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فاتحه و یادبود عنوان به

جمعی دسته اعدام های
اوین در

شبکه دیدم و شدم بیدار خواب از صبح
ایران از میدهد نشان فیلم دارد «سیان ان»
چشمان  حیاط زندان اوین. در ۳۰ نفر اعدام و
تلویزیون صفحه به و مالیدم را خوابآلودم
را  بدبخت ۳۰ نفر بود. درست خبر شدم. خیره
مانند داری که طنابهای سوی گوسفندوار به
تا میبردند بودند آویزان بسکتبال حلقههای

خبرنگار بریدن یاد سر به بگیرند.  را جانشان
تمام و  افتادم عراق سنی های توسط خارجی 

شدند. سیخ تیغی جوجه یک مثل موهایم
هر کرد. مننگاه به زنمهم کردم. نگاه زنم به

دادیم. تاسف و ناباوری تکان را با سرمان دو
جماعتاستکه باید۳۰ نفر  نماز گفتم: مگر

کرد؟ اعدام جلسه یک در را
گفت هم شاید نگفت. چیزی و کرد نگاهم
کفن و اعدامچی دکتر و در هزینه میخواستهاند
و خشم فرط از من و شود صرفه جویی دفن و
عصبانیت نشنیدم. شایدهمگفت کهطناب داررا
ارزانتردربیاید.شایدهمچیزی فلهایخریدهاندتا
فکر کردم دارد چیزی میگوید. یاد من نگفت و
سنگسارهای افغانستان یاد صدام افتادم. اعدام
ترورهای یاد افتادم؛  قزوین و  بلوچستان و
شده واژگون اتوبوسهای یاد آلمان، و کردستان
دیسکوهای مالی و نیویورک برجهای شمال. یاد

اسپانیا... و
و رویگونهام افتاد فرو اشکیاز چشمم قطره
زنم دارم من بزرگی که دماغ کردم با فکر لغزید.
بهطرفم قادرنیستکهبه سادگیاشکمرا ببیند.
کرد را پاک اشکم تلویزیون کنترل با ریموت و آمد
ریموت فشرد. را شانهام آرامی به  دستش با و
اتفاقی کنترلتلویزیون کانال راعوض کردو بهطور
موسیقی» «آوای فیلم دل انگیز موسیقی صدای

کرد... لبریز را اتاق

جدید نخستوزیر
پاکستان

خود مالقات جورج بوش اولین قبل چند روز
بانخستوزیرجدیدپاکستان،یوسفراضاگیالنی
انجام را (با آیتاهللاگیالنیخودماننسبتیندارد)
و بحث های چند ساعت صحبت از بعد  داد.
پول مرزها و بستن و طالبان مورد معمولی در
قاچاقتریاکومشکلخانهایافغانستان،آنها
ازگفتوگویخودبسیار بهخبرنگارانگفتندکه

بوده اند. خشنود و راضی
که خبرنگاران جواب در بوش جورج
جدید نخست وزیر درباره  نظرش  میپرسیدند
بوتو به خوشگلیبینظیر پاکستانچیستگفت:

هیچی است! از بهتر کاچی نیست اما

میکشد، را ما داخل از
آنها را از بیـرون

چاپ تریبیون»، روزنامه «پاک قبل روز چند
امور وزیر از آصف احمدعلی نقل به پاکستان،
هم ما «کاش نوشت: پاکستان سابق خارجه
جای به روزنامه که این احمدینژاد داشتیم.»
«پاک خل» را اسمش باید تریبیون» «پاک 
آرزوی ایرانیان به حسادت ضمن میگذاشتند
پرویز جای به احمدینژاد مثل رهبری داشتن

کرده است. را یوسف گیالنی و مشرف
استقبال ضمن نشریه این خواننده چندین
آن برای که نامههایی در روزنامه این پیشنهاد از
دارند هم دوست آنها که فرستادهاند نوشتهاند
بیکاریعظیم، مانندملتایرانتورموحشتناک،
و بنزین، کمبود و برق خاموشی دولتی، مافیای
ارتقاء چون طرح هایی کنار در را مسکن بحران
سایه در  سیاسی اختناق و اجتماعی امنیت 

