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مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

به متکی منوچهر نامه
احمدینژاد

کامپیوتری کارهای که رفقا از یکی طریق از
توانستیم انجام میدهد «ویکیلیکس» را سایت
از احمدینژاد بعد به متکی منوچهر نامهای که
نوشته خارجه امور وزیر سمت از خود برکناری

بیاوریم. بدست را است
برخی نشدهاست. ایننامههنوزجاییمنتشر
چاله فحشهای حاوی که نامه قسمتهای از
میدانی رکیک مرسوم بین اعضای دولت محمود

کردهایم. حذف را می باشند احمدینژاد
است: این شرح نامه به متن

کار باالخره نمیکشی؟ خجالت تو محمود،
برای کردی. کار بیکار از ما را و کردی را خودت

کار این بود گفته آبرو نگذاشتی. حاال اگر آقا من
بعدحکم تهرانو بکنیمی گذاشتیمنبرگردم را
و وسط مذاکره من دستم. به مرا میدادی اخراج
بتونم اینکاکاسیاه هایسنگالیبودمتا صحبتبا
سازی دوچرخه تا کارخانه سه دو این جوری یک

کنم. قالب بهشون را
شدهام اخراج من که شنیدند اونها وقتی
مرا و کنار گذاشتند  را  رسمی تشریفات  همه
که فرودگاه به فرستادند تاکسی با محافظ بدون
خجالت خیلی واقعا بشوم. خارج کشورشان از
که واقعا رفت. پاک مملکت و من آبروی کشیدم.
خجالت تو آخر مردی.  نکند. خیلی درد دستت
و تو به سال همه این که این از بعد نمیکشی
من با را کار این دادهام حال دیگر اراذل  و اوباش
لبخند با رفتم و کنفرانس این همه میکنی؟
مذاکره زدم و چونه دیگر با کشورهای مصنوعی
می زدند حساب که آنها حرف وقتی حتی کردم.
بار زیر می کردم و اجرا را آقا و دستورات تو من
سال چند می دانی نمیرفتم. آنها حرفهای
گذاشتهام؟ کار را سر آژانس اتمی که است آزگار
این نمازهایی که در از یکی حتی آقا خاطر تو و به
چون نیست خدا خواندم مقبول اخیر سال چند
به وزیرهای و وارنگ دروغ رنگ صد جور روزانه

دادهام. تحویل دیگر خارجه
نیم کاسه زیر کاسهای که بودم بو برده من
سنگال این رسیدم به که روز اولی همان است.
ویال یک اونجا چرا  گفتی و زدی  زنگ لعنتی
نمیخریوهمانجا نمیمانی؟ خیلیتعجبکردم.
یک بود حتی ونزوئال و فرانسه سوییس و اگر حاال
چرا ما کشور از بدبخت تر کشور این توی حرفی.

بخرم؟ باید ویال
خیالراحتبخوابیو امیدوارمشببتوانیبا
ازاینکاریکهکردیشرمندهنشوی.حتیحسین
روزنامهاش توی بیاتیکت و بیادب شریعتمداری
که تو خیلیتوهین آمیز وزشتبوده کار نوشتکه

بیرون میکنی. خارجی وسط مسافرت مرا
آیندهبرایرییسجمهورانی امیدوارمبتوانمدر
که کنم کار مثل میرحسین موسوی آدمتر و بهتر
لگد و با تیپا مرا کنند بیرون خواستند مرا اگر

بیرون نیندازند ومحترمانهکلیدرا بدهندبه دستم
را چراغها بیرون لطفا که رفتی وقتی بگویند و

کن. خاموش
تهران در دیدار امید به
امروز سرباز سوخته و سابق وزیر متکی ـ منوچهر

حسین و یزید
کلیپ یک کروبی در قبل مهدی روز چند
که نداریم ما کاری گفت: شد و ظاهر ویدیویی
کسی و چه است حسین کسی وسط چه این
ما میگوییم یزید هستیم یزید؟شما می گویید ما
باید جوری یک دعوا را نیستید. این حسین شما
تا ببینیم کنیم مناظره هم با کرد. می توانیم حل
طرف مردم کسی است و چه کسی با چه حق

است. ایستاده
با که این ضمن خود حرفهای خاتمه در وی
پرتاب عمامه خود را به طرف دوربین عصبانیت
قبول ندارم هم را آقا حرف کشید: میکرد فریاد

نمیکنید! خط یا شیر چرا میگوید که

جشن یلدا تبریک
سال شب بلندترین و یلدا، جشن رسیدن فرا
است که قرار اوین اعدامی همه زندانیهای به را
عرض تهنیت و شوند تبریک اعدام زود صبح

