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است مدرسه تعطیل «کلمبوس» مناسبت روز به

هفته گذشته بررسی اخبار
* سخنرانیاحمدینژاددردانشگاه«کلمبیا»ی 
رژیماسالمیایران تبدیل بهصحنهمحاکمه آمریکا

شد.
مثل را کسی اینجا که است این بدیاش ـ
اتوماتیک اعدام محاکمه از بعد اسالمی جمهوری

نمیکنند!
باخدشه دارشدناصل  * مخالفتارتشترکیه

قانون اساسی. الئیسم در
آدمهای ترکها که جوکبسازید هم باز حاال ـ

دلتان بسوزد! باهوشی نیستند!
ارتوپدیدانشگاهاصفهانگفتکه  گروه * مدیر
پنج ایرانی ها جدید نسل قد تحقیقاتی، اساس بر

بود. خواهد گذشته نسل از کوتاهتر سانتیمتر

رییسجمهور ـاحتماالبرای ابرازهمبستگی با
محبوبشاناست!

باالی ۲۰ درصد  خوزستان در بیکاری نرخ *
است.

بگیرند؟! کار نفت وزارت نمیروند چرا ـ
ایران:  در قلبی بیماران * افزایش ۵۰ درصدی

و عروق. قلب توانبخشی سازمان هشدار رییس
را هر روز رییسجمهورم عکس من هم اگر ـ
قاطی این میرفتم میدیدم «کیهان» صفحه اول

درصد. ۵۰
*درایرانالیحهکاهشدوبارهسنرا یدهندگان

گرفته است. قرار بحث سال مورد ۱۵ به
ـحتماحسابکردهاند کهاگرسناعتیادبه۱۲ 
سالرسیده، رایدهنده۱۵ سالهخیلیازسیاست 

مملکتسرشمیشود!
در  تومانی هزار ده اسکناس چاپ * پیشنهاد

قرار گرفت. دولت دستور کار
دفعه یک باشید آیندهنگر کمی باید ـ

اسکناسهاییکمیلیونتومانیچاپکنید!
مقامات  به روزنامهنگاران سرگشاده نامه  *

جمهوریاسالمی
ـبیچارههاروزنامه هاشانتوقیفشدهوبهجای
نوشتن در آنجامجبورندهینامهبنویسند تا انشا

یادشان نرود. نوشتن از
«کلمبیا»  دانشگاه در احمدینژاد * حضور

شد. ایرانیان خجالت و سرافکندی باعث
معمول خبرش طبق «کیهان» خدا کند ـ
همه وگرنه نکند سکته درجا «آقا» و ننویسد را

یتیممیشویم!
* احمدینژادبهدانشجویاندانشگاه«کلمبیا» 

زنان دنیا هستند. آزادترین که زنان ایران گفت
که منظور داد دانشگاه توضیح بعدا رییس ـ
خودش مجازی و  کوچک دنیای احمدی نژاد 

بوده است!
سویدانشجویان  نیویورکاز در * احمدینژاد
گرفتکه کشور مورد سئوالقرار مسلمانخارجاز
خود را فلسطینی گردن دستمال سفر این چرا در

نبسته است؟!
به چاوز داد: هوگو جواب احمدی نژاد هم ـ

موقعنتوانستحتی باپست اکسپرسمالخودش
برساند! ما اقامت محل هتل به را

آزاد  بحث جلسه حضار به احمدینژاد  *
دانشگاه«کلمبیا»گفت که ما درایرانهمجنسگرا
هوکردن مثلشما آمریکاییاننداریموبالفاصلهبا

شد. روبرو دانشجویان سوی از
جمهوری اسالمی منافع حافظ بعدا دفتر ـ
این «نداشتن» علت داد که توضیح واشنگتن در
کشورهای به یا اعدام کردهایم و آنها را یا که بوده

دیگرگریخته اند!
گرانی  مسکن: وزارت مسئوالن از یکی *
خواهد چادرنشین را ایران مردم زودی به مسکن

کرد.
که میخواهد اسالمی همین را جمهوری ـ

پیش برگردیم! سال ۴۰۰ و هزار به ما همه

سوم مسافرت دلیل ده
نیویورک احمدینژاد به
از دنیا، اجتماعی  و  کارشناسان سیاسی
بیشماری دالیل معروف، طنزنویسان جمله
رییسجمهوری برایمسافرتسوماحمدینژاد،
عنوان کردهاند. نیویورک و به آمریکا اسالمی،
کردهام پیدا او مسافرت برای من که دالیلی
بقیه فکر به امیدوارم می باشد، زیر شرح به

