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آگهی از این با ارائه
۲۰٪تخفیفویژه

شوید برخوردار

صورت پوست کردن متیز و ترمیم �
ابرو متخصص و دائمی ��آرایش

(الکترولیز) زائد موهای دائمی رفع �
بند اپیالسیون و وکس، �

خبر؟ چه ایران از
بد اخبار

بسیار  سال ۲۰۱۲ سال اسراییل: دفاع * وزیر
ایران. به حمله زمینه در است مهمی

صلح  طرح تایید در امنیت شورای * بیانیه
بشار رژیم سوریه و محکومیت در عنان کوفی

االسد.
از  سوریه برای ایران سوی از اسلحه * ارسال

گردید. محکوم غرب سوی
به کشور سالحهای ارسالی ایران کشف *

قرار گرفت. اخبار صدر سودان در
به  ایران میلیونی پرداختهای به * «الفتح»

کرد. اعتراض «حماس»
حقوق  نقض از آمریکا جدید گزارش  *

ایران. اقلیتهای مذهبی در
به کشور  ایران نفت واردات * ۱۱ کشور دیگر

پیوستند. تحریم به و کردند متوقف را خود
کمکهاینظامی ومشورتی  * ایرانبه خاطر
انتقاد مورد حفظ رژیم بشار االسد برای سوریه به

گرفت. قرار

خوب خبر تنها
و۲۰۰  ازجهشقیمتاز هزار در ایرانبعد دالر
قیمت دو هزار هنوز به هزار تومان تومان به دو
فروشمیشود خریدو بازار در و تومانباقیمانده
نرفته است! باالتر اخیر هفته سه دو عرض در و

طرح سئوال از
مجلس در احمدینژاد

رییسجمهور قبلطرحسئوالاز چندهفته
در مجلسشورایاسالمیانجاموپایانیافت.طی
مجلس، سئواالت نمایندگان از بعد مراسم این
آنگفت: در خاتمه و نطق غراییکرد احمدی نژاد
همه ندهید بیست نمره من دولت کارکرد به اگر

نامردهستید! شما
برای این جمله اکثر نمایندگان گفتن از بعد
۱۹ و ۲۰  ۱۸و نمره به احمدینژاد نبودن» «نامرد
صحن مجلس برخوردی هیچ بدون او دادند و
این در بود قرار گفت. ترک را اسالمی شورای
توصیه به اما مهمی درج شود سئواالت جلسه
را ارفاق خامنهای نمایندگان بیشترین آیتاهللا
بود قرار که سئواالتی نمودند. جمهور رییس به
ردشده فقیه سویرهبر ولیاز نمایندگانبکنند
هیچ کدام به بودند و احمدی نژاد زیر قرار بودند به

نگفت: پاسخ آن ها از
را  سوراخدار کاپشن آن دیگر شما چرا ۱۰ ـ

نمیپوشید؟
مردم  سفره بر سر بشکه نفت جریان ۹ ـ

شد؟ چه
جهان  جغرافیایی نقشه از اسراییل حذف ۸ـ 

است؟ مرحلهای چه در
روزنامه  رحیم مشایی آبونمان آقای چرا ۷ ـ

ندارد؟ را «کیهان»
که  اقتصادی مفسران و محتکران لیست ۶ـ 
اعالم را اسامی آنها هرگز بود و شما جیب در

شد؟ نکردیدچطور
عضو  فامیل و دولتفکو اعضا چرا همه ۵ـ 

شدهاند؟ و رهبر معظم شما خانواده
چراپولاتومبیلشخصیوحراجیخودتان  ۴ـ 
رابه لبنانفرستادید وبه بنیادمستضعفین چیزی

نکردید؟ هدیه
درباره  پورت و هارت همه این از بعد چرا ۳ـ 
غیره، و زرد کیک  و و هستهای اتمی انرژی
سال قبل شده برابر دو مردم بهای برق مصرفی

است؟
یارانهها  هدفمندی طرح اجرای با چرا ۲ ـ

رسیده؟ هزار تومان به دو دالر قیمت
دوره  در پایان بود قرار که امام زمان چرا ۱ ـ
کند اولریاست جمهوریآقایاحمدینژاد ظهور

منتظر است؟ و هنوز معطل

ایرانی احمدینژاد
میشود...