مینماییم.
زندانیان سیاسی حقوق از کمیته دفاع

سکسی تظاهرات
نخستوزیر پوتین، والدیمیر دیدار جریان در
دختر و زن چندین اوکراین کشور از روسیه،
به او مسافرت به اعتراض عنوان به اوکراینی
زدند. و تظاهرات به اعتصاب دست کشورشان
دادن قسمت نشان آوردن پیراهن و در آنها با
کییف خیابان های  در خود  عریان بدن باالی 
با «برو نوشته با اعتراضآمیزی پالکاردهای

نکن» تجاوز اوکراین به و کن حال معشوقهات
حمل کردند. را

این از ایران در زنانو دختران ما نمیدانمچرا
ونزوئالیی چاوز هوگو کسانینظیر تظاهراتعلیه
قشنگ میشد راه نمیاندازند؟میدانیدچقدر به
به عنواناعتراضبهحضور اینمفتخور آنها اگر
سرشان از را و چادرهای خود روسریها مزاحم

میداشتند؟ بر

خالی شکم با مدیریت
«کیهان» روزنامه خوانندگان از یکی نامه

یارانه ها طرح هدفمند کردن شروع از بعد
۴۰۰ تومان  به ما محله در سنگک نان قیمت
نان خرید و خانوادهام قادر به دیگر من و رسیده
ما احمدینژاد بفرمایید آقای لطفا به نیستیم.
ضعف چگونه موضع و گرسنه و شکم خالی با

میتوانیممدیریتجهانینماییم؟

نیـرو وزارت اطالعیه
یارانهها طرح هدفمند کردن شروع علت به
به برق شده قیمت شدید افزایش منجر به که
به این از می رساند که مشترکین محترم اطالع
بار یک ماهی به جای صورتحساب های برق بعد
مشترکین تا بهصورتهفتگیارسالخواهدشد

باشند. پرداخت آنها قادر به راحتتر
اداره روابط عمومی

کریسمس داستان های
جشن بودیم هنوز آمده آمریکا که به اولها
اون مثل میگفتیم، ژانویه جشن را کریسمس
جشن میگرفتند. ارمنیها توی ایرانکه موقعها
سال نو شب که عیسی مسیح فکر میکردیم
نوی سال می گویند همین برای و آمده دنیا به
نو و سال کریسمس که فهمیدیم میالدی. بعدا

فقط نو سال که فهمیدیم است. مختلف چیز دو
چیز در و همه است و میگساری جشن گرفتن

است. شده خالصه کریسمس
ما از قدیمیتر رفقای از تا چند با زمان آن در
از زودتر سال که شش یا هفت آنهایی که یعنی
چرا که میکردیم بحث بودند آمده آمریکا به ما
خانه خود جلوی و می خرند درخت کریسمس
درست و جواب بیچارهها میکنند. را چراغانی
مسلمان. رفقای نداشتند، مخصوصا  حسابی
میدادند جواب یک چیزی یهودی رفقای حاال
هانکای که جشن این آن و منطقیتر بود که
دو تیر یک با و است روزها همان در خودشان
هم مسلمان رفقای یواش یواش میزنند. نشان
جشن برای محکمتری بهتر و دلیل سال به سال
دلیلاولشانآن گرفتنکریسمسارائهمیدادند.
بود کهبایداینجاهمرنگجماعتبشوندواگر یک
خواستجشن رفتو ایران به آمریکاییمسیحی
چون گرفت ایرادی به او نباید کند برگزار را نوروز
بشود. دلیل جماعت همرنگ هم میخواهد او
چیزی کشورشان از وقتی که بود این دومشان
عزاداری و روضه و زاری و گریه و غصه و غم جز
ترویج نمیشود، و تبلیغ و مردهپرستی سیاهی و
است بهانهای برایشان کریسمس شادی و جشن
یواش و یواش را خالی کنند. خود تا عقده های
بینرفقا سالبهسالجشنگرفتنکریسمسدر
سنتی و عادی امری و شد داده جلوه منطقی تر
بچههایشان که رفقایی بین در مخصوصا شد.
حسرت سال ها و بودند آمده دنیا به اینجا در
به دل کادو و گرفتن هدیه و جشن کریسمس
مادرشان و پدر به مرتب و بود مانده بچهها آن
تا نزاییدهاند مسیحی را آنها چرا که میزدند غر
ماننددوستانآمریکاییهممدرسهاشکریسمس

جشنبگیرند. را
از بیشتری تعداد میگذشت که سال هر
و کریسمس میخریدند مسلمان درخت رفقای
چراغانیمیکردندومهمانیمی دادند.درختهای
کوچکگلدانی بادو سهچراغ قزمیت محقرتبدیل
چراغ های از پر متری سه و دو درختان به شدند
و چراغانی جلوی خانهها باشکوهتر چشمکزن،

بیمهسالمتیوبهداشتیبیمهسالمتیوبهداشتی
گروهی فردیو

بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
زیر تلفن شماره بصیری در الدین نجم با

