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بای بنالدن! بای
حذف درباره کوتاه نوشتههای

مشهور تروریست یک
۱

اقامت به محل حمله شبانه یک در را بن الدن
در پای اسالمآباد از حومه در بزرگی خانه او در
ده کشتنش کردن و پیدا که علت این آوردند.
او در می کردند فکر که بود این کشید سال طول
این از غافل شده است افغانستان پنهان غارهای
یک خانه و در شده عالی و کاسبی اش او کار که
اعیانیمثلیکشاهزادهسعودی زندگی اشرافی و

است. میکرده
۲

از غیر به بن الدن پناهگاه به در ضمن حمله
آمریکا دریایی تفنگداران توسط دیگر نفر چند او

به عربی که بنالدن» پسرش «بن شدند. کشته
همسر اولش، همسر  بنالدن، پسر میشود
و چهارمش... همسر سومش، همسر دومش،
نتیجههایش!خوشبختانه  و نوه از حدود۳۰۰ نفر
اسارت  به نشدند و شماره۲۵ و ۲۶ کشته همسر

آمدند! در
۳

در نباید را بن الدن میگویند بعضیها
بایداو اینسادگیمیکشتند. پاکستانآنهمبه
بهکشورشعربستانسعودیتحویلمیدادند را
قطع طریق و رسوم آنجا یعنی از رسم طبق تا
کامال یادشان اعدام شود. اینها شمشیر گردنبا
بیرون زده از کشورش برای همین طرف رفته که

نشود. کشته اینجوری که است بوده
۴

توی آمریکایی من همکار جمله بعضی ها از
اینجوری راحت بن الدن را کاش میگوید ما اداره
سه او شنیده ام ریش میگوید: نمی کشتند. او
که نفری هر برای بود بهتر است. داشته مو هزار
قلویتجارت ساختمانهایدو انفجار جریان در
میکندیم را او از موهای یکی بود کشته جهانی
هزار ده از آن برای هر کدام  یا  بکشد  زجر تا
بوده یک بار سرتاسر جهان کشته نفری که در
یک از گفتیم: او به میزدیم. سیلی او صورت به
فردمسیحیکهحقسیلی زدننداردخیلیبعید
ریش موهای ایده بزند ولی از حرفی چنین است

خیلی خوشمان آمد!
۵

و کشتن بنالدن جشن انتشار خبر از بعد
آمریکاییان زخم از بسیاری سوی از شادی بزرگی
برگزارشد  فاجعه۱۱ سپتامبر وعصبانیاز خورده
و رقص به سفید در بیرون کاخ ساعتها آنها و

پایکوبیپرداختند.
«کیهان»تهرانباعصبانیتنوشت:همهاین

یهودیبودند! جمعیتشادیکننده
توانست «کیهان» چطور نمی داند  کسی
مذهب این مردم راکشفوشناسایی کند. آیا همه
آ نها مخصوص کاله یا و بودند کرده ختنه آنها
بهآن«بینی»میگویند(وکسینمیداندچرا که

میگذارند) دماغشان جای به سرشان روی را آن
بود؟ را لو داده آنها

۶
به خاطر آمریکا مردم شادی و مراسم جشن
برگزار کشور این سرتاسر در بنالدن اسامه مرگ
روزهای در شادی و جشن این است قرار شد.
بزرگتر و باشکوهتر او مرگ از پس چهلم و هفتم
بیشتری داشته کنندگان شرکت و برگزار شود

باشد.
۷

زندانی مرگ با مصادف بنالدن اسامه مرگ
و بود پورزند سیامک ایران قدیمی سیاسی
طراح پاکزاد بیژن  مرگ با مصادف  همچنین
معروفایرانی. سیامک پورزند آزادی بیانوعقیده
را لباسهایش ادوکلن و و بیژن عطر کرد، مد را
جلوی انسان بریدن سر بنالدن اسامه و کرد مد
کرد. مد را زنده صورت به تلویزیون دوربینهای

