضيح و آلترناتيو سازان انحاللطلب» میخواند
آلترناتيوسازی نيستيم بلکهمی خواهيمسربازان راه آلترناتيو ما
عملياتی»خود کار در «دوره بههميندليلاين شبکه باشيم.
سازمان هایسياسیشده و شخصيت ها با گو مشغولگفتو
اصول با هم در که سازمانهایی عمل اتحاد آينده است تا در

کند. تسهيل را دارند موافقت
با نوری عال دکتر مصاحبه از بخشی مطالعه رابطه در اين

جالب است: مجيد خوشدل
بهصورتنیروییمتشکلوسازمان ایننیرو آیا «پرسشگر:

وجود دارد؟ حاضر حال یافته در
پاسخ: بههیچوجهوجود ندارد.ولی منتمایلبوجود آمدن
«سکوالرهای نام به تشکیالتی که در میبینم. بوضوح را آن
آلترناتیوسازی سربازان را خودمان و کرده ایم درست سبز»

موضع اعالم بدون که این است بر  تصمیم مان میدانیم،
سیاسیباتکتک نیروهایسیاسیواردمذاکره شویموببینیم
این برای کنیم؛ را آسفالت بتوانیم جاده تا چیست مشکالت
مقیاسی در توان و ما بهسوی چنین اتحادیحرکت کنیم. که
هر وقت تالش این مسیر در میکنیم. را تالش این کوچک
میبینیم کنیم، دیگران صحبت با تا ما آمده دست به فرصتی

دارد... تمایل وجود آنها این همه در
چه بازدهاش داشتهاید، بحال تا که تالشی پرسشگر:

بوده؟
بوده. امیدوارکننده بازدهاشبرایشخصمن بسیار پاسخ:
سیاسی سازمان و شخصیت پانزده ـ ده با شاید تاکنون من
هماهنگیای شورای ما، هستم. تشکیالت و بوده تماس در
دعوت مذاکره مختلف برای از شخصیت های مرتب داریم، که
میشويم. سئوال آنها با گو و گفت خواستار ما يا میکند و
اتحادی در شما که چرا بوده این آنها همیشه از ما مستقیم
فراهم را وسایل شما میگویند: آنها که نمیکنید؟ شرکت

شرکت می کنیم. میل کمال ما با کنید،
از مشخص بهطور و افراد، این از مایلید آیا پرسشگر:

ببرید؟ نام تماس گرفتهاید، آنها تاکنون با که سازمان هایی
ندارم.» را این اجازه من این مرحله در نه، پاسخ:

مهاجر افسانه
تورنتو ـ شبکه اداری امور مسئول

جعفری امیر
تورنتو - شبکه اینرنتی امور مسئول

حسامی آرام
مریلند) (واشنگتن، ویرجینیا و

نجم آرمان
آلمان) (برلین،

منفردزاده اسفندیار
سوئد) (استکهلم،

اسماعیل نوریعال
کلرادو) (دنور،

عمادی فرحناز
آلمان) (کلن،

زندی فرخ
کانادا) (تورنتو،

عباسزاده ماشااهللا
کانادا) (ونکوور،

محمدی منوچهر
کالیفرنیا) (سندیهگو،

شب افروز مسعود
کالیفرنیا) (فرزنو،

تازیک رضائی مهدی
سوئیس) (لوسترن،

ذوالفقاری مهدی
کالیفرنیا) (سانفرانسیسکو،

مهدی حاذق اعظم
کالیفرنیا) (ساکرامنتو،

تقی آل رضا
ساکرامنتو ـ شبکه بازرس

ذاکری محسن
نروژ) (هلسینکی،

منیره واحدی
ـ برلین بازرس شبکه

پارسا جعفری
کالیفرنیا) آنجلس، (لوس

حسینبر رضا
بریتانیا) (لندن،

بازرسان و هماهنگی، روسای انجمنها، شورای اعضای
ایران» سبز «شبکه سکوالرهای