بگیرید تماس

مخارج و دارو، ویزیت، شامل
بیمارستان آزمایشگاهی

مناسب قیمت بیمه دندان با همچنین و

301-299-4800
Insurance Brokers of America

www.InsuranceBrokersUSA.com

تسلیت

ضیاءمنش محمدرضا علی و آقایان جنابان
عزیزتان برادر زودرس  و  نابهنگام مرگ
دوستان آن به ایران در را ضیاءمنش مجید
دیگر و  شما برای  و  گفته  تسلیت  گرامی 
و داشته عمر و طول آرزوی صبر بازماندگان
و اندوهتان شریک می دانیم. در غم را خود

جمشید شکیبنیا، کاظم  فرهنگی،  میـرکاظم
امساعیلی، حسین سپـهرپـور، بهرام مکّبر،
نوائی داوود کبیـر و امین افالکی، وحید رضا
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نداری! قبول والیت فقیه را معلومه میگذاری شکمت روی قلبت بجای را دستت وقتی خامنه ای:

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

دی) ۶) دسامبر ۲۷ دوشنبه

دی) ۱۳) ژانویه ۳ دوشنبه

شیـرین سینمایی فیلم نمایش
کیارستمی عباس کارگردان:

کانون هفتگی جلسات همیشگی محل در

جلسه کریسمس تعطیالت خاطر به
نمیشود برگزار کانون هفتگی

امامانتوسطدولتایران برگزاری جشنمیالد از
شد. انجام تهران خیابان های در

تعداد و کریسمس، ارتفاع درختان برگزاری
چراغهای آنو نورانیبودنجلویخانه آرام آرامبه
چشمهمچشمی ذاتیو سنتی ایرانی تبدیلشد.
تعداد نظر چه از هم درخت موجود زیر کادوهای
شدند. حتی بزرگتر و بیشتر اندازه نظر چه از و
بدهند نشان که این برای ایرانی رفقای از برخی
بقیهبه از وضعشانخوباستودستشانبیشتر
امر دهانشان میرسدبهشرکت هایمتخصص در
دکوراسیون چراغانیکریسمسسفارش میدادند
دکوراسیون و کنند آویزان را چراغها و بیایند که
بابا نئون چون چراغ با بی نظیری گرانقیمت و
متحرک، گوزنهای قطبی بام خانه، روی نوئل
تا کنند برایشان نصب غیره و آدم برفی های ناطق

بدهند. پز همسایه جلوی در و بیشتر بتوانند
ما  در شهر گذشت حدود۲۰ سال امروز بعداز
بیشتر حرارت و شدت با کریسمس سات و سور
مسلمان رفقای و است راه به قبل سالهای از
و مسیحی هموطنان از پیشی دست ایرانی

خارجیگرفتهاند.
تزیینات قشنگترین و نورانیترین امروز
ما شهر ایرانی نشین محلههای در را کریسمس
و زن بخواهد آمریکایی  یک اگر دید.  می توان
دیدن با تا بگرداند شهر در ماشین با را بچهاش
پرتهایکریسمس ذوقکنند چراغانیو خرتو
با عزیزم چطوره گفت: خواهد به زنش مطمئنا
شنیدمفقط ایرانیهایشهر، برویممحله بچهها
مثل چون حس کرد را می شود کریسمس اونجا

است. براق و نورانی روشن روز
مبارک و سال نو کریسمس

سینمایی کوتاه کلیپ
اشرافی بزرگیکقصر صفحهداخلکتابخانه

لندن. از خارج در
هم با ویسکی خوردن حال در انگلیسی دو

صحبتمیکنند:
بیاد. رد کن را میلیون پوند اول: پنج لرد

را شرط  این نمیکردم فکر اصال دوم: لرد
ببازم.

پنج پوند میلیون پنج جای به کاش اول: لرد

بودم. بسته شرط تو با بیلیون
لرددوم:هنوزهمنمیتوانمقبولکنم.توواقعا

زرنگ. مکار و روباه باهوشی. یک
قبول و خندیدی تو گفتم به وقتی اول: لرد

نکردی.
لرددوم:اصالفکرنمیکردموقتیکه گذاشتیم

بشه. اینجوری اوضاع کار سر بیاد خمینی
کاری  ۳۰ سال بعد از که گفتم بهت لرد اول:
لجن و ماسه و گل هم به ایران مردم که میکنیم
گفتی و تو کنند رودهبر خنده از را و ما بمالند

غیرممکناست.
لحظه ای می رود و تلویزیون به طرف دوم لرد
در عاشورا است میشود. مراسم صفحه خیره به
و و صورت سر به خیابان ها در نفر و هزاران ایران

لجن میمالند. و گل و دیگران خود بدن
میز و به طرف می کند تلویزیون را خاموش
را خودش بانکی چک  تا دسته میرود کارش

پیدا کند.
لرد خنده صدای می شود... کم صفحه نور

اول...
عمومی روابط دفتر

ریاست دفتر اطالعیه
جمهوری

اجرای که میرساند عزیز هموطنان اطالع به
بیشتر نرخ افزایش که یارانهها هدفمندی طرح
شامل است شده باعث را خوراکی و غذایی مواد
اینقلمکاالکماکان و آبمیوه ساندیسنمیگردد
قرار مصرفکننده اختیار در سابق قیمت با

خواهد گرفت.