فرقمیکنند... چقدر مدها
۸

من ناپلئون صفت جان دایی از رفقای برخی
و که کشتهاند نبوده بنالدن این که میگویند
کشتهاند. آن ها ساخته اند او شبیه که او را بدل
میگوینداوراسازمان«سیا»دهسالپیشکشته
و بودند داشته یخ نگه الی را جنازهاش و بوده
می گویم آن ها به وقتی آورده اند!  بیرون امروز
مثل قیافهاش ماه یک از بعد فریزر در بستنی
این چطور و مچاله شده میشود توالت دستمال
ترگل ورگل از دهسال اینقدر شاداب! و جنازه بعد
ماندهومثل گوشتتازهقصابیسر کوچهماست،

قبولنمیکنند.
۹

ضمن اعالم آمریکا رییسجمهور باراک اوباما
آمریکایی نیروهای توسط بنالدن اسامه کشتن
بهتری دنیای بن الدن مرگ از بعد دنیا گفت:

است.
در و بنویسم به باراک اوباما نامهای است قرار
دنیا آنها کشتن که دیگری آدم های لیست آن
اثر ترتیب کند خدا بدهم. او به میکند بهترتر را

نیاندازد. زمین را من روی و بدهد

۱۰
من دایی جان ناپلئونیاندیش رفقای از برخی
را بن الدن اسامه که نمی شود باورشان هم هنوز
صدام که درباره این دیشب تا همین کشتهاند.
هیتلر هنوز زنده و نبوده او اعدام شده، بدل
قلوی دو ساختمانهای بوش جورج و نیست
و خمینی مهره با هواپیما زده تجارت جهانی را
انگلیسیهاستواحمدینژادبرایسازمان«سیا»
«موساد» جاسوس مشایی رحیم و میکند کار
دو خوب!  چه میکردیم. بحث غیره و است 
جدل بحث و موضوع جدید قابل سال یک سه

خواهیمداشت.
۱۱

جنازه هویت مورد در برخی آنجا، و اینجا
کرده اعالم را خودشان شک مراتب بنالدن
و «وبالگ»ها در  فراوانی و مفصل  مطالب و 
باید میگویندچرا آنها نوشته اند. «وبسایت» ها
اینسادگیقبول کردکه اینشخصترورشده به
از دسته برای این است؟ بن الدن معروف همان
افرادکههمیشهفکرمی کنندکاسهایزیرنیم کاسه

را برشمارد: زیر دالیل باید است
احتمال  که داشته نیم قد و متر دو طرف ۱ـ 
میلیون در یک میان جمعیت عرب یک در آن

است.
است. متری داشته ریش نیم طرف ـ ۲

تنش  بر عربی و لباس عمامه با طرف ۳ ـ
کشته شده است.

از همسرانش  تن توسط سه جنازه طرف ۴ـ 
است. شده شناسایی

است. بوده کرده ختنه طرف ـ ۵
نیروهای آمریکایی  با طرفدر زمانمقابله ۶ـ 
آمریکا پوشیده بر مرگ نوشتههای تیشرتی با

بوده است.
مردمی  از طرف پوسترهای بزرگ اتاق در ۷ـ 
ساختمانهای دوقلو پنجره های از خود را که
پیدا میانداختهاند  پایین  به جهانی تجارت 
او کیف بغلی در محمد عطا عکس کردهاند و

بوده است.

همه: DNA جنازه  مهمتر از و دلیل آخر و ۸ـ 
تایید می کند. شک بدون او را هویت

۱۲
عمرش را تازگی به که ما خبرنگاران یکی از
میکند برای ما گزارش دنیا و از آن داده شما به
اسامه بنالدندرستطبقانتظارش میگوید که