باشد: نرسیده
یکی  استکه احمدی نژاد کسی گفته به ۱۰ـ 
بدون که است این بودن رییسجمهور مزایای از
آن به می تواند ویزایالتاریآمریکا برنده شدندر

مسافرتکند! جا
دوست  احمدینژاد چونفاتحه خواندنرا ۹ـ 
تخریب ساختمانهای محل به است مایل دارد
اموات برای و برود جهانی تجارت دوقلوی شده

بخواند! آمریکاییاندعا
دروغگفتهاند  بهشوخیو احمدینژاد به ۸ـ 
یازدهم شهدای شلهزرد سالگرد و قیمه صف که
خلوتتر سه هفته دو از گذشت بعد سپتامبر

برساند. جا آن را به باید خودش او و میشود
میخواهد  احمدی نژاد خودش شخصا ۷ ـ
بداند تا  ببیند نزدیک از را بنالدن شاهکار
کرده برای او تعریف تهران داستانهایی که در

نه؟! غلوآمیز بوده یا
در  خود قبل سال نطق احمدینژاد ـ  ۶
است مایل که دارد دوست آنقدر را ملل سازمان

برساند! مردم دنیا گوش را به آن سال هر
و بادیگاردهای احمدینژاد  محافظان ۵ ـ
چهل خیابان به رفتن قبلی مسافرت در که
بود داده خیلی حال بهشان نیویورک  دوم و
برگردند نیویورک به دوباره که داشتند اصرار
و بادیگارد نداشتن ترس از احمدینژاد و
محافظهایقلچماقخود مجبوربهاینمسافرت

است! شده
اعدام و  از دیدن صحنههای ۴ـ  احمدی نژاد
برای و ایرانخستهشده سنگسار وشالقزدندر

است. نیویورک آمده به و تفریح استراحت
که در  ۳ـ  روسایکشورهای کور وکچلدنیا
اسالمی دوست صمیمی جمهوری حاضر حال
به که خواستهاند احمدینژاد از هستند ایران

کند. نطق در سازمان ملل آنها جای
خودش  که آمده احمدی نژاد ـ  ۲

انرژی آژانس کارکنان با شخصا
اتمیصحبت کند تابداند

دروغ؟! یا راست میگوید الریجانی آیا
به یک مسافرت احمدینژاد شماره دلیل و

نیویورک:
ملل  سازمان در  سخنرانی بهانه  به ـ  ۱
سالهای که  نوری هاله آیا بداند میخواهد 
بوده از کرده احاطه محل همین در را قبل او
مسافرت از خستگی و یا است زمان امام سوی
در را توهمات نوع این سریعالسیر جتهای با
به سوم جهان کشورهای رییسجمهورهای

میآورد! وجود
یک! هم دلیل منهای این و

یک است قرار «آقا» توصیه به احمدینژاد
زمین ساختمانهای محل از اجمالی  بررسی
به تجارت جهانی برجهای شده دوقلوی تخریب
برایامکانساختمانسازی عملآوردهونتیجهرا
آقازادهها گزارش برجهای متراکم به و ایجاد تازه

کند!

800-824-5194 Ext. 2684

410-900-6470
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عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

شدند  بهرهبرداری آماده Retard (عقب افتاده) نام با ایران تولید بمبهای ـ
گیرند! آمریکا قرار هوشمند برابر بمبهای در تا

 بقیه در صفحه ۳۹   

احمدینژاد مصاحبه
Sixty Minutes با

که از کشور خارج مقیم شما ایرانیان برای
شبکه با را  احمدینژاد مصاحبه دیدن  وقت
معروف طریق برنامه از اس» «سی بی تلویزیونی
آن  برای همچنین و  نداشتید  دقیقه»  ۶۰»
مسدود علت به که کشور داخل عزیز هموطنان
قاطیبودنسیگنالهایماهواره بودناینترنت،
متناین از تعطیلمطبوعاتداخلی نتوانستند و
از چاپی یک نسخه کنند، اطالعی پیدا مصاحبه
متنآن و شرکتتلویزیونی«سیبیاس»خریده