تبـریک
کریسمس جشن فرارسیدن سال هر رسم به
هموطنان از را به هیچکدام میالدی نوی سال و
مقیم مسیحیان  ویژه به ارمنی، و مسیحی 
تهنیت و تبریک جهانی، استکبار کشورهای

عرضنمیکنیم.
کارکنان روزنامه «کیهان»

عمیق افکار
همه موجودات میگویند کتابهای مذهبی
دیگری جهان به مرگ از بعد زمین کره زنده
مذهبیها ویروس این نمی دانم خواهند رفت.
حساب موجود زنده را و باکتریها میکروب و
کنیسه و مسجد به اگر (حتی نه؟ یا میکنند
این دنیای نمیدانم نروند) معبد و کلیسا و
ولی جاییاست. چطور جهاندیگر موجوداتدر
میدانم دنیایبزرگینخواهدبود.حداکثربه اندازه

باشد. آزمایشگاهیمیتواند یکلوله

تعلیق حکم
سابق وزیر متکی، منوچهر  آقای جناب

خارجه ایران
به علت اطالع میرساند که به وسیله بدین
جنابعالی، تودیع مراسم در شما حضور عدم
را دیگر شما یکبار احمدی نژاد اینجانب محمود

معلق میکنم. کار و از اخراج
احمدینژاد محمود

سینمایی اخبار
کارگردان پناهی، جعفر مورد در دادگاه حکم
درد آورد. به نامیو محبوبایرانی،دل بسیاریرا
ایرانیان همه یک چیزی (که خانگی حبس حاال
خبر خودشان و بسیاری هستند حبس این در
برای۲۰ سال  ممنوعیتساختنفیلم اما ندارند)
چارهای اکنون پناهی جعفر است. نامردی واقعا
نام از یا و بسازد زیرزمینی فیلمهای یا که ندارد
در کند. استفاده خودش آثار خلق برای جعلی
نگیرند را دوباره او که کند باید دعا اول مورد
فیلمی درباره ساختن از همه دردسرهایش چون
در مورد بود. شده آغاز ایرانیان زندگی زیرزمینی
کند که کارهایش مطرح نشوند هم باید دعا دوم
وجایزهای نگیرندو همه افتخارات نصیبشخصی

ندارد نگردند. خارجی اصال وجود که
منپیشنهادمیکنمکهجعفرپناهیباعباس
فیلم بسازند. هم با بریزد و هم کیارستمی روی
و عظیم دستگاه و دم در پارتی اش کیارستمی
کیارستمی با است. کلفت ارشاد وزارت طویل

داردکهبهخاطر سبک فیلم ساختناینحسنرا
سینماییاوفیلمکشدارویکنواخت(باشاتهای
ازآب در چند دقیقه ایوچندساعتیوچندروزه)
آمادهشودو  میآید ومثال۱۹ سالطولمیکشد تا
یکسالاضافهدر انتظاراکران عمومیماندنهم

نمیشود. حس باد میگذرد و و برق مثل

در زنم با من گفتگوهای
کریسمس ایام

عشوه با و کشید کلهام به دستی و آمد زنم
چی نوئل بابا میکنی فکر امسال عزیزم پرسید:
من بودم)؟ البته (منظورش بیاره من کادو برای
سوراخشومینه هر وقتاز اونبیچاره : گفتم
یادش و شد زهره ترک دید تو را و پایین آمد
میکنم فکر هم امسال بگذاره، کادو برات رفت

همونجوریبشه!

*
زنم که میکردیم نگاه تلویزیون داشتیم
امسال رییست فکر میکنی پرسید: همینجوری

سال بدهد؟ آخر و پاداش کریسمس

نمیدانم. : گفتم
از که بیشتر  بخواه ازش و نیا گفت کوتاه 

بده. بهت پاداش پارسال
مگه؟ گفتم:چطور

ماه. مثل دیدم کفش جفت یک گفت:
خیلی حاال تا پارسال از میدانی که هم قیمت ها

رفته! باال
 *

زنمآمد وگفت:امسالقرارهکادوی کریسمس
بخری؟ برام چی

نمی دونم. گفتم:
خواب لباس دوباره پارسال مثل گفت:

سکسی برام نخر!
گفتم: چرا؟ چه عیبی دارد؟

حال کادو  این  با  تو  که  این  برای  گفت: 
من. میکنی نه

میکردم خودم حال کادو این با گفتم: اگر
نمیدادم! و به تو میپوشیدمش

*
کریسمس هدیه تو برای ویش پرسید: زنم

چیه؟
ویش چیه؟  بقیه در صفحه ۳۳   گفتم :

