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اعتبار من صداقت، پشت کار و عشق به کار است 

و  خرید  برای  مشاوره  نوع  بهترین  ارایه  من  افتخار 
فروش امالک به شما هموطن فارسی زبان عزیز است.

بهرام غفاری
امالک فروش و خرید مشاور

برای دریافت بهترین پیشنهادها و داشنت بهترین سرویس جهت خرید و فروش خانه با بهرام متاس بگیرید

اکسپرس از چند خبر
ایران

مراسمتودیعو معارفه باحضور رییسجمهور
با وزیر جدید شد. رستم قاسمی نفت برگزار وزیر
پشت آب) جای (به خام نفت لیتر چند پاشیدن
به را مراسم علیآبادی، محمد تودیعی، وزیر سر

کردند. بای وهمه با او بای برد پایان

*
 رامینمیهمانپرست،سخنگویوزارتامور 
خارجهجمهوریاسالمی، خواستار خویشتن داری
تظاهرکنندگان با برخورد در انگلیس پلیس

خیابانیشد!
به توصیه گفت: انگلیس سخنگوی پلیس

با است قرار میهمانپرست آقای جناب
نشویم. پلیسایرانروبرو تظاهرکندگانمانند

 *
به زورگیر دادکهچهار خبرگزاری«ایرنا»خبر

افتادهاند. بزرگ تهران پلیس دام
برخالف گفت:  تهران  پلیس  سخنگوی 
رهبر معظم، محمود شایعات مردم، اینچهار نفر

نبودهاند. جنتی مصباح یزدی و احمدینژاد،

*
به کمک برای بانکی حسابهای شماره

شد. اعالم سومالی قحطیزدگان
و همت گفت: با ایران بانک مرکزی رییس
همیاری مردم ممکن است جلوی سقوط بیشتر
مضاعف نقدینگی ایجاد طریق از را ایران ریال

شود. و مقداری هم به سومالی کمک بگیریم

*
حافظ داد که گزارش خبرگزاری «فارس»
تونس میگوید: امسالاولینسالی کشور قرآناز
«بنعلی» تجربه بدون را رمضان که ماه است

میکنیم.
قرآن حافظ به «فارس» خبرگزاری خبرگار
علی»؛ «بن بدون حالتان به خوش میگوید:
«بدون شویم هم دهد که ما سعادت خدا کاش

علی»!
و به قسمتشعر برایتنبیه اینخبرنگار گویا

است. ادبی نشریه منتقل شده بخش
 *

وزیر که کرد مدیر فرهنگی وزرات علوم اعالم
و فرهنگی سیاسی تشکلهای با اعضای علوم
سخنگوی نمود. خواهد دیدار دانشجویی
دانشجویان ایرانباصدور اعالمیهایازدانشجویان
ضد ماسکهای از دیدار این برای که خواست
درد تحمل برای و کنند استفاده اشکآور گاز
ضد و مسکن قرصهای باتوم خوردن از ناشی
این بعد به و بخورند دیدار این از قبل خود را درد

جلسهبیایند.

*
ازفرماندهان نقل به «فارس» خبرگزاری

صهیونیستها نوشت: قدس نظامی گردانهای
پاسخقاطع مقاومت گونهحماقتبا درصورت هر
خبر قبلی نوشت: خبرگزاری این روبرو میشوند.
یعنی«هرنوع پاسخقاطعمقاومت صهیونیستها
باعکس العملاحمقانهروبروخواهدشد»صحیح

میباشد. اشتباه چاپی و نیست

*
مسئوالن جمع در احمدی نژاد محمود
درستی، صداقت، گفت: اسالمی رسانههای
خانه کنج و انزوا در تقوا و ایمان امانتداری،

نمی یابد. نشستنمعنا
سخنگوی دفتر رییسجمهور گفت: سخنان
مردم که نیست به این معنی جمهور رییس آقای
خود رای گرفتن برای دوباره و ننشینند خانه در

کنند. شورش خیابانها بریزند و به

*
گفت پارس گاز و  نفت شرکت  مدیرعامل
مترمکعب  ۱۷ میلیون روزانه گاز کشور تولید که
را افزایشاینگاز ویگفت: است. افزایشداشته
قبل خطبههای و جمهور رییس سخنان مرهون

هستیم. کشور سرتاسر جمعه نماز از

استخر آب کردن معطر
اینترنت طریق از برایم ایران از رفقا از یکی
نشان را تابلویی که است فرستاده جالبی عکس
در استخر زنانه یک ورودی در که جلوی میدهد
نوشته بزرگ دو با تابلو است. شده تهران نصب
که خط عربی، «چادر» به کلمه و پایین با در باال
نوشته وسط در آید، نظر به قرآن آیههای شبیه
چادرت با خواهرم! هنگام شنا، استخر را است:

معطرکن!
متوجه و نگاه کردم را این عکس بار سه دو
و این شعار از استخر منظور مسئوالن که نشدم
با تابلویامربه معروف چیست؟آیا آنها دارندشنا
وزنحاجی های بینزنانمحجبه اصولگرا را چادر
چادر برای اگر میدهند؟ ترویج مذهبی دوآتشه
است نامحرمان و مردان برابر در بدن پوشاندن

چیست؟ در استخر زنانه برای از آن استفاده
چادر با استخر آب کردن معطر دیگر طرف از
سریع معطر را چادر و که کلمات چه؟ اول یعنی
و معطر» «چای از صحبت کردم فکر خواندم
که روزها است همین است. «عطر چایی» یا
زنانه روسری و چادر تولید و دوخت کارخانههای
دریای خزر سواحل و استخرها کردن برای معطر
بازار به گالب دارچین و و عطر هل چادرهایی با
را اهل استخر محجبه خانمهای کنند تا عرضه

خوشحالکنند!
زدن یکی دارم صحنه شیرجه خیلی دوست
را ببینم استخر چادری از سکوی این خواهران از
مثلچترنجاتباز وقتیچادر در هوا بفهممکه و

است! چه شکلی میشود

مخدر مواد تن ۲۰۰
ایران مخدر در با مواد پلیس مبارزه رییس
و  ۷۲۴ قاچاقچی روزانه جاری سال در که گفت
مصرفکنندهموادمخدر ازسویپلیسشناسایی

دستگیر شدهاند! و
نمایش رییس برای آقای که این کنیم فرض
پرکاری نیروی و ذکاوت و هوش به جلوه دادن و
در ماه را حرف این که این به توجه پلیس (با
در باطل میکند) را  و دروغ روزه زده رمضان
و بیست و هفتصد و باشد نکرده غلو آمار ارائه
مصرف و کننده (قاچاقچی و پخش نفر چهار
شناسایی مخدر مواد کیلو یک حدود با کننده)
 ۳۶۵ میشود سال در باشند. شده دستگیر و
و ۲۶۰ کیلو  میشود ۲۶۴ هزار ۷۲۴ که ضربدر
روزهایقتلو پلیسدر بگوییم حاال موادمخدر.
نمی کند والیت کار و والدت و و شهادت رحلت
۲۰۰ هزار کیلو  باز هم حدود کسی را نمی گیرد. و
و  و معتاد نشئه ملت از مواد مخدر یعنی۲۰۰ تن

قاچاقچیانگرفتهاند.
و شناسایی که هستند آنهایی تازه این
رد مواد را موقع نتوانستهاند به و دستگیر شدهاند
نه و بکشند سیفونرا و بریزند توالت در یا و کنند

هستند! کار که توی این آن هایی همه
است! عشق را اسالمی مملکت

و راه دور حاملگی از
خوردن کتک

توجیه در ایران پرورش و آموزش وزیر مقدمه:
بهطرز دانشآموزی کودک آن در که فیلمی
اذیتو و آزار مورد وحشیانه ایازسویمعلمخود
کتکواقعمیشود،گفتهاست:وقتیآمریکایی ها
دور راه از زنان ساختن باردار توان اسراییلیها و
چنین ساختگی و فیلمی نمیتوانند را دارند، آیا

کنند؟ خراب را و ما بسازند نظام ضد
(۱)

شاگر: آقامعلم!بسهدیگه...کتکمنزنید. تمام
میکند... درد بدنم

معلم:بسمیکنمبهشرطاینکهبگوییازراه
باشه؟ خوردی؟ کتک آمریکاییها از دور

آقا! چشم شاگرد:
(۲)

از دور آمریکایی از راه پسر مامان با یک دختر:
شده ایم؟ هم عاشق و شدم آشنا اینترنت طریق

مادر: بله؟!
ازدواج کنیم. هم با دختر: قراره

بابات پیش خواستگاری بیاد باید اول مادر:
کنه. قبول اون و

دور حاملهام راه  از مادر. دیر شده  دختر:
کرده!

(۳)
چرا این حسابی، پرورش: مرد و وزیر آموزش

زدی؟ کتک اینقدر را بدبخت شاگرد
دور راه از شرمندهام! شیطان بزرگ معلم:

تو پوستم! رفت
(۴)

میکنم! آزمایشها عرض خانم تبریک دکتر:
هستید. حامله شما نشانمیدهدکه

من چطور میشه عالم! وای خاک خانم:
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کند؟! سیر را اینها شکم که کجاست کنیم درست بچه مرتب گفت که احمدینژاد آقا زن:

 بقیه در صفحه ۳۷   

IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland

با مناسب ترین نرخ و بهترین سرویس  
سفری خاطره انگیـز را تجربه کنید

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

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 599$ ـ  اروپا از 295$ ـ کابل از $1150
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

االن دوسالاست باشوهرمنزدیکی باشم. حامله
نکردهام.