میکنیم: درج شما برای را
ما دعوت که این از احمدینژاد آقای مجری:

پذیرفتید خیلیممنون. را
شما. ممنوناز بسمهتعالی، احمدینژاد:

آماده اید؟ کامال مصاحبه برای این آیا *
کمی هم و شاید صد در احمدینژاد: صد

بیشتر.
* دوستداریدمسئولمیکآپبرنامهموهای 
بزند؟ پودر کمی صورتتان به و کند شانه را شما

میشه؟ پخش داره برنامه احمدی نژاد:
هنوز. نه *

من موی چه هر جان، آقا نه احمدینژاد:
خوب هم صورتم برق است. بهتر باشد پریشانتر

کردهام. حمام تازه است.
برای  را کار دوست دارید. این شما جور * هر

انجاممیدهیم. مهمانانبرنامه همه
اینجای اگرمجانیاست، احمدینژاد:خب،
مهرنمازرویپیشانیمحافظانمرامیتوانیدکمی
نزند تهران غر «کیهان» تا کنید و تیرهتر کبودتر

نداریم؟ برایشان خوب عکس چرا که
شروع کنیم.  را برنامه حاضرید * حتما. اگر
که  بدهند عالمت تا داریم وقت ثانیه ۲۴ حدود

رویآنتنهستیم.
نگویید. هستیم» آنتن «روی احمدینژاد:

کند! اذیت ممکن است شما را تیزی اش
فرمودید؟ چی *

آدم همچین من کردم. شوخی احمدینژاد:
من درباره نیستم که غربیها عبوسی و سرکه

مینویسند.

چیست؟ سرکه از منظورتان *
غیر یعنیترشو بدعنقو احمدی نژاد: سرکه
انقالباست. اصطالحاتقبلاز از قابلانعطاف.

بدانید. خوب باید شما
از کجا بدانم؟ من *

شما دست انقالب از قبل ایران احمدینژاد:
دیگه! بود

شد. شروع برنامه بزنید، لبخند لطفا *
لبخند. هم این احمدی نژاد:

* باتشکرازحضورشمادراینبرنامه،مستقیم 
میرومسراغسئوال اول، آقای احمدی نژادممکن
گرمکنورزشیبهمحل شلوار با استبگوییدچرا

آمدهاید؟ استودیو این
ماه چون بگویم باید راستش را احمدینژاد:
شلوارم بگویم. دروغ نمیتوانم و است رمضان
و خشکشویی داشت به خشکشویی احتیاج
اداره کرهای یک  توسط  ما  اقامت  محل هتل
ما شلوار شستن در که نمیدانستیم و میشد
تهران یا نه؟ از میکند را امر نجس بودن رعایت
قرار و کردهایم استعالم عظام آیات از یکی  از
گرفتیم تصمیم زمان آن تا و بدهند جواب است
تهران در یک خشکشویی شلوار را که در این
استفاده شده تمیز «کیهان» موسسه نزدیک
کنیم. همراهانمنهمازشماچهپنهاناز طریق
خیلی خاکی آمریکاییان که شنیدند سفارت ما

مهم نیست. چیزها برایشان این هستند و
میپوشیدید.  کتانی کفش باید * حداقل
شما گرم کن به نوکتیز پاشنهدار کفشهای

نمیخورد.
تعیین لباس مد من برای شما احمدی نژاد:
اسالمی کشورهای در من کاپشن میدانی نکن.
است. چقدر معروف اندونزی سومالی و نظیر
معروفتر هم  شما، طراح هیل»، «تامی  از

شدهام.
روزه  آیا شما  است. رمضان ماه  گفتید   *

دارید؟
نیویورک مسافرت به علت نه. احمدینژاد:
روزه برای من دارد تهران از طوالنی فاصله که

گرفتن واجب نیست.
علت  به مسافرت  اگر فکر میکردم * من

را باطل نمیکند. روزه اجبارهای شغلی باشد
و زبل بسیار خبرنگار  شما احمدی نژاد: 

راخوب باهوشیهستیدو معلوماستکه دینما
کردهاید. مطالعه

ایندلیل  نگرفتنشما به آیا روزه * متشکرم.
ممکن شما احتمالی گفتنهای دروغ که است

کند؟! باطل را آن است
احمدینژاد:نهاصال چنین چیزینیست!ولی

تهران. برگردم به تا نگیرم روزه گفت که «آقا»
چه کسی  میگویید شما که * این «مستر»