کنند. تجربه را رهبریتاحمدینژاد
از که نامه هایی روزنامه این میشود گفته
شده گفته آنها در و شده ارسال برایش ایران
چاپ عمدا را ببرید» را تحفه این «بیایید بود

است! نکرده

گمشده اعدامی

یا ۲۹ نفر  ۳۰ نفر
اعدامی؟

مربوط گزارشهای در که است روزی چند
از اوین صحبت زندان در اعدام دسته جمعی به

اعدام۲۹ نفر به جای ۳۰ نفر میکنند.تاکنون هیچ 
شدن این ناپدید رسانهای در مورد و منبع خبری
خبرنگاران و بیشتر نکرده گزارشی ارایه سیام نفر
متعارف آمارهای نبودن دقیق به حساب را آن

جمهوریاسالمیگذاشتهاند.
ایران(که در اختصاصیخود طریقخبرنگار از
میکند پارتی آنجا در و میگیرد حقوق ما از فقط
هم وقت هیچ و میخورد فوتی دو چلوکباب و
خبرینمیفرستد)موفقشدیماطالعاتجدیدی
پیدا دستهجمعی این اعدام دقیق تعداد درباره
قاضیمرتضویو فامیلدور که ما خبرنگار کنیم.
سعیدامامیاستوگویاعمویشآبدارچیقسمت
است، تهران «کیهان» روزنامه در اخبار انتخاب
این در که نفر سیام این درباره علت  گزارشی
برای دیشب و نموده تهیه نداشته حضور اعدام ها
اینگزارشعلتهایممکنه فاکسکردهاست. ما
طبقهبندی زیر قرار به را سیام نفر حضور عدم

کرده است:
باشد  جزایری شهرام بود قرار شخص این ۱۰ـ 
۴۰۰ تیریلیون  رو کردن در آخرین لحظه با که
توسطامامجمعهها تومانوثیقهجمعآوریشده
اعدام تعویق به آشنایش موفق استاندارهای و

گردید. خود
از  یکی توسط دار طنابهای از یکی ـ  ۹
شخص و به دزدیده شده کارکنان زندان اوین
اطالعات فروخته وزارت در نامعلومی ولی مهم
اعدام را آخر نفر کمبود دار علت به بود. شده

نکردهاند.
جای ۳۰ نفر  به عمدا را اعدامی ها تعداد ۸ـ 
چهار  تا دو دو نتیجه در تا دادهاند تغییر به۲۹ نفر
آن را سادگی به نتوانند خارجی تای رسانههای

ایران را ببرند! آبروی و در دو کنند ضرب
۳۰ مشخص  شماره  اعدامی  شخص  ـ  ۷
خود سلول در را خودش اعدام از قبل که شده
اعدامبرایبیتالمال نمودهوکلیهزینه حلقآویز

است. صرفه جویی کرده
واقع ۳۱ نفر  در که این مورد در شایعاتی ۶ـ 
علتجریان اعدام شده اندوجمهوریاسالمی به
۲۹ نفر  را آن غرب مذاکرات هستهای با داشتن

از تصور نیست! خارج اعالم کرده زیاد
بودکهساعتش  نفر شماره ۳۰ یادشرفته ۵ـ 
ساعت روی و کند کوک سحر کله اعدام برای را
با موقع به و برده خوابش او بگذارد. صبح شش

نرسیده است! به مراسم بقیه اعدامی ها
لحظه با  در آخرین اعدامی گمشده ۴ـ  این
نجات مرگ از مقامات مهم دولتی از یکی تلفن
پیدا میکند. گویاایناعدامی«بسته تحویلی» این
و هرویین کراک به شدیدا می گویند را (که مقام
بود! تحویل نداده اعدامش زمان است) تا معتاد