شوهرتانکجاست؟ دکتر:
آمریکاست. خانم:

حامله را تلهپاتی شما طریق دکتر: احتماال از
شده، مرسوم غرب بسیار کار در این است. کرده

اسراییل! و آمریکا در مخصوصا
(۵)

برات دارم. بدی خبر دختر: مادر،
دخترم؟ شده چی مادر:

شدم. حامله دختر:
پسره، اکبر؟ همون از ابوالفضل! مادر: یا

اون! اسمش شبیه چیزی یک دختر: تقریبا!
شبیه است.

تقریبا؟ چیه منظورت : مادر
جهانی! استکبار از دختر:

(۶)
اینقدر مرا داشتی بچه آزار معلم، مگر آقا پدر:

زدی؟ کتک
ساختگی همهاش نبوده، من کار معلم:

است.
پدر: پساین کبودیهایروی صورتو پشت

آمده؟ از کجا بدنش و
خراب کنند! مرا تا کرده اند معلم: فتوشاپ

(۷)
نزنید... دیگه خدا! به بسه معلم! آقا شاگرد:

بشی؟ آدم میدی قول معلم:
شاگرد:قولمیدم!حتیحاضرمبرمتلویزیون

کنم! اعتراف بخواد دولت که جرمی هر به

تبریک
همه روزهخواران به را ماه رمضان فرارسیدن
تبریک و تهنیت ایران در مدنی نافرمانبرداران و

باد! جانتان نوش مینماییم. عرض
کشور از خارج اپوزیسیون اتحاد انجمن

بوسه با نقاشی
آمریکایی خانم اینترنتی درباره یک اخبار در
به ماتیک زدن با که خواندم و مامانی خوشگل

نقشکردنبوسههایشرویبوم با لبهایخودو
آفریده زیبایی را هنری نقاشی شاهکارهای سفید
است.آخرینکاراو بهنقش کشیدنصورتمرلین

است. بوده هالیوود، ستاره مونرو،
سبک این حیف که چقدر فکر کردم خودم با
نخواهد فعالیت اجازه ایران در هیچوقت نقاشی
ممنوع زدن که ماتیک به این توجه با داشت.
انسانی حرام استو کشیدنشکلهایحیوانیو
همه بزودی که این گرفتن نظر در با و میباشد
باشند داشته روبنده و نقاب باید ایران در زنان
بوسهیکهنرمند نقاش امکان کشیدنتابلوییبا

بود. خواهد تصور از دور بسیار
بلدهستندوحتی ایرانیانزیرآبیزدنرا البته
رنگ و ماتیک و لبهای بدون نقاب و مقنعه با
احتماال تکو تاب نمیاندازند. از همخودشانرا
و میآورند نقاشی نمایشگاه به را سفیدی تابلوی

اعتراض! میگذارند را آن نام

«صدا در کودکان برنامه
سیما» و

و ممکناستشماهمبرنامهتلویزیونی«صدا
بود را دیده شده درست کودکان سیما» که برای
آنخانممعلممحجبهمجریبرنامه در باشیدکه
«فرنود میپرسد: سالهای پنج چهار پسربچه از
شخصا انجام خانه در را خودت کار تو چه جان
وقتی «من میدهد: جواب پسرک و میدهی؟»
خودم میشورم.» را خودم میرم شوشول توالت
اینترنت در ویدئویاینمکالمههزارانبیننده
را گو و گفت این ایران است. روز بحث و داشته

میخوانید. چنیندوبارهنویسیکرده ایمکه

***
که آدم بگه من به میتونه کی مجری برنامه:
را بدون کارهای خودش و بزرگی شده مستقل و

انجام میدهد؟ مادرش پدر و کمک
بگم؟ من خانم فرنود:

عزیزم. بگو برنامه: مجری
توالت شوشول که میرم وقتی فرنود: من

را خودم می شورم! خوردم
عزیزم... نه برنامه: مجری

معلم... بخدا! خانم فرنود:
لباسشوییه ماشین منظورت برنامه: مجری

میشوری؟ لباسهاتو که
لباسشویی ماشین  که  توالت  تو  فرنود:

نداریم!
قشنگی کلمه این که گفتی برنامه: مجری

نیست.
آقای که اون کلمهای خانم؟ از چرا فرنود:

رییسجمهور گفتبهتره.
کلمه؟ کدوم برنامه: مجری

لولو برد... را فرنود: ممه
باشی باادب باید تو حال هر به برنامه: مجری

را استفاده نکنی. این کلمه و
خانم؟ چرا فرنود:

کلماتبهتری هست. مجری برنامه:
چون دودول نگو مامانم میگه خانم، فرنود:

کلمه زشتی است.
عزیزم. میگه راست مادرت برنامه: مجری

چرا منو شوشول پس میگه فرنود: اگر راست
صدا میکنه؟ طال

ماشین از که گفتی  برنامه: خب، مجری
مادرت استفاده و پدر کمک لباسشویی بدون

میکنی؟
گفتید... شما مننگفتم. فرنود:

مجری برنامه:ولیمنظورتاینبود،مگه نه؟
روشن کنی. رو ماشین گرفتی خودت یاد

ماشین توی  رو شوشولم یعنی فرنود: 
بشورم؟ لباسشویی بذارم و

نه... نه... برنامه: مجری
کنم؟ خشکش هم بعدش فرنود:

را دوربین آن آقا نه... نه... برنامه: مجری
نمی شه، ساکت بچه این کنید. خاموش لطفا

شد. آبروریزی

تاریخی حقایق
انداختن آب به آماده نوح حضرت که وقتی
توفان بالی از را حیوانات تا بود خود کشتی

رسید. راه از پا هزار دهد، نجات سهمگین
بودی؟ چرا کجا تا حاال پرسید: نوح حضرت

آمدی؟ دیر

را بند کفشهایم داشتم جواب داد: پا هزار
شد. همین دیر برای میبستم و

حضرتنوح گفت: چندباربهتو گفتم کهصندل
نباشی. کفش بند بستن به مجبور تا بپوش

مذهب با توجیه و تقیه آنزمانبودکه از ...و
رسید. کنونی وضع به و درآمیخت

مملکت؟ شد اینهم
ایران در فقط

مدتها از آمدندآبسردکن شرکتمانرا بعد
باشد. سرمان منت خنک آبش درست کردند تا
حسین یاد به است و ماه رمضان که گذاشتند

کردهاند! را کار این تشنهلب
اینهمشدمملکت؟

*
و پرسید: خیابونچسبید تو را پاسداره یقهام
ماه مگه نمیدونی داره میجنبه، دهنت چرا

رمضونه؟
چهارراه تو چون میدم ماشاژش دارم گفتم:
برای دهنم توی زد مشت برادران از یکی قبلی

زدهام! مش را موهایم که این
رفت. کرد و ول

اینهمشدمملکت؟

*
کتابگذاشتهاندکهمسافران تویاتوبوسها
پرسید: مسافری از تلویزیون مجری بخوانند.

کار چیست؟ به این نظرتان راجع
مثل کتابهایی بهتره داد: جواب طرف
شوند پیاده زودتر مردم تا بگذارند امام» «نصایح

نشود! ایجاد ازدحام و
اینهمشدمملکت؟

 *
و تلویزیون توی بود آمده بسیجیها رییس
از و کار پاسداران و بسیجیها آخرشه میگفت:
این ها گفت: زد و زنگ نمیشه؟ یکی بهتر این
سال، هشت جای به که بودند کجا جنگ موقع

کنیم؟! تمام را کار روزه هشت
اینهمشدمملکت؟

*
یا روسری یا میگفتند: انقالب اول  دهه

توسری!
بدون روسری گفتند: انقالب دوم دهه

توسری.
هم روسری، احمدی نژاد: از بعد سوم و دهه
شکنجه! و هم گلوله هم و لگد توسری، هم هم

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:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

مرداد) ۲۴) آگوست ۱۵ دوشنبه

نقش خبرنگار عکاس در  
مطبوعات رسانی خبر

جمهوری  حکومت ۳۰ سال از تصویری: گزارشی
۸۸ در خرداد مردم اعتراضات اسالمی و

سربخشیان حسن سخنران:

مرداد) ۳۱) آگوست ۲۲ دوشنبه

کتاب از رونمائی
انتخاب» «فرصت

ابراهیمی میر روزبه اثر آخرین
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نقهدمل

خاورشناس  ـ عربی پایتختهای  از ـ  ۱
دیوان  که  ۱۹ قرن فرانسوی لهستانیاالصل

کرد. فرانسه ترجمه را به منوچهری
گزند  حیا ـ و آزرم ـ درخت شاخه تازه ۲ ـ

صدمه. و
ـ  وام قرض و ـ استرالیا پایتخت کشور ۳ ـ

استان ایالم. از شهرستانهای ـ ۱
عدمـ   نابود و راهـ  بعد نقطه و ۲ـ  فاصله دو

کتاب زرتشتپیامبر. مخففنام
بصیر و  ـ اندیشه مظهر یونانی ۳ ـ ربالنوع

زیان. و ضرر ـ آگاه
گل  برای دیگری نام ـ بیغش و خالص ۴ ـ
در ینگی طالق شهر ـ رنگرزان ـ ظرف شببو