تاجیکستان از احمدینژاد نوروزی دیدار در
وی شد برگزار کشور این دوشنبه شهر در که
کشور این مقیم ایرانیان و تاجیکها جمع در
همکاری با را نوروز که است این من ایده گفت:
تاجیکستانو افغانستان بهیکجشن بینالمللی

تبدیلنماییم.
اسالمی کرد: ما هم در جمهوری اضافه وی
و نوروز احترام بگذاریم که به خواهیم کرد سعی
و برادران خواهران مانند مردم به گیر دادن بدون
جشن را آن افغانستان و تاجیکستان خود در
آنها هم قبولکنند بگیریمفقط به اینشرطکه

ایرانیانمراسم مانند رمضانومحرموصفر کهدر
ائمه عزاداری و قمه زنی و سینه زنی سوگواری،

نمایند. ما برگزار به پای پا را اطهار
گفتهشدهکهاینسخناناحمدینژاد،شهردار
بسیار ناراحتو عصبانیکرده «دوشنبه» را شهر
خواسته  همراهانشان ایران و جمهور رییس و از
را کشور  این «سهشنبه» تا حداکثر است که

ترککنند!

دانه درشت
بازرسی سازمان رییس پورمحمدی مصطفی
قضایی مماشات دستگاه رد اتهام با کشور کل
بیلیون اختالس پروندههای متهمان با ایران
اگر حتی را بگیریم، هر کسی ما گفت: دالری
درشت میگویند دانه بگیریم، جمهور را رییس
نیستوحتماپشتسرایندانهیکدانهدرشتتر
داشتبا در جمعخبرنگاران حضور ویکه است!
نه، گفت: و زد زمین به را خود عمامه عصبانیت
آقا تا سراغ برویم صاف بهتره په) نه (په پس، نه

شوند؟! راضی آقایون این

آمار اعدامهای دنیا
آمار جهان منتشر شد. جدید اعدام در آمار
میالدی  ۲۰۱۱ یعنی گذشته در سال  اعدام ها
عراق، ایران، چین، کشورهای که میدهد نشان
صدر در همچنان  آمریکا و عربستان سعودی

دارند. قرار جدول
مدافع متمدن و آمریکای در چرا این که حاال
در  (۳۴ نفر داشتهاند اعدام اینقدر بشر حقوق
شاید نمیتوان دیگری است. اخیر) بحث سال
و هدف با نقشه برای کسیکه افراد خانوادهاش را
و بعد میکشد آنها مغز به گلوله شلیک قبلی با
و می گذارد گوشت در چرخ را آن ها بدن گوشت
اعدام بهجز درستمی کند، آنگوشتهمبرگر از

کرد. پیدا راهی
و یک میلیارد کشوری مانند چین که وقتی

که ۳۰۰  آمریکایی و دارد جمعیت نفر ۴۰۰ میلیون
حضور این لیست در دارد نفر جمعیت میلیون
صدر  در باید ایران ۷۰ میلیونی دارند چرا کشور

باشد؟ جدول این

حاشیه در بزرگ حرفهای
اسراییل و ایران رودررویی

تا بره. باشیم شیر است بهتر اهود باراک:
علف و باشیم گاو است بهتر اوباما: باراک

بخوریم. را خودمان
تا داد بیشتر علف بره به باید پوتین: والدیمیر

شیر باشد. خوراک بزرگتری برای
که گورخر های کرد کاری عنان: باید کوفی

نباشند. نزدیک االغهای بشار االسد با ایرانی
نمیدهند هیالریکلینتون: برههایی کهشیر

دارند. قرار ما دستور از خارج
که برههایی به خانواده احمدینژاد: محمود
داد. خواهیم مستمری و یارانه خورده اند شیرها

دیدار لحظه و ظهور
بعضی که «فارس»  خبرگزاری گزارش  به
میکند (حدود گزارش واقعی را وقتها خبرها
و کارگردان سیجانی، اصغر علی درصد) پنج
است»، نزدیک  بسیار  سازنده مستند «ظهور 
جمهوری اسالمی انتظامی نیروی دوباره توسط
که فیلمساز این شده است. بازداشت و دستگیر
عنوان با را خود قبلی مستند فیلم  دوم بخش
این دوشنبه برده دوربین جلوی دیدار» «لحظه

است. شده بازداشت قم در هفته
اصلی اتهام قم استان کل دادستان گفته به
عمومی اذهان که تشویش است این شخص این
در و نه است» نزدیک «ظهور فیلم در و نه کرده
فیلم«لحظهدیدار»حرفیاززمانووقتوساعت
گیج و حسابی مسلمان را امت نیاورده و به میان

است! کرده سرگردان
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شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

کنم! صحبت با شما موقت ازدواج الیحه بیشتر درباره من دفتر شد بیایید تموم نمایندگان دادن رای که این بعد از

تور چین با نرخ ویژه
از  ۳۳۹ دالر

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

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 505$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