دولت  هیات عضو گمشده اعدامی این ۳ ـ
افتاده بودهوبرای مراسمسنگساردریکشهر دور
شده دعوت خارجی خبرنگاران چشم از بیرون و
از نیامدنبهمراسم اعدامخودپوزش بودهوبسیار

است! کرده بخشش تقاضای و خواسته
ایناعدامیگمشده درآخرینلحظهتوسط  ۲ـ 
آمریکا» «صدای تلویزیون و «سی انان» شبکه
برایمصاحبهدعوتشده وبههمینجهتاعدام

است! آینده موکول گردیده به او
اعدام قبولی  از قبل روز در این اعدامی ۱ ـ
بود کرده دریافت را آمریکا کارت گرین قرعه کشی
آزاد او را آمریکا حمله ترس از مقامات زندان و

فرستاده بودند! خانه اش و به کرده

عراق اوضاع نگو آقا
شده! خوب

رادیو تلویزیونهای که پیش بود روز سه دو
بهتر خیلی عراق که اوضاع کردند اعالم آمریکا
کشتار دستهجمعی مردم و بمبگذاری و شده
سر پشت است. درست خود رسیده حداقل به
قوی بمب تا چهار سه متوالی روز دو در خبر این
و کرکوک بغداد و در کمربندی تا بمب سه دو و
به را کلی از مردم شورشیان منفجر شد و فلوجه

فرستادند. هوا
پیشنهادمن بهرسانه هایآمریکایی وپنتاگون
شده خوب عراق اوضاع اگر حتی که است این

سوپـر مارکت توچال
آتالنتا در

قیمت ها مناسبترین و اجناس بهترین با
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شد! شما قیافهام مثل کردم گوش راک موسیقی به که بار منهم اولین : متکی

اعالم کنند عکس بر نیاورند و در را صدایش
صد که روزی بگویند و است اوضاع خراب که
شورشیان عراقی این میشود. بمب منفجر تا
بمب همه این ببینند وقتی انقالبی سنیهای و
منفجر میشودوکلی حمله انتحاریدارد صورت
واقعیت)خودشانرا می گیرد(حاالشایعهباشدیا
حمالت برای را نمیاندازند و جانشان دردسر به
آیندهصرفهجویی میکنند.اصالفکرمیکنم بهتر
و صفا صلح عراق در همیشه که این باشد برای
سه روزی دو آینده سی سال بیست تا برقرار شود
خبرهای قاطی خرابکاری و انفجار و ترور خبر تا
عراقبگذاریمتا شورشیان احتمالی آیندهفکرکنند
بقیهرفقایشانمشغولفعالیتهستندودرنتیجه

نیست. نیازی آنها همکاری به

در فعالیت و عادل حداد
خصوصی بخش

عادل حداد شیراز روزنامهچاپ چند گفته به
استدو رییسسابقمجلسشورایاسالمیقرار
برجدوقلوی۶۰ طبقهایدراینشهراحداثنموده 

برساند. فروش به را آن آپارتمانهای و
از سویرییسجدید مجلس اینخبر آن که با
تاییدنشدهاستاماچند مقامارشدشهرداریاین
برجها را این ساخت پروانه گویا که شهر گفتهاند
صادر نمودهاند.بهگفتهاینمقاماتقراراست این
داشته باشند! نام یکی عادل و حداد برجها یکی

آمریکا بودجه کسر
فعلی شرایط که در اعالم کرد سفید کاخ
سال۲۰۰۹  آغاز آمریکا در کسری بودجه اقتصادی
بیلیوندالرخواهدبود ورییس  چیزیحدود۴۸۲
از دولت بودجه را منفی توازن جمهور آینده این
حکومت در زمان برد. خواهد به ارث بوش جورج
بیلکلینتونکسریبودجهآمریکابهصفروسپس
ماند پول اضافه رقممثبت رسید(حتیآنقدر به
دوست دخترش برای توانست بیل کلینتون که
را هیالری و بخرد برگ سیگار لوئینسکی مونیکا