آقای؟ است؟
«مستر» از منظورم جان. بابا نه احمدینژاد:
رامیگوییم «آقا».مترجم همان«آقاست.» رهبر

نیست. وارد زیاد ما
لیدر  سوپریم خامنهای، آیتاهللا منظورتان *

است؟
شما که سوپرلیدری همان بله احمدینژاد:

اینجامیگویید.
سوپر. نه سوپریم *

سئواالت فرقی می کند؟ چه  احمدینژاد:
از سئواالت این اگر بخواهید از ندارید؟ دیگری
پر  شما برنامه ۶۰ دقیقه زودی به بپرسید من

میشود.
صحبت  شما ۶۰ دقیقه با نیست قرار * من

کنم.
شما برنامه اسم چرا  پس  احمدینژاد:

«سیکتیمینت»است؟
شما  دارد. پنج بخش مختلف چهار * برنامه

یکیاز قسمتهایبرنامه هستید.
در ما حافظ منافع دفتر این احمدی نژاد: 
من نمیدهد. به ما اطالعات درست واشنگتن
صحبت  ۶۰ دقیقه شما با است قرار کردم فکر

بودم. نوشته مطلب کلی کنم.
چه  این است که شما از * سئوال اول من

میکنید؟ بوش تحسین درباره جورج را چیزی
قسمت این بدهید قول اگر احمدی نژاد:
را جوابتان نخواند «آقا» تا کنید سانسور را

داد، خواهم
نداریم. سانسور اینجا در ما *

مورد در را چه چیزی خود شما احمدی نژاد:
جورجبوش تحسین میکنید؟

شما  نه کنم سئوال شما از من بود * قرار
من. از

ما خبرنگاران در ایران بودیم اگر احمدینژاد:

و نوع سئوال این به آنها مرا میدادند. جواب
دارند. عادت جواب

نیستید. ایران در شما خب، *
و باشید صادق شما حاال  احمدینژاد: 
سئوال شما جواب من بعد تا بدهید جواب مرا

بدهم. را
درست  بوش جورج آقای خوب، بسیار  *
جای این است. آیا خشکه مذهبی شما مثل

تحسینندارد؟
احمدی نژاد:آقایبوشمذهبیاست؟شوخی
نکنید! اگر آقایجورج بوشمذهبی است پسمن
امامزادهایندیدهام؟ هیچ حاالدر تا ایشان را چرا

نیامده... زهرا بهشت به هم دفعه یک
اگر او  پرزیدنتبوش سئوال کردهامکه * من از
بودچه آقایاحمدینژاد،نشسته  مقابلشما، در
به شما بگویم: گفت که او به شما می زد و حرفی
یک کردهاید. انتخاببدیبرایملتخود «شما
مورد و دستمایه تنفر را و باافتخار سربلند ملت

مردم دنیا قرار داده اید.» تمسخر
گفته؟ را اینها بوش آقای احمدی نژاد:

بله. *

این ماهوارههای زیادیبه احمدینژاد: حتما
کرده. ما گوش ایرانی

تقاضای  نمیکنید فکر احمدینژاد * آقای
کمی  حادثه۱۱ سپتامبر محل رفتن به برای شما
خندهداروشایدشبیه جوک باشد.آمریکاییانسر

اینقضیهخیلیحساسهستند.
احمدینژاد:من فکرمیکردم آمریکاییاناهل
نمیدهند اجازه چرا پس باشند. جوک و شوخی

به آنجا بروم؟ من
اسلحه  عراق به شما آیا احمدی نژاد * آقای
که نیست مهمات و اسلحه این آیا و میفرستید
دستان میبرد؟ بین از و میکشد را ما سربازان

ماست. خون سربازان از پر شما
بروند سربازانتانبگویید به شما احمدی نژاد:
چکار عراق در کنند. حال ساحل لب هاوایی

میکنند؟
نیستید؟  راضی  صدام رفتن از شما  آیا  *
مدتی در را شما ساله هشت جنگ کار آمریکا

داد. انجام کوتاه تر
و برود حاال باید ممنون. خیلی احمدی نژاد:
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بتوانم دنبالراههاىمشخصىرفتمکه به بيشتر
در من جلب کنم. رنجها اين به ديگران را توجه
حتى زيبايى و آوازخوانى هنرپيشگى، راه از اين