آمد. بهشت به مرگ از بعد بالفاصله
اعمالش مورد در که شد معلوم که این از بعد
استفاده تقیه اسالمی حربه از زمین کره روی در
از خود کثیف و زشت کارهای از بسیاری و کرده
کرده را پنهان علیه بشریت جنایات خود جمله
پایین به هفتم او را از طبقه فرشتگانعرشالهی
از را خودشان که آنهایی مثل (درست انداختند
پایین به نیویورک ساختمانهای طبقات باالی
با مستقیم او و نسوزند) آتش در تا انداختند
سقوطآزاد به جهنمواردشد.خبرنگار ما میگوید:
اسامهبعد ازورودبهجهنمبالفاصلهدرجستجوی
زیر۱۴  کسانیکهاهلشهادتهستندوسنآنها
جهنم توسط مدیر بعد کمی و بر آمد است سال

جهنممنتقلشد. بهقسمتپایینتر
۱۳

مرگ اسامه از بعد دنیا برایمردم سئوالی که
چه راستی او به که است این باقی ماند بن الدن
تروریست یک یا تروریست  مسلمان  یک بود؟

مسلمان؟
۱۴

برخیازدوستانداییجانناپلئونیپرسیده اند
و انداختهاند دریا به را بن الدن اسامه جنازه چرا
ساده است. خیلی نکرده اند؟ جواب را خاک او
 Navy ضربتی گروه و آمریکا دریایی نیروی چون
جنازه اش را به  بود آورده در پای Seals او را از
از کوسهها) ولی معذرت عرض دریا انداختند (با
بودطبیعتا او کشته آمریکا او را اگر نیرویزمینی
درقبرمعمولی خاکمیکردند. نمیدانمنیروی را

میکرد. چکار او جنازه با هوایی
۱۵

انتشارخبرکشتهشدنبنالدنقیمت از بعد
بشکهنفتحدوددودالر در بازارهایجهانیپایین
گالنی بنزین بهای که این برای نمیدانم آمد.
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ثبت نام برای تورهای 
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آمریكا سراسر در خود اقامت محل از گزارش هایى تهیه خبرها و با

به جمع خبرنگاران هم شما
بپیـوندید نویسندگان«ایرانیان» و

دیگران خبر بدهیم به ما تا ما خبر بدهید به
آمریكا سراسر در زبان فارسى رسانه قویترین «ایرانیان»
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افتاده! مد از دیگه بود، مد پیش سال چهار کاپشنها این احمدینژاد:بابا

 بقیه در صفحه ۳۷   
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به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

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

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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اردیبهشت) ۱۸) می ۸ یکشنبه
کردستان در مخصوصا ایران در بشر حقوق نقد

هجری مصطفی سخنران:
کانون جلسات همیشگی برگزاری محل در
از ظهر ۳ تا ۶ بعد از برگزاری سخنرانی: ساعت

اردیبهشت) ۱۹) می ۹ دوشنبه

امکان ساختن کشور از در خارج آیا
آلترناتیـوی بعنوان سیاسی سیستم یک
دارد؟ ایران وجود آینده جنبش برای

حسامی آرام و تقوایی احمد سخنرانان:

توهم یک پایان حکومتی: اصالحطلبی
داعی حسن سخنران:

اردیبهشت) ۲۶) می ۱۶ دوشنبه

دو دالر به آمریکا در میخرم من که دالر چهار
باید کشت بنالدن را مثل دیگر چند نفر برسد

از بین برد. و
۱۶

میرفت چاپ زیر مطلب این که زمانی
بودند خورده را جنازه بنالدن که دریا کوسههای
بنالدن بوده مال گوشت که کردند تایید و اعالم

نمیدهد. را کس دیگری گوشت مزه و است

نادر از سیمین جدایی از داغتر

علی از محمود جدایی
محموداحمدینژادبعدازاینکهوزیراطالعات
سمت سر به او را آقا دوباره و برکنار کرد را خود
احمدینژاد به اصطالح به و برگرداند  خودش
و و اعتصاب افتاد قهر به حالت آپ» زد، «شات
براییکهفتهدرهیچمراسموجلسهدولتیظاهر
نگردید(البتهحقوقشرامیگرفت).میگویندشاید
اینبهترین هفتهدولتبرایمردمایران بودهاست.
ناز با وساطتچند عمامهدار احمدینژاد با خالصه
بهسر قهر حالتعصبانیتو با ولیهنوز وکرشمه

است. گشته باز خود کار
به جمهور «کیهان» نوشت: «رییس روزنامه
دیدار در برگشت». احمدینژاد جمهوری ریاست
من آیا گفته بود: علمای عمامهدار با گریه این با
بود: آقا او گفته چغندر؟ یا برگ رییس جمهورم
بهحسابخودشبگذارد مرا میخواهدافتخارات!