با «سیروس تراول» به 
سرزمینمان ایران سفر کنید

«سیروس تراول» در مقابل خرید بلیط سفر به 
ایران یک میلیون ریال برگ خرید از فروشگاه 
بزرگ اکسیر (Exir) در تهران را هدیه می دهد

 با پرواز با «سیروس تراول» برگ برنده 
آسایش و آرامش همیشه همراه شماست

Visit us at: www.cyrustravel.com
E-mail: info@cyrustravel.com

و یک میلیون ریال برگه سوغاتی دریافت دارید

لطفا با شماره تلفن 0400 - 903 (703) متاس بگیرید
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بههرحالنوعیسازندگیاستـفیلسوف  ۱ـ 
سوسیالیستآلمانی.

شیطان ـ  ـ صفت ادای شهادت ۲ ـ کلمه
زنان. برای احترام کلمه

اینهمکلیدیاست!  ـ پسوندنگاهدارنده ۳ـ 
چلپاسه. نام به سوسمار نوعی ـ سوم نت ـ

خالف  طرفداری ـ دوبالزاک انوره از رمانی ـ ۱
انصاف. و عدل

سینهآویزفخرآفرین!ـسستیوسهلانگاری  ۲ـ 
شیرینکاری است! کارش آن که ـ

شاعر  آیینه عبرت مداین ـ مال حداد ۳ ـ
قلعه. دیوار ـ شد

استان  در شیمیاییـ  دریاچهای عناصر از ۴ـ 
فلزی استکهدرمجاورت سیستانوبلوچستانـ 

میشود. اکسید هوا
پی  دریافتن، ـ  سپاه امیر و  فرمانده - ۵

بردن.
حرف  ـ سلیمان مکتبخانهـ  مرغ معلم ۶ـ 

پیروزیـ  پایه و بنیاد.
آذری  عدد ـ ـ رخنه آب کوهی شکار ۷ ـ
به میگویند وحش حیات طرفداران ـ انفجاری!

داشت. باید هم دندان تیز پلنگ
ثروتمند  ـ کردن قمع و قلع ـ همگامیتر ۸ـ 

مالدار. و
نیرنگ  و تزویر ـ ساختمان ـ نگریستن ۹ ـ

سیلی. ـ
معلم  دباغی پوست ـ ـ مایع هرگز نه ۱۰ ـ

فرزندزاده. ـ بود ایران در سالها که آمریکایی
وزن  در واحدی ـ آبگوشت انواع از ـ  ۱۱

سنگین.
است  یکی فقط ـ جانوران از دستهای ۱۲ ـ

حرف تعجب. ـ
و  پر  ـ است  درختی  ـ شده  اهلی  ـ   ۱۳

انباشته.
ـ الهه  ـ سلطنتی از دانههای روغنی ۱۴ ـ

زیبایی.
استاد  نوشته تاریخی اثری ـ قم سوغات ۱۵ـ 

محیططباطبایی.

هرمزگانـ   کوهستانی در استان ۴ـ  بخشی
تصدیق روسها. رود!ـ  دو تک اسبش

گله  نگهبان ـ پراکندگی ـ جوانمرد ـ  ۵
گوسفند.

از  ـ قمر از قرص ـ پرتوی تعجب حرف ۶ ـ
میوههایدرختی.

در  آب ـ آزردگی ـ سفر ارمغان و تحفه ۷ ـ
است. جاری آن

روزگاری  ـ مسطح صاف و ـ راست طرف ۸ـ 
بود. کالن دست خرد و بازیچه

پوستدباغیشده  یکحرفوسهحرفـ ۹ـ 
آتش. ـ را غنیمت است درویش ـ

نه  ـ مرکبات انواع از ـ ناچار و ناگزیر ۱۰ ـ
عربی. به

ـ  تبریز  من چهار ـ نیرنگ و ـ خدعه  ۱۱
خوردن.

پرچم ـ  ـ زور به ولو گرفتنیهاست ۱۲ ـ از
دارویی مصرف مورد درخشان و سفید فلز نوعی

چاپ. و
پروردگار ـ  ـ گرانبها و قدیمی چیز ۱۳ ـ هر

آذری. مادر ـ گنجشک زبان درخت
کاری  کردن واگذار ـ قلعه دیوار و حصار ۱۴ـ 

زاید. فرزند بسیار که ـ زنی دیگران به
انگلیسیقرن ۱۸  اقتصاددان فیلسوفو ۱۵ـ 
اوست آثار از عواطف اخالقی» «فرضیه کتاب که

مازندران. استان شهرهای از ـ

كين و مهر رهروان
۱۷ صفحه از بقیه

از ينگه دنيا،مقيمدرباردولتعليه ايران، متحده
كه است اصيل قديم از خانوادههاى يكى سلسله
انگلستان از از اين پيش پنجاه سال و دويست در