دنیا.
ایران  در  باشد مسکن به مربوط اگر  ـ  ۵
عالمت ـ ترساندن و ارعاب ـ شده! کمرشکن

صفتتفضیلی.
درمحالت  امریدردلانسانـسابقا بروز ـ ۶

و بیایی داشت! تهران کیا
در دنبالحادثه  به در نوعیغذای سنتیـ ۷ـ 

فروش. و خرید واسطه ـ است شور و شر و
خراسان  شهری در ـ جمله پیامبران از ۸ ـ

پلیس. بخشی در اداره ـ بزرگ
«دن  جاودانی اثر نویسنده ـ راست طرف ۹ـ 

ـ خاک سفالگری. کیشوت»
جهت  در ـ گوسفند سیرابی از قسمتی ۱۰ ـ

امتداد. و
می گویند  ـ گویی و پنداری ـ آخر حرف ۱۱ ـ

است! شکر
آگاه  پیکاندار ـ تیر ـ گروه پیشاهنگی ۱۲ ـ

چاپار. ـ باخبر و
جماعت  و دسته ـ ساختمانی مصالح از ۱۳ـ 

پرقیمت. و سنگین ـ
سورچران!ـ   آتش بر اشکریزان و ۱۴ـ  بریان

ناامید. ـ صبور پیامبر
در  جهان میدانی ورزشکار دو و بهترین ۱۵ـ 

میالدی. ۱۹۹۴ سال

غضبناک و درنده.
جار و  قال، و داد ـ بودن عهد به ۴ ـ پایبند

عرب. پدر ـ جنجال
ـ  افسوس  و دریغ ـ آذری آتش ـ   ۵

امانتدار.
رویای  ـ هرزگوین بوسنی و شهرهای از ۶ ـ

یک. و یک ـ لب تشنه
سنگـ   از نوعی شده ـ ساخته ۷ـ  درخشان

باران. استان طوایف از
ـ  یقه نشین  تیر ـ سنگ زغال نوعی ـ   ۸

گالبی.
ـ  یکدیگر همسایگی در ـ لباس و جامه ۹ ـ

بهشت. است در درختی
عبادت  ـ امیر و سلطان ـ پراکندن ـ  ۱۰

غیرواجب.
گشادی  فارسـ  در خلیج بندری ایرانی ۱۱ـ 

خودش. بر سوار حرفی ـ فراخی و
ـ  فریادرس  و عادل  ـ بیم  و ترس ـ   ۱۲

ایستگاهقطار.
ـ میدان  شدنی ها نازل از ـ طرف چپ ۱۳ ـ

اسبدوانی.
ازشهرهای  نانمخلوط شدهبا آبگوشتـ  ۱۴ـ 
چماق نقره نگهبان ـ شرقی استان آذربایجان

دست. به
در  ایالتی ـ جهان ادبی مکتب های از ۱۵ ـ

آمریکا.
اینهمشدمملکت؟

*
آنچنان تلویزیون. توی بود آمده آخوندی یک
جهنم برای بینندگان و بهشت جزییات دقیق از با
و تور انگار آژانس هوایی حرف میزد که ساده لوح

دارد! را دنیا آن تفریحی
اینهمشدمملکت؟

*
تجاوزهای علت که کرده اعالم ارشاد وزارت
بیرون خاطر به دختران و زنان به جمعی دسته

روسری است. از آنها بودن موی
مویی هر خاطر به بگویید چطوره اصال بفرما!
تجاوزکنندگان به تعداد یک نفر میافتد بیرون که

می شود! اضافه
اینهمشدمملکت؟

*

برای را انقالببهبچهاممیگفتم:پسردر قبلاز
هرکسیبازنکنچون ممکنهدزد باشدوبخوادچیز

ببرد. و بگیرد را ما میزهای
پسرجان، در را نوهام میگویم: انقالببه از بعد
ماهواره مان ممکنه بیان نکن چون باز پلیس برای

ببرند! بکنند و را
اینهمشدمملکت؟

*
ببری باال سر دست را تی شرت خونی یک اگر
ازاینهکهبا۱۴ نفردیگر به دختریکه  جرمشبیشتر