مخارج حداقل خرید خانه با برای وام •
بانکی بهره بهترین و

بهره بانکی پائینتر  به  FHA وام  • تجدید
درآمد تائید بدون

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بگیرید حنیفه غفاری تماس اطالعات بیشتر با برای کسب

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850

سینمایی اخبار
آخرین طبق سیمین» از نادر «جدایی فیلم
فروش دالر میلیون حدود شش آمریکا آمار در
این فیلم کارگردان فرهادی اصغر داشته است.
میساختم این فیلم را خبرنگاران گفت: وقتی به
دو دالر این االن با تومان بود و هزار حدود دالر
اکران بار ایراندو در را فیلمم که تومانیانگار هزار

است! داشته برابر تماشاچی دو و کرده اند

و نجات پیغمبر؟ فردوسی
محموداحمدینژاد رییس جمهورایرانضمن
که پایتختتاجیکستان، شهر دوشنبه ، از بازدید
جمع در شد انجام دوشنبه جای به شنبه روز در
شاعر گفت: فردوسی، کشور مقیم این ایرانیان
است! داده نجات را اسالم پیامبر مکتب ایرانی

چندین جمله از بعد را خود که اظهارات وی
طوالنی دعاهای عربی که با گفته فردوسی «عجم
داشت، مغایرت کامال پارسی» به این کردم زنده
تاجیکیگفت: میانخندهحضار در بیانمیکرد
اول میآید خوشتان جوک این از میدانستم اگر
کورش که گفته بودم ایران که در را جوک اون
حال بیشتر تا میگفتم برایتان را بوده پاسدار

کنید!

روز روشن دزدی در
جواب و آموختی ادب از که می گویند وقتی
در نیست. خندهدار زیاد بیادبان از میدهند
حکومتی سیستم که کشوری در اسالمی ایران
کالغ و حقهبازی و دروغ اساس بر آن دولتی و
مردم عادی از شده، برپا فروختن جای االغ به را
این جدید شاهکار داشت؟ میتوان انتظاری چه
سیستم رامیتواندرآگهیتجاریتلویزیونی بانک

کرد. مشاهده ایران ملت
جمهوری ملت بانک جدید تبلیغاتی آگهی
از شده دزدی سوژههای و کلیپها با اسالمی
آخرین ویدیویموسیقیخوانندهوستاره سکسی
(یاد عوض علیکردان وزیرسابق خانمجنیفر لوپز
نظام در تحصیلی مدرک جعل ببیند که بخیر

کرده پیشرفت مرحلهای چه تا اسالمی جمهوری
اسالمی جمهوری تلویزیون از تازگی به است!)
۱۰ تا ۱۵  فقط آگهی این سازندگان شد. پخش
۹۵ درصد  بلکه نکردهاند دزدی را ویدیو درصد
مردم و چون  کردهاند  بازسازی و  کپی  را  آن
مچ و کنند مقایسه نتوانستند ندارند «یوتیوب»،

بگیرند. را دزدها این
و نیرنگ این همه  از دل هیچ کس البته
درد نمیآید به کپی رایت رعایت عدم حقهبازی و
است این خاطر غصه میخورند به که آن هایی و
رقص ضد و غربی ضد بچه مثبتهای این چرا که
لوپز دیدن جنیفر و آزاد به اینترنت موسیقی و

نه؟! مردم ایران درصد ۹۹ و دارند دسترسی

تاخیـر با تبریک
و ایرانی نوی سال فرارسیدن وسیله بدین
و بههمههموطنان تبریکگفته باستانی را نوروز
همه برای خداوند متعال سال جدید در امیدوارم
نان هفتتومانی، دالر برقمجانی، ایرانیانآب و
سنگکپنجتومانی،کبریتیکریالیوآدامسدو
اینترنتمجانی، آزادی ریالی، بشکهنفتمجانی،
مجانی، اتوبوس جهانی، سینمای مطبوعات،
ازهمهمهمتر ویزایبینالمللیو تحصیلرایگان،

بیاورد. ارمغان به مذهب آزادی
۵۷ انقالب از برگشتگان انجمن

جوک جدید با
من! دستکاری

پلیس مقامات از یکی  از خبرنگاری
لوسآنجلسسئوالمی کند:وقتیکهمیخواهید
چکار کنید دستگیر را چینی فراری مجرم یک
میکنید؟رییسپلیسجوابمیدهد:اولینکار
چینیها وارد محله که نگذاریم او است این ما
بادامی چشم و هم به شبیه همه چون بشود

سخت میشود. مجرم و شناسایی هستند
مجرم مکزیکی یک با خبرنگار میپرسد:
میدهد: میکنید؟ رییس پلیس جواب چکار
و جوانمردی لوطی آدمهای مکزیکیها خیلی