نمودند. مسافرت و مهاجرت آمريكا به
ممالک موسسين از يكى مشاراليه، جناب
تيک كانيک و (ماساچوستس) ماساچست
والدمعزىاليهچندمدتى (کنهتیکات)مى باشد.
است. و بوده در دربار يونان قنسولگرى به سمت
مدرسه از تحصيل در از فراغت او اليه پس معزى
و خواندن به آن وقت، شروع صناعيه و علميه
منصب آن از سالى بعد و نمود. قانون گرفتن فرا
و شد و صنايع ادبيات دايره كرده داخل استعفا
و تاريخ صنايع و ادبيه علوم در كتاب پانزده جلد

تصنيفنمود.
هشتصد و و يكهزار سال ژانويه ماه وى در
مقيمى وزير سمت به مسيحى سه و هشتاد
(ايالت متحده اتائونى جمهورى طرف دولت از
«اتازونى» را آن فرانسوى زبان در كه آمریکا
عليه مىگويند.) مامور به اقامت در دربار دولت

گرديد.» ايران
اوایل شعبان۱۳۰۰  سميوئل گرينبنجاميندر
در  او دنبالاستقبالپرشور از (۱۲۹ سالپيش) به
بندرانزلى، واردتهرانمى شود.وروز پنجمشعبان

مى دهد. بار او به شاه ناصرالدين سال، همان
به«شرفيابى»، موسوم رسما همينديدار در
ریيس نامهچستر آرثر، سميوئلگرين بنجامين،
تقديم ايران  پادشاه به را آمريكا، جمهورى 

مىكند:
آرثر چستر اى. «از

آمريكا ریيسجمهورىممالکمتحده
ايران... شاه اعليحضرت به

بزرگ! خوب و دوست
كه است داده اجازه متحده ممالک كنگره
شود. اعزام تهران دربار به ديپلماتيكى هيات
هموطنان از يكى كه را بنجامين جى. اس. من،

جوار دولت در اقامت جهت مىباشد معتبر ما
جنرال و مقيم  وزير عنوان به حضرت،  آن
نمودم. انتخاب آمريكا متحده ممالک قنسول
ما دوستى از كاملى اطالع كه  را مشاراليه ها 
دولت دربار و روانه دارد حضرت به آن نسبت
ما خواستهاى خالصانه تا اعليحضرت كردم آن
ايران دولت ملت و با حفظ دوستى جهت به را
برقرار نمايد.ونزديكترينوصلحجويانهترين روابط
براى هميشه را دو كشور هر متقابل سودمند

حفظكند.
پاكدامنى و  توانايى از من كه اطالعى  با
آن پذيرش مورد كه  دارم، مطمئنم مشاراليه
محوله وظايف و شد خواهد واقع اعيلحضرت
اين دولت حسن نيت از كه حاكى به نحوى را
جهت در  و  بوده اعليحضرت آن به  نسبت 
مى باشد، كشور دو هر متقابل منافع پيشرفت

داد. خواهد انجام
آن وجود حفظ و سالمت متعال از خداوند

دارم. را مسالت اعليحضرت
هشتاد وسه و و هشتصد هفتم مارسيكهزار

گرديد. واشنگتنتحرير در
آرثر» اى. چستر شما. خوب دوست

خان حسينقلى حاج ديگر، سوى از
پسر «صدر السلطنه»، بعدها معتمدالوزراه،
به معروف اعظم صدر ـ نورى آقاخان ميرزا هفتم
بهعنوان نخستين دوستدار انگليسـ  انگوفيل يا

شد. برگزيده آمريكا در ايران مختار وزير
شهرزاد رسيد، اينجا به حكايت چون ...و
كهترش، دنيازاد، خواهر بست. قصه فرو از لب
اما آيا حكايتى گفتى. خواهر، طرفه گفت: اى
بالد پارس با دنيا ينگه مودت عهد االمر عاقبت

نه؟ برقرار شد يا
سپيده آمده،  سر به شب گفت: شهرزاد 
واگذارد، مرا ملک هالک برهم و از اگر مىدمد.
را و خطه پارس دنيا ينگه عقدههاى عهد ميان

بيشترخواهمشكافت.
دارد ادامه

است. وخيمتر مراتب به آن عرضه و اطالعات
مرتبا دهه اخير سه در اسالمی جمهوری دولت

است. شده پنهانکار تر و غيرشفاف تر
و حسابرسی در اسالمی جمهوری دولت
جهان در دولت ها فاسدترين از مالی انضباط
باره يک  اسالمی جمهوری در است. امروز
میشود، گم کشور بودجه از ميليارد دالر يک
ميليارد به چندين حسابرسی مجلس سازمان
اختالفحسابدر خرجودخلدولت دست دالر
پنجاه بانکهایدولتینمیتوانندحدود میيابد،
افراد و مقامات به خود پرداختی وام ميليارد دالر
و رهبری دستگاه و برگردانند، را نفوذ صاحب
دالر ميليارد ساالنه ده ها با تحت آن، نهادهای
حسابرسی مجلس و نظارت از بودجه، درآمد و