بکنی! دسته جمعی تجاوز تنگ پوشیده تیشرت
اینهمشدمملکت؟

*
برادره که کردهاند درست تلویزیونی سریال یک
و پدر و ترکی، لهجه خواهره دارد، رشتی لهجه

غلیظچالهمیدونی تهرونی! مادرشان لهجه
همه و  نداریم هنرپیشه  میگویند  بعدش 

آب! آنور لهجه رفته اند بدون خوب های
اینهمشدمملکت؟

که آنجایی باشد، از قدرت میتوانست توزیع در
قانوناساسیبلژیک قانوناساسیمشروطیتاز
از برگردان مستقیم احتماال بود، شده اقتباس
افرادی که می دانم بعید است. فارسی به فرانسه
کارگردان که در نوشتن آن قانون تقیزاده چون
داشتهاند. به سیستم فدرال کامل نگاه بودهاند،
ـ دولت تشکیل جدی پشتیبانان از تقیزاده
جنبش  از پس در ایران Nation State در ملت

است. رضاشاهی بوده و عصر مشروطیت
در  اکنون که فدرالی نمونههای درباره ۳ ـ
نمودید، جهانموجوداست وشما به آنها اشاره
همزمان فدرالیسم استثنا، بدون آنها همه در
آن موجودیت اعالم استقالل کشور و با و همراه
جهانی در عرصه سیاسی یک یکان عنوان به

است. بوده
در سراغ ندارم که را هیچ موردی کشوری در
عضویتاش و استقالل از اعالم که سالها حالی
را خود ملل گذشته باشد، خودش سازمان در

فدرال نموده باشد.
همزمان فدرال سیستم پاکستان، و هند در
میالدی در اواسط دهه چهل استقالل این دو با

معرفیشد.
دو بخش  اتحاد از ۱۷۰ سال پیش در بلژیک
همت آلمانبا شکلگرفت. والونها و فالندرز ها
 ۱۴۰ در نشین کنت چندین اتحاد از بیسمارک
کشورهای مورد در گرفت. شکل پیش سال
که برزیل و کانادا آمریکا، چون مهاجرنشینی
انسجام اینواحدهای گفتن نمیباشدکه به نیاز
ممکن فدرال  دولت تشکیل  بدون سیاسی 
نبودند کشورهایی اینان دیگر، عبارتی به نبود.
بلکه باشند کرده پیشه را فدرال سیستم که

اینان آمدند، گرد هم بدور سرزمین چند چون
«کشور»شدند.

چون دموکراسیهایی  به را شما توجه 
وجود با اولی می کنم. جلب انگلستان و اسپانیا
و میان کاتاالنها در جریانات فدرالخواه برخی
هم و دومی نمیرود فدرالیسم بار باسکها، زیر
گروههای خودمختاریخواه را به باجی اینچنین
نمیدهد. ولز  و اسکاتلند ایرلند شمالی، در
کشور، فدرالیسم دو هر در روشن است. دلیل
خواهد زبانی و مذهبی قومی، بوی و رنگ کامال

گرفت.
سرنوشت پایان در ارجمند، نوریعالی دکتر
یادآوری را جاری اروپایی عصر فدرال کشور دو

میکنم:
جمهوریچکسالواکی سه سالپساز رهایی
چک و کشور دو به کمونیست، حزب از بختک
جمهوری  شد. ۱۹۹۳ تجزیه سال اسلواکی در
خونین فدرال یوگسالوی که پس از جنگهای
کشور  دو ۲۰۰۶ به در بود، ایجاد شده بالکان

صربستانو مونتهنگرو تجزیهشد.
هم دیگری بزرگ مشکل ما، کشور مورد در
ما عرب و کرد آذری، اقوام برای است. موجود
دربرونمرز دولتهاییچونجمهوری آذربایجان،
کردستانعراقوکشورهایعربیمحرک ترکیه،
تیرهها این قیم گاهی ژست و هستند ذینفع و
کشوری معضالت در میگیرند. این به خود را
وجود قبرس  در ندارد.  وجود اسپانیا  مانند 
و یونان قبرس را دیدیم: سرانجاماش و داشت

قبرسترکیه.
نو» «سکوالریسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

خطرناک است! فدراليسم نوریعال، آقای

بودکهمیگفت مالقاتکردهامفقطیکنفر آنها
آنها که میگفت چون دارد. قبول را مجاهدین

میکشتند.» را آخوندها خوب
میالدی  ۲۰۰۶ سال فوریه در اسالوین باربارا
به تودی» «یواسای روزنامه خبرنگار عنوان به
احمدینژاد رییس محمود با و کرد تهران سفر
فعلی رییس الریجانی علی و ایران، جمهوری
وی داد. انجام مصاحبههایاختصاصی مجلس،
مانندموسسه«نایاک»تا پیشازانتخاباتریاست
مذاکره آمریکا با  سال۲۰۰۹ در ایران، بر جمهوری
حل تهران و و واشنگتن روابط بهبود ایران برای
۲۰۰۵ نیز  سال در و میکرد تاکید اتمی مناقشه
پیشین فرمانده محسن رضایی، ازطریقایمیلبا
مصاحبهایبرای«یواسای پاسدارانایران، سپاه