خودشان خالف و جنایت درباره اگر هستند
که این بعد از مخصوصا گناه کنند احساس
فورا و میآیند باشند رفته کلیسا به یکشنبه روز

تسلیممیکنند. خودشانرا
ایرانی مجرمهای  با  میپرسد:  خبرنگار 
میدهد: میکنید؟ رییس پلیس جواب چکار
جرم ارتکاب از بعد درست  را همه معموال
دفترحفاظتدرواشنگتن یا دستگیرمیکنیم،
«افبیآی» یا میدهد، ما به را مشخصاتآنها
نوعجرمشان بهما می دهدیا را مشخصاتآنها
سرنخها به سوی آنها یکجوری است که همه
نشود همیشه همه اینها موثر اگر میرود و
این دوستان معموال که حسود ایرانی چند تا
تلفن یک با که دارند وجود هستند مجرمان
را همه و میکنند خبردار اینها محل از را ما

میدهند... لو

من بیجواب سئوالهای
روشنتر  را  بشر موی  نور خورشید  چرا  *

تاریکتر؟ را پوست او اما میکند
میخرم رویش مغازه از که چرا آبلیمویی *
با طعمهایمصنوعیولیماده ظرفشویی نوشته

تازه؟ لیموی با نوشته رویش من
ریمل  به چشمشان وقتی خانمها  چرا  *

میکنند؟ باز آینه جلوی را دهانشان میکشند
زیر  که  وقتی گوسفندان پشم چرا   *
کوتاه پوستشان و نمیرود  آب  میروند باران

نمیشود؟
هیچ وقت  اشتباهی تلفن * چرا شمارههای

بوقمشغول نمیزنند؟
در  خوردن «شکست درباره کتابی اگر * آیا
زندگی»چاپ شودوفروشنداشته باشدعالمت

کتاباست؟ موفقیتنویسنده
برای  معلولین المپیک مسابقات در * چرا
در اختصاصی پارکینگ غیرمعلول تماشاگران

نمیگذارند؟ جلویمیدانمسابقه
سفید  شیر و میخورد سبز گاو علف * چرا

میدهد؟ پس
بیاید  خودش بیرون الک از اگر الکپشت *

است؟ لخت و بیحجاب آیا

نچسب  ماهیتابه و قابلمه تفلون اگر  *
و ماهیتابه در کف قابلمه را چطوری آن است

چسباندهاند؟
و  انبساط حال  در کهکشان  میگویند   *
هنوز چرا است اینطور اگر است، شدن بزرگتر
سخت اینقدر کردن پیدا ماشین پارک جای

است؟
«لیوان  بحث به دادن خاتمه برای * چرا
لیوان تا از دو نیمه پر» و «لیوان نیمهخالی»
تلف مردم وقت تا نمیکنند استفاده جداگانه

نشود؟
کهکشانمهمتر است  در * آیا کشفستارهها

هالیوود؟ در ستارهها کشف تا

در اعدام ها افزایش
خاورمیانه

نهادهای مدافع از بین الملل سازمان عفو
با که کرد اعالم خود آخر گزارش در بشر حقوق
در سال اعدام موافق کشورهای وجود کاهش

خاورمیانه  در شده ثبت اعدامهای ۲۰۱۱ تعداد
این  در است. داشته ۵۰ درصد حدود رشدی
گزارشکشورهایایران، عراق،عربستانسعودی
اعدام قرار افتخارآمیز جدول باالی رده در یمن و

داشتهاند.
اضافه گزارش خود پایان در سازمان  این
این کشورهای در اعدامها تعداد که البته میکند
نفتی سرانه  درآمد که  شده باعث نفتخیز 
خوبی خبر خودش این و رود مردم کمی باالتر

میباشد.

حمله درباره نظرخواهی
ایران به

از توسط یکی که نظرخواهی اساس یک بر
روزنامههایاسراییلیدربارهحملهنظامیاسراییل
گرفته صورت ایران نظامی و اتمی تاسیسات به
با چنین  کشور این ۶۵ درصد مردم حدود است
اساسیکنظرخواهی بر حملهایموافقبودهاند.
 بقیه در صفحه ۳۷   

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

فروردین) ۲۱) آپریل ۹ دوشنبه

(۱۴ فروردین) اپریل ۲ دوشنبه

اقتصاد ایران وضعیت کنونی
مجد نادر سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

زده استبداد جامعه و استبداد
جمشیدی جمشید سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در
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کرگ داگالس و  با بازی فیلمی وسترن ـ ۱
آنتونی کویین.