محبوبتر! بشود. از من تا
را مشایی بود: داده ادامه گریه با احمدینژاد
من انگار گرفتند. من از را مصلحی گرفتند. من از
میگیرند من از زود را آنها میکنم حال که هر با

بگیرند. مرا حال تا
آبدارچی مخصوص ما که از طریق خبرنگار
بودکهدرجلسه یافته ریاستجمهوریاجازه دفتر
پیدا کند آشتی احمدینژادوعلیخامنه ایحضور
او کله و گرفت بغل در آقا را احمدی نژاد میگوید:
آقا شانه که این از بعد هم احمدینژاد کرد. ماچ را
محمود، آقا گفت: کرد. ماچ را دست او بوسید را
ببوس! ماچکردیآنیکیدستمرا دستلمسمرا
برای هر دو و خندیدند آقا ظریف طنز همه از این
و با رفت هوا به هلهله حضار صدای و دست زدند

سوتبلبلی چندتاجر بازاری کهنگران خرابشدن
دو این جنگ زرگری علت به اقتصادی بازار اوضاع
روی احمدینژاد گردید. ساعتی بعد همراه بودند،
محمود پرسید: او آقا از بود و نشسته آقا زانوی
تا دیگه قهر کنم چکار برات جان، دوست داری
مرکزی بانک احمدینژاد گفت: بگویید و نکنی؟
احمدینژاد کله آقا هم گزارش کند. منفی را تورم
بهشان راحت باشد قبال و گفت: خیالت بوسید را

بکنند. را کار این که گفتهام

شد فاش مشایی اخراج علت
با را مشایی که چرا رحیم شد فاش باالخره
مشاورت احمدی نژاد و معاونت حقارت از و خفت
کنارگذاشتند.چندسایتدولتیوچندسایتضد
تا سایت دولتی وچند سایت نیمهمسدود ودو سه
نیمهفیلترشدهاعالمکردندکهعلتاخراجمشایی
اوطرحیبرایباال بردنارزش که اینعلتبوده به
اداره خزانه داریارایهکرده بود و احمدینژاد ریال به
سرانخوش بر عمامه مذاقروحانیونو به زیاد که
نیامدهاست. طبق اینطرحقرار بود اسکناسهای
دستمال اندازه به ارزش آنها میگویند که ایرانی
و بعضی سوریه را در فقطآن ها توالت پایینآمده و
شکل و طرح و با میکنند. قبول از مناطق لبنان
مالیان بودچهره قرار بیایند. بازار به شمایلجدید
این از خمینی ویژه تصویر آیتاهللا به و روحانیون و
عکسهای آن جای شده و به حذف اسکناسها
به ایرانیان میان دیگر در محبوب شخصیتهای
نظیر تصاویری گردد. چاپ آنها روی جوانان ویژه
گلزار،هدیهتهرانی،علیدایی،گروه عکسعلیرضا

آرین. و کیوسک موسیقی
و عکس از صحبت که وقتی مشایی رحیم
تصاویرپیشنهادی خودمیکردگفته بود:مردمدیگر
اسکناس ها شعار نمی دهندو رویایننوع جدید از
ماژیک با برایامام نمینویسندو خرچنگقورباغه
شاخنمیگذارند.پیشنهاداوممکنبودموردقبول
قرار دادن عکس از صحبت او وقتی قرار گیرد اما
مدانا و شکیرا و مدلهای «پلی بوی» لوپز و جنیفر
آقای گفتند: و گذاشتند او سینه به رد دست کرد
امامزمانتهستیمولیدیگر نوکر رحیممشاییما