کردم. استفاده خودم
افکار  جلب براى فقط خود زيبايى از شما * آيا
که اين يا مىکنيد استفاده بشر حقوق به عمومى
استفاده اينشهرتبراىفروشآهنگهايتاننيز از

مىکنيد؟
است. همه اينها به يکديگر مربوط نازنین:
شايسته  «دختر مسابقه وقتى که در سال۲۰۰۳ در
شرکت کردم، يک تصوير کامال مشخص جهان»
ذهن داشتم. در برسم آن به آنچه مىخواستم از
مىخواستمتريبونىبراىصحبتدربارهموضوعات
کمک کرد مسابقه اين هم واقعا کنم. بشرى پيدا
افکار عمومى بتوانم که شوند باز رويم درهايى به
در حال حاضر البته کنم. جلب به اين مسائل را
بودنرا پشت شايسته تالش مى کنمماجراىدختر
بشرى حقوق مشکالت به بيشتر و بگذارم  سر
موسيقى از است که من اين تالش بپردازم. االن
پيامهايم از براىپشتيبانى عنواننيروىمحرکه به

کنم. استفاده
را  خود دى» «سى آخرين اخيرا شما  *
يا ايران و درباره يا مىبايست اگر منتشر کرديد.
انتخاب را يک کدام بزنيد، حرف آوازهايتان درباره

مىکنید؟
مىکنم. موسيقى انتخاب را ايران نازنین: من
مثال و مىکند کمک موضوع اين به البته من
اگر ولى مى دهد. پيوند يکديگر به را جوان ها
درباره وقت آن مىداشتم، فرصت دقيقه دو فقط
سن هنوز به جوانانى که اعدام فعاليت تازه ام عليه
قانونى نرسيده اند، حرفمى زدم براىاينکه بسيار

است. ضروری
فرصت  دقيقه دو  شما خوب،  بسيار  *

داريد...
«اعدام کودکان عنوان زير کمپينى نازنین: ما

 (www.stopchildexecutions.com) «!کنيد متوقف را
کودکانى مىکنيم زندگى تالش و کردهايم درست
منتظر حال حاضر در که نمايش بگذاريم به را
در  ۷۹ کودک هستند. خود اعدام حکم اجراى

ايران حالى که در هستند اعدام زير حکم ايران
معاهدهبينالمللىممنوعيتاعدامکودکانراامضا
فشار ايران را زير دولت است. ما مىخواهيم کرده
ما که است آن فعاليتى کمپين ادامه اين بگذاريم.
از را ايرانى دختر يک زندگى توانستيم آن اساس بر
که نتيجه رسيديم ما به اين نجات بدهيم. اعدام
نقش مؤثرى مىتوان کنيم، عمل با همديگر اگر

بازى کرد.
صحبت  او از شما که دخترى فتحى، * نازنين
پيدا نجات اعدام از توانست دليل اين به مىکنيد،
آيا هنوز  کرديد. جمع ۳۵۰ هزار امضا شما که کند

هستيد؟ تماس در او با
مرتبتماستلفنى داريم. بطور ما نازنین: بله،
به مدرسهمىرود. دوباره اوخيلىخوشحال استو
مورد که به زنانى بتواند تا وکيل شود دارد آرزو

مىگيرندکمککند. تبعيضقرار
جمع مى کنيد؟ هم امضا هنوز *

جمع  امضا ۹ هزار کنون تا ما بله. نازنین:
کردهايم.هنوزدرآغازراههستيم.ولىبطورهدفمند
فعاالنحقوق بشر تالشمىکنيمسياستمدارانو
بعد من بتوانم تا کنيم تومار اين قانع به امضاى را
کنم و ارائه ايران دولت به يا و ملل سازمان به آن را
که است بينالمللى جامعه اين کنيد! نگاه بگويم:

دهيد! کودکان پايان اعدام مىزند؛ به حرف
دارد؟ چه بازتابى در ايران شما کمپين *

دارد. خيلى خوبى بازتاب فکر مىکنم نازنین:
در موردشحرف آدم ها روزنامهها گزارشمىدهند،
کودکان اعدام لغو زمينه در قانونى اخيرا مىزنند.
حتى ولى مىشود. ديده حرکاتى است. شده طرح
شوراى تصويب کند، را قانون هم اين مجلس اگر
در درازى راه آن را رد کند. است ممکن نگهبان