اثر  در که آنچه ـ سناریویی گوهای و گفت ۲ـ 
از شود ـ هوا پخش در از مادهای حرارت دادن

پراکنده. و پاشیده هم
سرکش  و لجوج ـ پشت پر و دراز ریش ۳ ـ

نوشتن. ـ

ـ شریک شادی  مقفع بن آثار عبداهللا از ـ ۱
خانم. عروس

استان  ـ گلخانهای و صیفی میوههای از ۲ـ 
واگیردار. بیماری ـ پسته

تصورات  ـ فرعونهای مصر تن از نامچند ۳ـ 
طاقت. و قدرت ـ خیاالت و

ترکآنموجبمرض  حالتیدرنشستنـ ۴ـ 
شرکت. انواع از ـ است!

درخشان  روشن و ـ نگاهی! کم از آهی ۵ ـ
آز. حرص و ـ

ـ  سگ انواع از ـ فرمانروا و پادشاه ـ  ۶
کوچک.

با  و زود ـ  درجات ـ نهاد و  سرشت ـ  ۷
شتاب.

خاک. ـ باال و قد ـ بازپسین دنیای ـ ۸
پیش رو ـ  مقابل و ۹ ـ از وسایل ارتباطی ـ

کردن. به بزرگی یاد را خدا
دیوانی ـ  حسابهای دفتر ـ آتش ۱۰ ـ زبانه

بعضیدمحجلهمی کشندش!
شکار  ـ زادگاه و شهر ـ روشندل ـ  ۱۱

کوهی.
الکتریکی  که بار اتم در هسته ذرهای ۱۲ ـ
اطالعاتی سازمان ـ کند نوشیدن به امر ـ ندارد

سام. عمو
ایران  در استانی ـ مرکز ندا و تنبیه کلمه ۱۳ـ 

هومر. ایلیاد حماسه قهرمانان از ـ
وقت  موسیقی ـ ابزار از ـ اسب بارکش ۱۴ ـ

هنگام. و
جمهوری  پایتخت ـ مندرآوردی زبان ۱۵ ـ

آمریکای مرکزی. هاییتی در

همسایگان  و ایران بین مرزی رودی ـ  ۴
ـ یقین و ایمان ـ نو آیین و شمالیاش ـ رسم

یاوه. سخن
کامیاب. چیره و ـ نمامی بدگویی و ـ ۵

چشمـ   زیبا گریزپای ـ سنگ زغال ۶ـ  نوعی
و عار. عیب ـ خانه بزرگ

خودروی  ـ  سختی  و رنج ـ  اخوی  ـ  ۷
جنگی.

پیمان  ـ آتش ترکمن ـ جرقه اقوام از ۸ ـ
ناقال.

دوندگی  و شد و آمد ـ ارتباطی وسایل از ۹ـ 
است. ـ واحد پولی شتاب با

آذریـ   ـ پدر سام عمو به گویش ۱۰ـ  نبودن
برهنه. ـ شاهنامه قهرمانان از

چوب  برش محصول ـ آشفته و پریشان ۱۱ـ 
فلز. و

نخوانده ـ  درس و بیسواد ـ عرب ۱۲ ـ عزیز
قهرمانی. ـ ظرف نخوت اندازد! سر آنچه

۱۳ ـ صاحب سخن را بر سر حرف آورد ـ 
چهارپا. ـ چاق

رودخانهایکه  پلیبر کاشانـ بخشیدر ۱۴ـ 
ازسیاراتمنظومه تبدیلبهفیلمسینماییشدـ

خورشیدی.
خالق  سده ۱۹ و ۲۰ و انگلیسی نویسنده ۱۵ـ 

عشاق». و «پسران مرده بود» که «مردی

در مخفیانه ماموران «موساد»، توسط که دیگر
حدود۳۵ درصد مردم  گرفته صورت ایران داخل
موقعیت حملهای که چنین دارند عقیده ایران
از را «بچه اسالمی را که بر اساس سیاسی رژیم
بنا شده بخوابد» و شود ساکت تا لولو بترسان

سابق مینماید. مستحکمتر از
این اولینباراست که۶۵ درصدمردماسراییل 
نظریهای بطور ۱۰۰  روی بر ایران و۳۵ درصد مردم

توافق داشته اند. درصد

خالی از شوخی

به  ۲۶ مایلاست.کسانیکهمایلندروزسیزدهبدر
پارکمذکوربیایند بایدهنگام رسیدنبهسنترویل
شده نوشته آنها راهنمایی که روی تابلوهای به
Bul Run SPECIAL EVENT Center توجه کرده 
برایبرگزاریمراسمدر بطرفپارکومحلیکه و