کردند. را اخراج و او زیاد نکن را رویت

OOPS!
مجددا لیبی مادامالعمر رهبر قذافی معمر
دوستدارندو عاشق اعالم کردکهمردملیبی مرا
منهستندونمیخواهندمراازکاربرکنارکنند.او
نشاندادنچندویدیو ازجمعیتمردملیبیدر با
پایینمیپرندوشعارمیدهند که باالو خیابانها
آنها میبینید؟ گفت: خارجی خبرنگاران به
گفتند: میبینیم!ولیچراویدیویشماصدا ندارد
و شعارهای اینمردم گوشنمی دهید؟ به وشما

oops! بود: گفته جواب در قذافی

تبریک و تسلیت
تروریست بنالدن اسامه قتل وسیله بدین
و آزادی طلبان و صلحدوستان همه به را معروف
همین در و روشنفکرانجهانتبریکعرضکرده
روزنامه کارکنان به کلیه را او درگذشت راستا
جمهوری ریاست دفتر رهبری، بیت «کیهان»،
و شخصیها لباس و بسیج و سپاه پرسنل و

خانوادههایآنانتسلیتعرضمینماییم.
مرز بدون متفکرین انجمن

حذف از انصراف
اسکناسها صفرهای

بانکمرکزیجمهوریاسالمیدیروزاعالم کرد
کشور پول رسمی واحد حذف صفرهای طرح که
بانک سخنگوی است. شده خارج دولت دستور از
ارزشجهانی توجهبهقدرتخریدو مرکزیگفتبا
اسکناس های رایجمملکتطرحیدر حالبررسی
اسکناسهای صفرها، حذف جای به که است
داشته باشند. جدید نام پول جدید یا واحد جدید
واحد قدیم جای تومان است به قرار گفت: او
به جایریال و نام داشته باشد پولی «پهن» جدید
«پشگل» تومان استواحد کوچکتر کهیکدهم

جایگزینگردد.
مردم جدید پولی واحد عرضه با افزود: وی
نخواهند احساس دیگر خود مایحتاج خرید برای
میکنند و فکر زیادی میدهند دارند پول که کرد

بیارزش و ارزان پشگل و پهن مثل چیز همه
باالتر بسیار آنها خرید قدرت اینطوری و هستند

رفت. خواهد

خلقت در کار فضولی
که بشر خلقت در بودم خدا جای اگر من
اشرف و اوست خلقت شاهکار خودش قول به
دقت بیشتری کمی نهادهاند مخلوقات نامش
مثال میدادم. خرج به بهتری سلیقه و میکردم
یا بهجایکف پای مسطحبرایانسان چند قرقره
وسریعتر بهتر بتواند میگذاشتمکه چرخهایریز

کند. حرکت زمین سطح روی
و خاک که میکردم درستشان طوری البته
به روغن احتیاجی قرقرهها نرود و الی خاشاک
چیزهای این همه  بعد باشند. نداشته  کاری
روی را غده خال و و کورک دمل و مثل مسخره
اعضای اندام و شر از نمی دادم. بدن قرار پوست
و گوش الله و لوزه آپاندیس و مثل بیمصرف
خالصشان غیره هم و پا و میخچه ناف سوراخ
دست تا سه دست بشر بجای دو برای میکردم.
پشتش بتواند وسطی  دست با تا  میگذاشتم
«بیا که نکند التماس آن و این به و بخاراند را