پيشاست.
اعدام  کودکان هم ديگر  کشورهاى در  *
مىگذاريد؟ ايران انگشت چرا روى شما مىشوند.
ايرانيان با شدهام. متولد ايران در من نازنین:
از هزاران «ایميل» من پيوند مىکنم. احساس
ماجراهاى مردمبهمندرباره ايراندريافتمىکنم.
آنها به اميدوارندکه تکاندهندهشانمىنويسند و
مىکنندمن مىتوانمصداى آنها فکر کمککنم.
يک موضوع خيلى اين براى من آنها باشم. و

است. جدی
پس  و کمى آمديد دنيا به در تهران * شما
با که همراه بوديد ماهه چند اسالمى انقالب از
خود از گاهى آيا کرديد. ترک را ايران خانواده تان
چه سرنوشتى نمىرفتيد، تبعيد به مىپرسيد اگر

بود؟ انتظارتان در ايران در
من مىزند. آتش دلم به اين و بله، نازنین:
جايى امن؛ کشور يک در شده ام؛ بزرگ کانادا در
آموزش آن در که جايى کنم، ورزش مىتوانم که
بخوانم آواز صداىبلند ديدهام،جايىکهمىتوانم با
ايرانجوانان در ايران ممنوع است. در اينها وهمه
امکاناتمرا مىداشتند، اگر بسيارىوجود دارندکه

مىتوانستند شکوفاشوند.
دررشتهعلومسياسىتحصيلکردهايد.  * شما

ايران چيست؟ براى آرزوى شما
در بزرگى آرزوهاى من ايران مورد در نازنین:
باره اين در آوازهايم از  يکى  در مى پرورانم. سر
خواهيم پيدا راهى روز، «يک مى خوانم: چنين
اين است. جوان بسيار ايران جمعيت کرد».
را دولت از دين دمکراسى و جدايى آزادى، جوانان
جوانان مىخواهند. حقوقبشر آنها مىخواهند.
مىنويسند. باره اين خود در وبالگهاى در ايرانى
سرکوب ساکت برابر در طوالنى ديگر مدتى آنها
را زنان دوباره آزار پيش، ماند. چندى نخواهند
اسالمى حجاب آنها که اين براى کردند شروع
اعدامهاى دوباره نمىکنند. رعايت کامل بطور را
در هفته یک در تنها انداختند.  راه گروهى
اين تاکتيک  کردند. را اعدام ۲۱ نفر شهریورماه
جامعه مدنى از نخواهد بود. دولت ارعاب پايدار
زمان چيز به همه که چرا دارد! هم مىترسد. حق
مدنى گروههاى از بينالمللى جامعه پشتيبانى و
اگر حتى مسئله، اين حال، هر به دارد. بستگى
يک راه باشد، داشته اعتقاد آن به هم دولت بوش
آنچهپيشرفت حلنظامىندارد. راهحلنظامى هر

نابود خواهد کرد. وجود داشته است،
بکند؟ چه بايد جامعه بينالمللى آخر *

بگذارد. بسيارى کنار نازنین: روشمماشاترا
ازکشورهاىاتحاديه اروپا با ايران روابطتجارىدارند
سياست اين سکوت مىکنند. دليل همين به و
بهترازسياستافراطىديگر،يعنىسياست مطلقا
کابويى بوشنيست.سازمانهاىغيردولتىدر اروپا
ايرانيان سازمانهاىايرانىپشتيبانىکنند. از بايد

بايدلمسکنندکهدرخارجازکشورشاننيروهايى
اعتماد کرد. آنها به مىتوان که وجود دارند

سياستمداران نيز  با رابطه دنبال به * آيا شما
بهسازمانهاىغيردولتى را اينکهخود يا هستيد

محدودمى کنيد؟
کميتهحقوق کانادا در در دو. اخيرا هر نازنین:
بشرسخنرانىکردم.گاهى سياستمدارانمىتوانند
چندى بگذارند. که دارند تأثير کانالهايى راه از
تا قرار است که مرد جوانى شدم با خبر پيش،
هشتساعتديگراعدامشود.همبهسازمان«عفو
تلفن به وزارتامور خارجه کانادا و هم بينالملل»
کانادا دولت کرد تا اقدام امور خارجه وزارت زدم.