داد. انجام تودی»
هواداران و اعضا اسالوین، باربارا نظر به
و خانواده اعضای امروزه را خلق مجاهدین
۶۰ در  دهه اواخر هزار اعدامی چند وابستگان
نام حذف میگوید او میدهند. تشکیل ایران
تروریستی سازمانهای فهرست از مجاهدین
پیآمدخطرناکیبرای«جنبشسبز»ایرانخواهد
شد اشاره که «همانطور میافزاید: وی داشت.
اینعملپیامیخیلیخطرناکمیفرستد؛حتی
سرکوب در ایران دولت دست به بیشتر بهانه
غیرخشن مخالف جنبش یک که سبز جنبش

میدهد.» است
آمریکا دولت که نظر این نیز کاتولیس برایان
خلق مجاهدین از سیاسی ابزاری استفاده قصد
اوباما باراک  دولت که گفت و کرد را رد دارد
اتخاذ حقوقی را بر مبنای تصمیمش نهایت در
صحبتها از «برداشت من کرد. او گفت: خواهد
داشتهام مقام هایدولتیآمریکا با ارتباطاتیکه و
مجاهدین خلق به سازمان به آنها این است که
نگاه ایران) برابر دیدهیکابزارمناسبسیاسی(در

نمیکنند؛مساله ایکهطرفداراناینسازمان(در
آن هستند.» القا آمریکا) درصدد

سازمان اعضای از نفر هزار سه از بیش
در اشرف اردوگاه در همچنان خلق مجاهدین
میگوید عراق می کنند که دولت زندگی عراق
کنند. ترک را کشور این خاک سریعتر هرچه باید
عمده عملیات دو در تاکنون عراقی  نیروهای
یورش آنجا برایبهدستگرفتنکنترلاشرفبه
با و جا گذشته به زیادی کشته که شمار بردهاند

است. محکومیتبینالمللیمواجهشده
جفریفلتمن،معاونوزیرامورخارجهآمریکا،
کشور این کنگره در نشستی طی پیش چندی
سال پایان تا اوضاع اردوگاه اشرف که داد هشدار
که گفت و شود وخیمتر میتواند جاری میالدی
این ساکنان خروج برای است تالش در آمریکا

کند. پیدا راهی اردوگاه
سال ماه می در فرانسه در مقام قضایی یک
اعضای سازمان  از  نفر  ۲۴ اتهام لغو از جاری
ارتکاب فعالیتهای با رابطه خلق در مجاهدین
«شورای رجوی، رییس مریم خبر داد. تروریستی
خلق، و همسر رهبر مجاهدین مقاومت» ملی

است. این افراد از یکی
۲۰۰۸ خواهان  سال در مجاهدین سازمان
بود شده آمریکا در خود حقوقی وضع در بازنگری
وقتآمریکا، خارجه امور وزیر رایس، کاندولیزا اما
تجدیدنظرمیگویدکه دادگاه آنمخالفتکرد. با
به و رعایتنکرده را رایسآییندادرسی کاندولیزا
سازمان مجاهدین خلقفرصتیبرای دفاعاز اتهام

بود. نداده بودن تروریست
خلق از مجاهدین سازمان گزارشها، بنا بر
دولت کردن البی سرگرم خود طریق طرفداران
و فهرست است این از نامش حذف آمریکا برای
اخیراتجمعیاعتراضآمیزمقابلساختمانوزارت
نظر دارد در و کرد برگزار واشنگتن خارجه در
در روز ـ وسیع تر و بزرگتر بار این ـ تجمع دیگری
جمعه۲۶ آگوستدرمقابلساختمانوزارتامور 

کند. برگزار واشنگتن در آمریکا خارجه

مجاهدین خلق... بر سر بحث
۲۵ صفحه از بقیه

تمام که صورتی در هست. سفارتخانهها در
درتمامجهانمامورانمخصوصشان سفارتخانه ها
اتفاق فرانسه چه در که ببینید حاال بعد دارند. را
اینها سکوت که ایرانافتاد اتفاقاتیدر چه افتاد و
کردند،حاالخوشبختانهدرایناواخرکمیصحبت
فرانسه قضاوت که بوده منافعی طبیعتا میکنند.