به درست را ناخنها رشد بخاران!». را پشتم
فقط متناسب میکردم پا و انگشت دست اندازه
سه دو زیبایی و مد اهل خانمهای از بعضی برای
موی برای میدادم. مضاعف رشد را ناخنشان تا
تبعیت از قانون چهار فصل و زنان هم مردان سر
بیایند بهاردر در میکردم.کاریمیکردمکهموها
ودرپاییزبریزند. یعنیکسی بهعنوانکچلمطلق
برنامهخلقتحذفمیکردم. کالاز دائمالعمر را و
یک جای به موجودات دیگر بشر و برای آخر در
از آن ها از یکی اگر می گذاشتم. تا قلب قلب دو
کردن پمپ کار میتوانست دیگری میافتاد کار
ژنراتوری درست مثل را انجامدهد. بدن خوندر

می افتد. راه به برق قطع صورت در که
اگر نمیآید. خدا بر عهده کارها از این نگویید

خداست؟! اسمش چرا پس نمیآید بر

متری ۱۷ آدم
جمعه امام احمدی، حسین حجت االسالم
خلقت در مورد خود خطابه در آخرین اصفهان،
پرسید: آدمتوسطخداوند سخنگفتو ازحضار
بزرگبود؟ می دانیدکه حضرت آدمچقدر شما آیا
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زرینکوب  عبدالحسین از است کتابی ۱ ـ
یگانه. ـ دانشگاه استاد و پژوهشگر

خود  دور به  که  کاغذ ورقی یا  پارچه  ـ  ۲
پایه به سه گانهـ  نیروهای از ـ شده باشد پیچیده

بلندرسیدن.
کور  بعضی ها را چشم ـ مجوز! قاتل با ۳ ـ

صفت روباه. میکندـ 

ـ صندوقچه استوچاپمطلبدر روزنامهـ    ۱
کرد. حکومت سال سی که تونس پدر استقالل

شیرینیـ   نوعی هم است قمار نوعی ۲ـ  هم
از اعتقاد. فراتر ـ و قرابت خویشی

متر  ـ صد درنده حیوانات واحد شمارش ۳ـ 
خنده آور. هنرپیشه ـ مربع

رادیویی  تقویت بلند است! ـ حاشا مال ۴ ـ
پرنده. منقار ـ

نقش  و زیورآالت ـ پیامبر ـ کارگری ـ ماه ۵
بازی میزنند. ـ در نگار و

«همسر»  داستانـ  کتاب ـ زندانی کالبد ۶ـ 
آشفتهحال!

سفالی  بزرگ ظرف ـ نفر دو بین میانجی ۷ـ 
الستیک اضافی اتومبیل. ـ

سبزیهای  ـ از باردار بانوی هوس ـ  ۸
ـ می آید به بازار با نعنا در بهار و است خوردنی

دادن. زمان
ـ نوعی تنپوش  جغد ـ درخت قرمز دانه ۹ـ 

کاموا. از
بندری ایرانی  ـ ـ رام شده یارایی قدرت و ۱۰ـ 

فارس. خلیج در
عرب  روز ـ یافتن آرامش ـ ردیف همین ۱۱ـ 

بوییدن. ـ
مایعات فرار  مالیمـ  از و کوبیده چیز هر ـ ۱۲

رودخانه. دریا و آب رو شدن و زیر ـ
ـ بارشمشکل  متممیا باقیماندهحساب ۱۳ـ 

میزنند. دمل میرسد!ـ  به منزل به
ساختمانی  سنگ نوعی ـ هم به نزدیک ۱۴ـ 

آرد! باز پشیمانی که نکند کاری هرگز ـ
بود ـ  قافله بزرگتر و رییس ۱۵ ـ روزگاری
کامیون نوعی هم و است شخصی خودروی هم

جنگی.