بفرستد). همبهسینما

 ۴۸۲ که کرد اعالم سفید کاخ سخنگوی 
اصال است و گاو چشم بودجه کسر دالر بیلیون
قابل مالحظهنیستبه ویژهاینکهفقطسهدرصد
سخنگو این می باشد. آمریکا ملی ناخالص تولید
کشورها از بعضی بودجه کسری که کرد اشاره

ناخالصملیآن هاست. تولید برابر چندین
درخاتمهکنفرانسمطبوعاتیاینسخنگوی
دالر  بیلیون ۴۸۲ این که شد یادآور سفید کاخ
مالیات اگر و باشد بدتر میتوانست بودجه کسر
راحتی به نداشت وجود ایران به صادراتی سیگار

میرسید! دالر تریلیون حدود یک به

اطالعیه وزارت نیـروی
ایـران

بهاطالعهموطنانعزیزمی رساندکهبهعلت
بعد در ساعت و دو صبح برق در ساعت دو قطع
همکاری وزارت با هفته آینده از غروب، ظهر و از
کامیونهایشهرداری قالبهاییخبزرگدر نیرو
توزیع مشترکین در میان شهر سطح در تهران
گرمای شد تا خواهد باعث اقدام شد. این خواهد
چندانی محترم آزار مشترکین تابستان به شدید
نرساند.صورتحسابیخهایسازمانآببهصورت
مشترکین جهت سازمان آن سوی از جداگانه

گردید. خواهد ارسال
مشترکین امور اداره

اخبار ورزشی
فراوان جنجال های  و جار از بعد باالخره 
قویترین مرد رضازاده حسین که مشخص شد
جهان وقهرمانوزنهبرداریایرانبهالمپیک چین
وزنهبرداری همان رضازاده حسین رفت. نخواهد
در را  ابوالفضل»  «یا  آرم  با  است که تیشرت
آنهایی اطالع (محض میپوشید مسابقات خود

نمیکنند!). را دنبال ورزشی اخبار که
منابع در شده درج خبرهای و شایعات طبق
دلیل ورزشی معتبر نیمه و غیرموثق و موثق
نفرستادنرضازادهبهمسابقاتالمپیککسالتهای
او که است این اساس بر و بیشتر نبوده او جسمی

مواد از خود اسالمی تیشرت از استفاده از غیر به
می نموده استفاده وایاگرا) بر (عالوه نیروزا محرکو
از سمت قبل چندی بلغاری ایوانف او است. مربی
چون گردید اخراج ایران وزنهبرداری تیم مربی گری
شیمیدان (که با کمک زنش او که شد مشخص
و ایران وزنهبرداری تیم است) معروفی داروساز و
همچنینحسینرضازادهراچیزخورکردهاست(به
داروهایی ایوانف زن میگویند آن). مثبت معنای
آزمایشهایدوپینگرا خنثی کلیه که ساخته بود
ورزشکار نیروزا مواد دادن نشان جای به و میکرده
و آن ها داده جلوه مسئولین به حامله مثال را مرد

است. میکرده گیج را
در هم قبال  می گویند که بلغاری ایوانف
فرانسوی پنیر فروش و عرضه جرم به بلغارستان
فعال بود شده دستگیر بار دو بلغار پنیر جای به
بسیار شغل او همسر اما میبرد سر به اروپا در
دولت از نطنز اتمی تاسیسات در مناسبی

است. احمدینژاد گرفته
تدابیر خود  امسال المپیک  در چینیها 
کار به ورزشکاران دوپینگ با مقابله در شدیدی
است غیر از آزمایش ادرار قرار برده اند. آنها به
برای خون ورزشکاران بسیار دقیق آزمایش از
میگویند نمایند. استفاده تعیینصالحیتآنها
هستند که این آزمایشهای خون آن قدر دقیق
میتوانند وجودپنیریونانییافرانسویبه جایپنیر
را بدنورزشکارانیچونحسینرضازاده در بلغار