نکرده است. درست عمل
که افرادی این تمام خاطره صورت، هر به
مبارزه کردندومتاسفانهبهدستجمهوری اسالمی
ماند خواهد ایران تاریخ در همیشه شدند، کشته
مبارزه این که است این است مهم که چیزی و
و جوانان طرف از بخصوص دارد، ادامه همچنان
تمام ایرانبا ایرانو تمامکسانیکه در زنانشجاع
برای بهبودزندگیشان مبارزهمیکنند اینفشارها
و هستند ایران از در خارج که افرادی از خیلی و

است. مهم این میکنند و مبارزه
میخواهم و امید دارم می گویم و همیشه من
تاریکی پیروز خواهد بر نور که اعتقاد داشته باشم
خودش خاکستر از سمندروار هم ایران و شد

برخواهدخاست.
امروز میکنم فکر که کنم اضافه میخواستم
فریدون شدن کشته سالروز با است مصادف
واقعا و شاد روانش که بگویم میخواستم فرخزاد.
اوهمبهوضع بااستعدادوشجاعیبودکه هنرمند

شد. اسالمی کشته جمهوری دست به فجیعی
در یک ترازوقضاوت میشوند تاریخ انسان ها در
مهم و اشتباه، چقدر و کردند خدمت چقدر که
ایرانی ها چه از کدام هر که بدانند ایرانیان است که
اشتباهاتی چه و کردند مملکت به خدمتهایی

داشتند.
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

فرح پهلوی... گو با و گفت
۱۹ صفحه از بقیه

با مخدوش و دهند جلوه قرون وسطایی و
کودتا برای را زمینه ایران انقالب چهره کردن
مردم سازند. آماده خود شوم مقاصد اجرای و
صفوف با آبکنید. نقشبر را ایننقشه ایران!
جلب کاملسربازان بهسوی جنبش منظم، با
امپریالیسم کردن رسوا با انقالب، عظیم
که مزدورانی کردن رسوا با صهیونیسم، و
سلطنت جنازه تشییع لحظه در است ممکن
حیوان سر هر که را آخر لگد آن لگد بیاندازند؛

می اندازد.» بریدهای
ادامهمقالهآمدهاست:«مردمایراناجازه در
ندهیدکهاینلگدبهسویانقالبایران انداخته
و امپریالیسم ما مردم عامهای قتل در شود.
و داشتند دست صهیونیسم با هم و سلطنت
میبندیم، سه هر روی به را راهها تمام که حال
کس که با هر ببندیم. هم لگد این راه را روی
امپریالیسموسلطنتبسازد،حتیاگربیدست

است.» خائن باز باشد هم آدمها پاترین و
است: نوشته مقاله پایان در براهنی
بحرانخود امپریالیسم و سلطنتدر «بگذارید
مدفونشوند وعواملخودراهمدر بحرانخود
بحران نیست. ما بحران انقالبما غرقکنند.
پرتحرک سیر انقالبما گذاردهایم. پشت سر را
دشمنان آن از بحران میدهد. ادامه را خود

علیه... براهنی رضا مقاله
۱۹ صفحه از بقیه

بحران حل به کسی گذاشت نباید ماست.
را تمامکوششها باید امپریالیسمکمکیکند.
امپریالیسمجانبهسرترهمبشودوبرای کردتا
تاریخ در زباله دان و گم کند را گورش همیشه
چهرهشما ایران! قهرمان و مبارز مردم بیافتد.
باد! پیروزی شادترو گلگونتر باد!افتخاربر شما

ماست!» منظم و متحد صفوف آن از

صمیمیت، شرافت، صفات، این تمام من
سراغ بختیار شاپور  آقای در را  پرستی وطن
مومنم. بهعالوه بهسرافرازیو آزادگیاو کردهام.
ازصحنهسیاست را اگر امروز او منایماندارمکه
و مملکتمانبرانیم خطاییکردهایم جبرانناپذیر
این عزیز این مرد من معتقدم که نابخشودنی.
غلیان عده ای و هیجان فدای عمل دارد مرد
اگر و میشود دیگر عدهای فرصت طلبیهای و
اخیر حوادث شهید اسف انگیزترین شود فدا

بود. خواهد
بهپشتیبانیازآقایشاپوربختیار منصدایمرا
حتیاگر بلند می کنم، چه تمامتر سربلندیهر با
ماندنهرگز تنها تنها بماند.من از درفضا اینصدا
نه این بار می ترسم ولی دل راه ندادهام. به هراسی
ملک و این آینده به خاطر بلکه خودم، به خاطر

دارم.» دوستشان که آنها همه سرنوشت

امیـرشاهی... مهشید مقاله
۱۹ صفحه از بقیه