در  شهری تازگی ـ و شادابی دینداری ـ ۴ ـ
بزرگ. خراسان

ـ  گوشت  حالل و  وحشی پرندهای  ـ ۵
سودان. در منطقهای

اروپایی  پایتختی پیش چندی همین تا ۶ ـ
جمله لطیف زن بیوه ـ زن مرده و ـ مرد بود

کوتاه. و
گویش  به زمین ـ نزدیکتر ـ چپ طرف ۷ ـ

هادی. فلز ـ آذری
حالنابودی  نسلشدر که درندگانزیبا از ۸ـ 
بلبل هم به و است زرتشتی پیشوای ـ است 

بها. ـ اجاره میگویند
شطرنج نشین ـ  چهره ـ سنگی ۹ ـ خدای

به زیباسازی. میل و خودآرایی شهرـ  اطراف
ـ شبتازی  مواظب باشیدسرتاننگذارند ۱۰ـ 

بیواسطه. مفعول عالمت ـ
نامی  ـ خوزستان  استان در شهری  ـ  ۱۱

مردان. برای
از  ـ می بستند چهارپایان پای به سابقا ۱۲ ـ

ـ فرمانبردار. بردن یاد
ایران ـ  ـ مارشال ارتش راست ۱۳ ـ طرف

رایزنی. طرف
ناپاکی  و آلودگی ننوـ  گهواره یا دیگر نام ۱۴ـ 

ارانی. کوچک نام ـ
نمایشنامهنویس  شاعر و ـ چاق نفس ۱۵ ـ
«تیمور  نمایشنامه ۱۶ خالق قرن انگلیسی در

و «یهودی مالت». لنگ»

وقتی کهحضارجوابیندادنداوگفت:حضرت آدم
بود!  متر عرضش ده داشت و قد ۱۷ متر

جبرییل به خدا افزود: اصفهان جمعه امام
انسان من تا بیار و گل خاک مقداری برو گفت
هابیل و به سر قبر شما کنم! او گفت: را درست
این ها چقدر قبر رفتهاید تا ببینید قابیل درسوریه
خنده به عکسالعمل در او است؟ بزرگ و عظیم
نمیآورم. در خودم از من را این ها گفت: حضار

حدیثهستند! اینها
۱۷ متری  آدم میتوانید آقا، این گفته طبق
فقط مساحت به انسانی یعنی متری ده عرض با
مجسمکنید؟میدانید  یکطرف۱۷۰ مترمربعرا
جبرییلبدبخت چه عرقیریخته که اینهمهخاک
جرثقیلبرایخدا و بدونکمکبولدوزر آنهم را
این حجتاالسالم خوب شد است؟ چه آورده
کفایت کرد انسان عرض و طول به مزغل فقط
آدم حضرت اندام  اعضای بقیه سایز از صحبتی و
تحمل از نحوه صحبت باید نیاورد چون پیش
هم میکرد. شاید هم حوا توسط این آدم کردن
برایخوردنسیبازبهشت را آدموحوا واقعا خدا
پا آدم بودن گنده خاطر به حوا بلکه نکرده بیرون
به مجبور او دنبال به هم آدم و گذاشته فرار به

است! بهشت شده ترک

است. ایندو راشکلداده دو بنپایه ایدئولوژیهر
دنبال می کردهاند درعینآنکه هدفمشترکیرا
رقابتشدیدیداشتند براینفوذدر جهاناسالم

فعالیتمی کردند. یکدیگر علیه و
ایدئولوژیک عمده رقیب الدن، بن حذف با
برداشته میان از نیز ایران بر حاکم روحانیت
شده،واینچیزیاستکهطبیعتامورداستقبال
به عبارت رهبرانجمهوریاسالمیقرارمیگیرد.
به الدن بردن بن بین برای از تالش آمریکا دیگر،

این و است. شده نیز تمام اسالمی نفع جمهوری
بین که چنین تقاربی اولین باری نیست البته
و جمهوری اسالمیصورتمیگیرد. منافعآمریکا
در طالبان شکست و افغانستان به آمریکا حمله
رژیم یک میان برداشتن معنای از به کشور آن
همچنین بود. ایران شرقی مرزهای در متخاصم
متخاصم رژیم آمریکا به عراق، متعاقب حمله
میان برداشت. از ایرانرا دیگریدر مرزهایغربی
نفوذ توانست اسالمی جمهوری مورد، دو هر در
خودرا دراین کشورهاپسازحمله آمریکا گسترش
دهدودرموردعراقبهخصوصبرندهاصلیجنگ
بردن بین از آمریکا برای تالش تلقی گردد. اکنون
نیز اسالمی جمهوری رژیم نفع به عمال الدن بن