تعییننمایند! کمترینضریبخطا با

در امتداد شب
شب تمام جیرجیرکها که این من نظر به
یک نوشتهاند) شعرها اینباره (در میخوانند
میکنم فکر من نیست. بیش ساختگی افسانه
همبهخواب خوابیدیم آنها اینکههمه ما از بعد
نیمه در را صدایشان شده ضبط نوار و میروند

میکنند! پخش شب دوم

بیجواب چراهای
دریا میگوییم ولی دریاچه به دریاچه، ما چرا

نمیخوانیم؟ اقیانوسچه را

پیاز از قامتشبلندتر پیازچهکهقدو به ما چرا
می گوییم؟ کوچولو پیاز یا معمولیاستپیازچه

مورد تنبلمیگوییمولیدر کدو را کدو ما چرا
هندوانهحرفینمیزنیمومسخره اشنمیکنیم؟

جدید کاریکلماتور چند
مرگ  هفت شب در خانهام ناودان و * من

با هم گریستیم! باران
انتظار  تاریکیشبدر * درختهایجنگلدر

بودند! در صف ایستاده خورشید طلوع
* دریانمیدانستکه لطف ومهربانیرودخانه 

دهد! پاسخ چه وقت و چگونه را
پنکه بههممیریزد.  باد * ورقهایتقویمم را
چنینکند و را عمر او هممثلمننمیتواند گذر

کند! نظاره کشدار
از  تصویری که هیچگاه بود کویری * مغزش

بود! نکرده تجسم را باران
را  نورش تبعیض، بدون مهتاب * دیشب

خانهها می ریخت! یکسانبر همه

ناتمام بارانهای  مرگ * قندیلهای برف،
زمستانیهستند!

به  مرا روزگار * بلبلصبحگاهیوجغدشب،
هم تقسیم کردهاند! مساوی با طور

منطقی  ولی غیرطبیعی اعتراض سرخ * گل
بهسلطهگریسبزینههاست.

* درجوانی مغزعصیانگریداشتمکه دایره ای 
بهشعاعدورترینستارهمیزد،امروزدستیهستم

میدهد. ستاره را نشان افول که

عمیق افکار
آتشه» دو «مسلمان احمدینژاد که وقتی
ماچهای «کمونیست» چاوز هوگو های گونه از
یاد به مرحلهای ایرانیمیگیرد بیاختیار آبدارسه
سرخ شوم اتحاد از که میافتم پهلوی محمدرضا

میترساند. را ما سیاه و
شاه روبوسی ها این از  کدام  هر با میدانم
شاید میچرخد و خودش قبر در سه بار سابق

میفرستد! از ما بیالخ بسیاری برای

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

P. O. BOX 1455, ANNANDALE, VA 22003-9455

(۷۰۳)-۸۱۷-۱۶۵۱ تلفناطالعاتكانون:
برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینى و صرف چاى ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

E-mail: kanooneiranian@hotmail.com  www.kanooneiranian.org

 : محل برگزارى جلسات
Marshall Road Elementary School

730 Marshall Rd., Vienna, VA 22180

مرداد) ۲۱) آگوست ۱۱ دوشنبه

ایـران جنبشهایحقوقشهروندیدر
مشایخی مهرداد سخنران:

مرداد) ۱۴) آگوست ۴ دوشنبه

مسالهملیونظامجهانیسرمایه
پارسابناب یونس دکتر سخنران:

Support Innovation and Technology in Fairfax County
with the 

AMERICAN FOUNDATION FOR BETTER LIVING (AFFBL)

The AFFBL is working to create a state-of-the-art educational Facility 
to showcase the best in technology and innovation in the home.

Help make the dream of better living a reality in Fairfax County.
Visit www.affbl.org for more information and to show your support!

Area of Service:
Virginia, Washington DC, 
Maryland, North Carolina

Member: FINRA, SIPC.

Retirement: 401k plan, asset allocation
Investment: Asset Managment 
Insurance: Health, Life, Disability, Long Term Care

Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور

Registered Investment Adviser

Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

(703) 628.9552