بروند. شده گرفته نظر
توضیحاتکاملیکهدرباره  * خیلیممنوناز
در امسال بدر سیزده مراسم برگزاری چگونگی

دادید. «بولران» پارک
در که خاطر زحماتی به من هم کیا: ارشیا
میشوید از متحمل مردم به اطالعرسانی جهت
را در سیزدهبدر شما روز امیدوارم شما متشکرم و

کنم. مالقات «بولران» پارک

۲۱ صفحه از بقیه
فروردین... سیـزدهم یکشنبه

«کشتیبان کرد اعالم شرایطی روزی در که بخیر
که است در عروجی ایران و دگر آمد» سیاستی را
تدارکآرایشی در بلکه نمیماند کودتایسفید به
که در سیاست متعددی تا از بن بستهای است
با و قایم و آن قرص از پس داخلی دارد درآید و
غرب «مذاکره» با معضالت درون به از اطمینان
گردشی و با نرمش را راه تمامی این و برسد.
خود برسد  چرخش ۱۸۰ درجه در به شاید که

طیکند.
ایران والییدر اینحقیقتکه پیش آید هرچه
یکشکستروانیاستقابلانکارنیست.منتهی
که بهروشهایشیعویدرسیاست آشنایند آنها
حداکثر بعدی چرخش های در نظام که میدانند
از قانونگراتر چه بسا داشت و خواهد را مدارا

همیشهعملکند.

***
بعد نظام کل به است دیگر الزم سوی از
نگاهی رفسنجانی آقای مشروط برآمدن آن از

افکند. دیگر
معتقد «دفتر تهران» مثال سایت عنوان به
محور تقویت به منتهی انتخابات نتایج که است
قدرت سپاه نیز و  نظام شده و سفت سخت
اینجا نکته است. برده باالتر انقالب را پاسداران
موازات به سپاه را و نظام سایت مزبور که:  است
را سپاه باید نظام قاعدتا که حالی در مینهد هم

دهد. پوشش خود درون در
باری، قدرت نظامی البته موازی ارتش رسمی
در دم تیغ دو این ولی هست، پشتیبان رهبر و
این ناظر یا مفسر هر به فعلی احوال و اوضاع
این سپاه قدرتگیری با که میکند القا را فکر
به رهبر را خود نقطهنظرهای است اندام قادر

تحمیلکند.

***
آیاسبکسریهایتاریخیآقایاحمدینژادو
کل به نظام والیی مجلس در آخرین نمایش وی
پاسخاینسئوال واردساخته است؟ نظامخدشه

است. حال مثبت هر به
ریاست او بیالن که جمهور رییس این، بر بنا
اقتصادی است ارکان همه شدن دولتی حاکی از

ندار و استدر اذهانبه دست نهادنبر دار متهم
آقای ایران»، «عصر روزنامه قول به و مملکت؛
و است اسالمی مجلس وجود منکر احمدی نژاد
این در وی و لحن آن، مصوبات بیاعتنا به البته

بیحرمتی است. هرگونه از مجلس نشان
رییس جمهور این میتواند چه کسی اما
به حیثیات که آن جلو گیرد بی را برکشیده رهبر

وارد آید؟ رهبر صدمه ای
احمدی نژاد باید از آقای جلوگیری آیا برای و
جای را به وی زیرکانه و نرم یا کرد قاطعانه عمل

خودنشانید؟
برونمرز رفتناحمدی نژاد موجبتسکین در
آقاینتانیاهوخواهد شدولی اینهدیهبرایرفتن

بهعمقمذاکراتبینالمللیکافینیست.

توضیحات: و منابع
مقام رهبری  از اصل ۱۱۳ گوید: پس - ۱
رییسجمهورعالیترینمقامرسمیکشوراستو
مسئولیتاجرای قانوناساسیبا اواست.درست

قضاییه. قوه رییس نظر خالف

... مدد جدید به آرایش

قضاییه قوه رییس او میگیرد. قرار تحریم مورد
اسالمی موقعیتی جمهوری ساختار در و است
ردیفرییسان در علیخامنهایو بالفاصلهپساز
نفر به دهها به حال مقننه دارد. تا و قوه مجریه
یا هستهای فعالیتهای در داشتن دست دلیل
جهان ازسویکشورهایعمده نقضحقوقبشر
وبهخصوصآمریکا واتحادیهاروپا موردتحریمقرار
گرفتهاند،ولیهیچگاهتحریمشدگاندراینسطح
است بار اولین برای این نداشتهاند. قرار قدرت از