مبراهستند.
هيچ بدون نقد پول ميلياردها دالر ساالنه
به مستقيما کشور بودجه  در  آنها از ذکری
«حزباهللا»،«حماس»،گروه هایعراقیوافغانی
مشخص که آن بدون می شود پرداخت يمنی و
چگونه شده و پرداخت چگونه اين پول ها باشد

هزينهشدهاند.
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۳ صفحه از بقیه
اسالمی... جمهوری دولت

به آرزو یعنی  بابا!  دیگه  ویش  گفت:
انگلیسی.

یک در لوپز جنیفر با که میکنم ویش گفتم:
و لوکس ستاره یک هتل پنج در تفریحی ساحل

بگذرانم. آخر هفته عالی یک اشرافی
چی؟ من پس گفت:

و همسران مخصوص اتاق اونجا گفتم:
برای میگیرم. اتاق برایت دارند. اضافه همراهان

ستاره دارند؟ پنج هتلها این فکر کردی چی

*
آرزوتبرایکریسمس امسال زنم پرسیدم: از

میخواهی؟ بابا نوئل چی از چیه؟
پیشم. بیاد ایران از مادرم که این گفت:

بابا با کریسمس که بعداز بده قول اگر : گفتم
می کنم منهم دعا شمال قطب برکرده به نوئل

بشه! برآورده آرزوت

*
تا دو سه سال نو نره برای زنم گفتم: یادت به

شامپاینبخری. بطر
محرم. به کریسمسافتاده ایام امسال گفت:

خریدم. گازدار آبعلی دوغ تا چند بجاش

۲۷ صفحه از بقیه
شناخته انتحاری بمب گذاران پرورش و جذب
باید دیگرانهمه شدهاست.در اینگونهعملیات،
کور قتل تا «دشمن» تلقی شوند و «خارجی»
سیاست میماند که آنچه باشد. توجیهپذیر آنان
و سرکوب و تبعیض سیاست رژیم تا است؛ رژیم
جز نتیجهای میدهد ادامه را خود انتقامجویی
تنفر مذهبی گسترش و خشونت افزایش موج
نمیتوان آن عواقب فاجعه بار و ایران جامعه در

داشت. انتظار

کور و انتقام کور ترور

نمیتواند مورد انتخاباتآزادفینفسه اشاره کرد.
مجری که شرطی به باشد سکوالرها مخالفت
سکوالر آلترناتيو انتقال از ناشی موقت دولت آن
اسالمی حکومت انحالل فردای در کشور به
مختلفی به صورتهای دولتی بايد چنين باشد.
اما باشد. آزاد انتخابات انجام به ملتزم و متعهد
فردای از آزاد» انتخابات گفتمان به «معتقدان
و نمیگويند سخن  اسالمی حکومت انحالل
به دادن اولويت با میتوان که است آن نظرشان
شعار«خواستاریانتخاباتآزاد»همينحکومت
اين انجام به که جایی کشاند به را فعلی اسالمی
مثال، با عزل احمدینژاد و، دهد تن انتخابات
رياست سمت در موسوی مهندس استقرار و
را درها و گشوده را کهنه انسدادهای جمهوری،

بگشايد. انتخاباتآزاد بسویانجام
سخنان اين سکوالر آلترناتيوساز يک برای
با اگر حتی خيالی اند و از خوش ناشی بيشتر

آلترناتيـو... تفاوت
به عقب جز نتيجهای شوند ادا کمال حسننيت
بيشتر آلترناتيوسازیوخريدنعمر انداختنپروژه
آنقدر عقب است قرار که است منفوری برای رژيم
هم ـ آن آزاد انتخابات به تن عاقبت بنشيند تا
ـ بدهد نخواهدداشت. حتی عليه هستیخودش!
تعييننوع رفراندوم امکانانجام ديده امکسانیاز
به بازگشته مهندس موسوی  دست به حکومت
قدرتمیزنند.گروه آلترناتيوساز چگونهمیتواندبا
چنينکسانی بهبحثیاقناعیبرای شرکتکردن

آلترناتيوسازی بنشيند؟ پروژه در انجام آنان
توجه کرده مسلما سطور اين باری، خواننده
اين از مرحله نخستين حتی هنوز ما که است
به نيز «کف هرم»، محدوده را، در راهپيمایی
در اين که کوششهایی و نکردهايم خوبی آغاز
اختالط همين خاطر به گرفته، صورت راستا
مانده بینتيجه کال کار، مختلف وظايف سطوح
شخصيتها گروه ها و اگر که آن  حال است.
برای تدارک به دست که گروهی از خود توقعات
اين توان در که به همانها را زده آلترناتيوسازی
کنگره تشکيل راه آنگاه کنند محدود است گروه
ميزبان میتواند گروه و شده هموار ايرانيان ملی