کند. محکوم را اعدام اين
داشت؟ هم فايدهاى آيا *

نشد. اعدام جوان مرد بله، نازنین:
موقعيتى  چه ديگر سال ده مىکنيد * فکر
وقت تمام بشر حقوق فعال يک آيا باشيد؟ داشته
اينکههمچنانآوازهم مىخوانيد يا خواهيدبود و

خواهيد کرد؟ کار مانکن به عنوان و
مىخواستهام به ديگران نازنین: من هميشه
را درستش  راه که وقتى  حتى کنم کمک 
چه و مىپرسم مىکنم دعا معموال نمىشناختم.
مىدهم. نمىتوانم را ادامه راهم بعد بکنم؟ و بايد
يا مىخوانم بعد هنوز سال ده آيا در بگويم از حاال
درعرصهسياست يا فيلممستنددرستمىکنمو
بهحقوق توجه همگان را واردفعاليت خواهم شدتا

جلبکنم. بشر
انتخابات  براى را خود نامزدى شما * ولى

منتفىنمىدانيد. پارلمانکانادا
نازنین:نه،دراينبارهحتىنمايندگانليبرالها

کردهاند. سئوال من از محافظهکاران و
مىشويد؟ هم تهديد آيا *

توک و تک زياد. نه ولى بله، نازنین:
«ایميل»هايىهستند کهمىتوانند آدمرابترسانند.

داد. خواهم ادامه کارم به که مىدانم ولى
عنوان  به که مىکنند هم انتقاد شما از * آيا
دخترشايستهپيشينکاناداچرادرسياستدخالت
هستيد؟ سطحى شما فردى اين که يا و مىکنيد
به کانادا! از بيشتر خيلى اروپا در نازنین:
مىرسد آدمها نظر به انگلستان و در آلمان ويژه
و زيبا مىتواند هم که کسى کنند نمىتوانند باور

باشد. همفهميده

افشينجم نازنين آنالين»با «اشپيگل گوی و گفت
۲۱ صفحه از بقیه

کنیم. اداره ما بدهد
در  رو زودی است به شما قرار و من * کشور
شما نگران آیا شروع کنند، را جنگ بزرگی رو

نیستید؟
نگرانید؟ احمدینژاد: آیا شما

جواب  که نبود قرار سئوالکردم. شما * مناز
بدهید. سئوال جواب با را

دیپلمات یک عنوان شما به آیا احمدینژاد:
عنوان به میکنید یا جنگ به مرا تهدید آمریکایی

یکخبرنگار؟
نکردم. به جنگ را تهدید شما من *

«سیاست با احمدینژاد:چرا کردید.من اینجا
روحیه شما و هستم روبرو شما با مهرورزی»
به جهانخواریآمریکاییخودتانرا جنگ طلبیو

می کشید. من رخ
مهرورزی  آیا سیاست را نکردم. کار این * من
و زنان و مردم سرکوب  و اعدام  شامل شما

روشنفکرانهممیشود؟
سئوال با مرا جواب نبود قرار احمدی نژاد:

جواببدهید!
حسابی  شما است. طوری این ما قرار * چرا
رییسجمهور. منخبرنگارمشما قاطیکردهاید.
با طوالنی پرواز مال هم احتماال احمدینژاد:

گرفتن! و هم گشنگی از روزه هواپیماست
شما. مصاحبه از متشکرم خیلی *

همینطور. احمدینژاد: من هم

اداره جدید اطالعیه
ایران تلفن و مخابرات

در مشکالتی که عزیزی هموطنان اطالع به
سوخت» هوشمند «کارتهای از استفاده نحوه
برای تهیه کارت ها فقط این دارند میرساند که
میباشند. جیره بندی شده از سوی دولت بنزین
تهیه برای نمی توان را کارتها این اساس این بر
با یا و داد استفاده قرار تریاکدولتی مورد سهمیه

باشید. جایی تلفن زد. لطفا هوشمند به آنها
تشکر اداره روابط عمومی اداره مخابرات با

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

رقصعربی:
شبها شنبه و جمعهشبها

پذیرائی  آماده ١٠٠ نفر ظرفیت با کاسپین رستوران
میباشد شما بزرگ و کوچک مهمانیهای و جشنها برگزاری و