فهرست در سه گانه کشور از قوای یکی رییس که
اروپا) قرار (اتحادیه جهانی قوی بلوک تحریم یک
قوای رییسدیگر تحریمالریجانی، دو میگیرد. با
ازتیررس تحریم کشورو شخصعلیخامنهاینیز
جهانی چنداندورنخواهندماند.کشورهای غربی
اقتصادی به تحریمهای سیاسی و ایران را رژیم
تحریم که کردهاند تهدید جاری سال در جدیدی

باشد. آن از نشانهای میتواند صادق الریجانی
لحاظ از سنگین چنان پروندهای ایران رژیم
متهم جهانی در که جامعه دارد حقوق بشر نقض
کردنعالیترینمقامات آنبهجنایاتضدبشری
اینان، میان از داشت. نخواهد چندانی مشکل
میرغضب را بهحقمیتوان او صادقالریجانی که
سرکوبهای در داد  لقب  اسالمی  جمهوری
و مستقیم داشته نقش اخیر ساله دو سه قضایی
اول تحریمشدگان عالیرتبه رژیم صف اکنون در
است. گزارش گرفته قرار اروپا اتحادیه سوی از
ایران چه رژیم که میدهد نشان عفو بینالملل
حد چه تا و در زمینه اعدام دارد سیاهی کارنامه
سیاست نقش این اعمال در الریجانی صادق
قوه در که را آنچه نه همه  ولی است،  داشته
به میتوان میگذرد اسالمی جمهوری قضاییه
جمهوری و نه جنایات رژیم الریجانی نوشت پای
محدود می شود. رژیم قوه به این اسالمی تنها
نقض در پروندهای سنگین اسالمی  جمهوری 
مستقیم مباشران بر عالوه دارد، و بشر حقوق
رژیم عالی رتبه  مقامات تک تک نقض، موارد 
دوش به را آن مسئولیت نامستقیم یا مستقیم

میکشند.

میـرغضب... الریجانی صادق

اين دست اندركاران تالش و همت و پروردگار
برنامههای توليد با الزم است شد كه كار انجام
مردم برای حقايق اينگونه جذاب رسانه ای
به عالقه دولتاحمدینژاد، در اما بازگوشود.»
برخی برای واردات از ناشی آورده باد درآمدهای
برخوردار حمایترهبر از که مزدورانحکومتـ
در آغاز اکنون هم جایی رساند که به را ـ کار بود
یک تولیدملی»دولتایراندر «سالحمایتاز
از گندم تن میلیون سه واردات خواستار قلم،

است. شده هند
نیز تلخ طنز یک رهبر، نوروزی اظهارات در
اصلى،حراست مقتدرانه وجودداشت: «مساله
در اين و گاز نفت عظيم ثروت اسالمى از نظام
«حراست ادعای خامنهای آقای است.» كشور
نفت عظیم ثروت از اسالمی نظام  مقتدرانه 
اصولگرای سایت و میکند مطرح را گاز» و
«بازتاب»،خبر ازترکمانچاینفتی میدهدکهبه
موجبآن،نفتایران،همارزانفروختهمی شود
وهمدرآمدحاصلهبهجایسرمایهگذاریدرامور
زیربنایی،دراختیار دولتچین قرارمیگیردتاهر
آقای متحدان دست روی که بنجل کاالی نوع
ایران بازار را به است چین مانده در خامنهای
سرازیرنمایند. رهبربیکفایت جمهوریاسالمی،
و گازی ایران نفتی منابع را حافظ مقتدر خود

میگوید مجلس پژوهشهای مرکز اما مینامد
از صیانتی غیر علمی و برداشت غیر دلیل «به
ایران نفت بشکه میلیارد ده ها نفت، چاههای
در همیشه برای دالر، میلیارد صدها به ارزش
از آن و امکان استخراج مدفون شده زیر زمین

است». رفته بین
نکات رهبر، نوروزی سخنرانی و پیام در
جداگانه یادداشتی در که دارد وجود نیز دیگری
این اظهاراترا آنخواهم پرداخت. آنچه همه به
بهیکدیگرمرتبطمیسازدازیکویژگیشخصی
هم نشاتمیگیرد. بر همیناساس،شما رهبر
یک را سال دعای تجویل شوید و همراه من با
مقلب « یا کنیدکه اینصورتزمزمه به دیگر بار
اندازه به اسالمی، جمهوری رهبر به القلوب !
هم "شرم" و "حیا" کمی او به دادهای، "رو" کافی

عنایتکن».