باشد. ملی کنگره سقف زير در آنان
دلکنگره  از آلترناتيویسکوالر هنگامیکه و
واقعيت يک بعنوان و آمد بيرون ايرانيان ملی
آغاز سياسی کشورمان در سپهر سياسی بزرگ
ساختار آن، و ترکيب به بسته آنگاه بکار کرد،
همه در آلترناتيو مذکور که انتظار داشت میتوان
مواردتبليغ وجذبوادغامدستبه تصميم گيری

زند. الزم اقدام و
اگرچه (که پرسش يک به پاسخ میماند و
ندارد مقاله  اين موضوع با ارتباط مستقيمی

پرسشی را چنان مقاله حاضر است اما ممکن
يک آلترناتيو کوشش برای ايجاد آورد): آيا پيش
راه در سنگ اندازی نوعی کشور خارج در سکوالر
اصالحطلبانداخلکشور، کهبرایايجادتغييرات
بود؟ و نخواهد میکوشند، کنونی در حاکميت

کرد؟ ايجاد نخواهد تفرقه
خودم شخصی پاسخ من پرسش اين برای
آلترناتيوی ايجاد توان اصالحطلبان اگر دارم: را
را داشته باشند و فعلی در برابر حکومت مذهبی
ازحالت بتوانندوضعيترهبری«جنبشسبز»را
صورت وجود آن خارج کنند، در منفعل کنونی
میتواند تنها خارج کشور يکآلترناتيوسکوالر در
راستای را در مويدآن ها باشدونقشتسريعکننده
آنها نتوانند اما اگر و کوششهای آنانبازی کند.
نوستالژیشان خود و خموده فعلی وضعيت از
در و، طالیی خمينی» بيرون آيند «دوران برای
تبديلبه منشاء ايجاد ياسوسرخوردگی نتيجه،
جبران خارجکشور شوند، وجود آلترناتيوسکوالر
فعال و ايجاد در واقع خواهد کرد. را لطمات اين
کردنآلترناتيو سکوالربههيچرویمانعازفعاليت
کسانیهمچونمهندسموسوینيست.اينايراد
فقط هنگامیمیتوانستواردباشدکهسکوالرها
بسنده رهبرانمذهبیداخل کشور به«انتقاد» از
راه حلی برنيامده و چارهجویی پی خود در کرده و

نمیدادند. اين بنبست ارایه از خروج برای
آيا است: چنين تعيينکننده پرسش باری،
و تجزيه اين سياسی شخصيتهای و گروهها
محدوديتهای اساس و بر میپذيرند را تحليل
میکنند؟ همکاری آن با تدارکات، کميته عملی
ميزان به پرسش  اين پاسخ  من، اعتقاد  به
آنان سياسی و بلوغ تجربه اندوختگی واقعبينی،

بستگی دارد.
نو» «سکوالریسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

نیز اخیر اقتصادی بحران این در کردهاند تخلف و
باال بود. بسیار

نیازبهیادآوریاستکهایناطالعات سراسری
امالک مشابهی چون محلی اطالعات و میباشد
مسکونیازطرفاینموسسهانتشارنیافتهاست.
نیز همچون امالک تجاری امالک بازار وضعیت
متفاوت بسیار ایالتهای مختلف در مسکونی
آینده گزارشهای اقتصادی بسیاری از در است.
در مسکونی و تجاری امالک خوبی برای خیلی

است. شده پیشبینی حومه و واشنگتن

آمار... موثق منبـع

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@MCM-Realty.com

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

«شکنجه، رفتارها از جمله ایران» بشر در حقوق
ومجازاتهای بیرحمانه،غیرانسانیو اهانتآمیز،

ابراز کرد. قطع عضو» و شالق نظیر
مال در «اعدام از همچنین عمومی مجمع
عام»، «افزایشچشمگیراجرایاحکاماعدام فاقد
بر عالوه و جهانی» شده شناخته ایمنی اقدامات
۱۸ سال  از کمتر افراد برای اعدام حکم صدور آن

کرد. انتقاد اسالمی جمهوری در
در پیشتر آن پیش نویس که قطعنامه این در
رسیده تصویب به عمومی مجمع سوم کمیته
جنسیتی فراگیر «نابرابری  به  همچنین بود،
جمهوری در  زنان» علیه خشونت اعمال  و
سازمان عمومی و مجمع شده اشاره اسالمی
حقوق مدافعان مداوم «سرکوب به نسبت ملل
محکوم و بازداشتها، سرکوب اعتراضات زنان،
اجتماعات صلحآمیز برگزاری با زنانی که شدن
نگرانی ابراز میکنند» مطالبه را خود حقوق

کرده است.