پینویس
در چنین  پیش سال دو کروبی مهدی   *
که کرد یکقایقکوچکتشبیه به را نظام ایامی،
سرنشینانمحدودآناحمدجنتی،سردارنقدی،
جاللالدین احمدینژاد، محمود خاتمی، احمد

هستند. و… قاتل فارسی

گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

دادی... «رو» خامنهای آقای به مقلبالقلوب! يا

با منافع سکوالر غيردموکراتيکديدهاند،بهستيز
اين را به غربيان تفسير، اين نيز می پردازند. غرب
بهتر است خودشان روند نتيجه رسانده است که
را دردستداشته بهقدرترسيدناسالميستها
صحنه در طريق تعامل از و آنگاه، کنند کنترل و

آنانبپردازند. به تعديل سياستبين المللی،
سخت خطرناک سياستی اين نظر من  از
اسالميستها رسيدن قدرت به نمونه ما است.
در هم و فقيه واليت ايران در هم را، دينکاران و
نشان تجربه اين طالبان، ديدهايم و افغانستان
قدرت نشسته در اسالميستهای که داده است
میتازند که بتوانند آنجا تا نيستند و تعديلپذير
و میکنند انواع خطرها روياروی با را جهان و
اميد آنها شر دفع میتوان به صورتی در تنها
روند يک در تحت ستم آنها، ملتهای که بست
بطور و شده رويگردان آن ها از بلند، و دردناک
ـ غيردينی حکومتی برقراری خواستار طبيعی

غيرايدئولوژيکشوند.
خجستهای اين همان واقعه  خوشبختانه،
داده است. دينکاران رخ در ميهن ما که است
و بنيادگرا گوناگون اسالميستهای و امامی
همه، امتحان غيره، و اصالحطلب و نوانديش
بردن معنوی لذت از ديگر دادهاند. پس را خود
ستم مردمان ميان در قرآن» دلکش «صوت از

کشيدهخبرینيست.ديگر آخونداحترامیندارد.
توضيح صفحات الی ديدهاند که از مردم ديگر
پس، المسائل«آياتعظام»چهخونیمیچکد.
که«قاصم «اهللا»اين جبارانـ از که از«خدا»، نه

گرداندهاند. روی ـ داده اند نامش الجبارين»
مشهد، شهر اسالمی در است که اينگونه
حيرت با منکر از معروف و نهی به امر ماموران
در که میکنند خانگی کشف کليسای دويست
مشغولند؛ مسيح نيايش به سابق مسلمانان آن
نيايش به از مردمی می يابند که پر خانقاه ها را يا
ناچار نتيجه، در و، عارفانمشغولند خدایيگانه
اينگريختگان برسر میشوندتاسقفنيايشگاهرا
پير و گردن بر کنند؛ و حکومتی» خراب «اهللا از
از خبر که میبينند را اهورمزدا گردنآويز جوان
که خدایی میدهد؛ غير «اهللا» خدایی گزينش
و صلح و آدميان را به خود دارد «خرد» را بر نام

میخواند. فرا آشتی
سياست من، گمان به که، است  اينگونه
تاخير سال تمام سی کشور ما اوباما برای آقای
به جایی بکشد. توانست نخواهد اجرایی دارد و
با جستهايم و بيرون خدايان جنگ از دوران ما
سرعتتمام بهسوی حکومتی سکوالرـدموکرات
اين کلينتون خانم و اوباما آقای چه حرکتيم؛ در
مشاوران توصيههای در چه و دريابند را نکته

زنند. ايرانستيزشانغوطه

۳۳ صفحه از بقیه
اوباما سیاست نابهنگامی و خدايان نوين جنگ

برخیازفروشند ههابهعلتهزینهسنگینتعمیرات
به انجام هیچ قادر دارند که بدی یا شرایط مالی و
در هنگام فروش اعالممیکنند تعمیرینیستند و

میرسد. فروش به as is صورت به ملک که
 Latentاعالم فروشندگان قانونی وظیفه تنها
پنهانی  عیب های معنی به که Defects میباشد
اگر حتی مریلند ایالت در میباشد. خانه در
شده چه آشکار، برطرف چه پنهانی و اشکالی،
اطالع به را آن که دارد وظیفه فروشنده باشد

اشکالی اگر ولیدر ایالت ویرجینیا برساند خریدار
خریدار به آن ذکر به نیاز دیگر باشد شده برطرف

جدیدنیست.

فکر و دارید امالک و فروش خرید درباره پرسشی هرگونه
از یا مالیاتی ندارد، به پاسخ حقوقی و که نیاز میکنید
و کنید من ارسال برای زیر فکس یا شماره ایمیل طریق
در شمارههای تا بگیرید تماس من با طریق تلفن از یا

بدهم. را آن مشروح پاسخ «ایرانیان» بعدی
robertsoltani@gmail.com

Fax: (571) 918 - 0822 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

۳۵ صفحه از بقیه
و... جدید وام مسکن برای مهاجرین دریافت مشکالت