تمام شده است.
نیست که آن معنای به البته این موضوع
جمهوری ایدئولوژیک نفوذ الدن، بن فقدان در
یافت. خواهد گسترش اسالم جهان اسالمی در
روحانیتحاکم بنالدن، نبود با درست استکه
ایدئولوژیاسالمگراییضد یکهتاز بر ایرانمیتواند
این ولی واقعیت باشد. اسالم جهان در آمریکایی
جاذبه خود را در کل در است که این ایدئولوژی

است. داده دست از منطقه این
خاورمیانه کشورهای در مردمی حرکتهای
شکل گرفته اخیر در چند ماه که شمال آفریقا و
منجر مصر تونس و در رژیم تغییر حال به به تا و
و نقاط بحرین و سوریه و لیبی و یمن و در شده
در حالغلیان استبه خوبینشان می دهد دیگر
بالکل آمریکایی ضد اسالم گرایی ایدئولوژی که
رفته حاشیه به داده و از دست را خود اعتبار
ایدئولوژیهای زمان دیگریاست، و زمان، است.
دیگر دموکراسیشکن غربستیز و اسالم گرایی
بیستم قرن آخر  دهههای همانند نمیتوانند 
با بکشانند. آمریکا بهسویخود میالدیمردم را
حذفبن الدنرقیباصلیایدئولوژیکجمهوری
بر کار این ولی است، برداشته میان از را اسالمی
بهره افغانستان به عراق و نظامی حمله خالف
به اسالمی جمهوری حاکمیت برای چندانی

دنبال نخواهد آورد.

۱۲ صفحه از بقیه
و حذف... الدن بن قتل

قانوناساسی،  موجب اصل۲۷ متمم گفت: «به
میشود: قوه تجزیه شعبه سه به قوای مملکت
اجرائیه.وضعقانونکه مقننه،قوهقضائیه،وقوه
عبارتاز قواعدو احکامیاست کههیات تقنینیه
از می کند، انتظامات جامعه تصویب حفظ برای
اصل به موجب چون و است. قوه مقننه وظایف
۲۸متمم قانوناساسیقوایثالثهمزبورههمیشه 
قوه لذا بود و منفصل خواهد ممتاز دیگر یک از
به وظیفه را (دادن) این تقنینه نمیتواند انجام
واضع واگذارد که هم دیگر یکی از قوای عهده

نماید.» تطبیق را قانون هم و باشد قانون
همین که معتقدند تحلیلگران از بسیاری
اختیارات گرفتن بر مصدق دکتر پافشاری
امیدوار که را آمریکاییانی مجلس، از فوقالعاده
افزایش با و حلکند نفترا بتواندمساله او بودند
تا ببندد را ایران به کمونیسم نفوذ راه مردم، رفاه

کرد. از او دلسرد زیادی حد
سی در تظاهرات چشمگیر تودههایی حضور
زمینههای  پیشاپیش، مصدق، سود تیر۱۳۳۱ به

بود. آورده فراهم را دلسردی این
از آمریکا پژوهشگران، از شماری گفته به
که همینزمانبود که جست و جو در پیکسیرا

کرد. آغاز شود، مصدق دکتر جانشین بتواند
دید خواهیم مطالب سلسله همین دنباله در
به رو ناگهان گونه چه مصدق دکتر اردوگاه که
این اندک در اندک آمریکا، و فروپاشی گذاشت
دیدگاهبالندن هماهنگشدکهبا اینسیاستمدار
کار سر تا او بر و نمیرود کاری از پیش سرسخت
خواهد یافت. ادامه ایران در بحران قدرت است و
دامان در رسیده سیبی همانند ایران که چندان
«ایرانستان»، نام با بیفتد، و توسعهطلب روسیه
ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان، با همدوش
از آنها، با مشابه «استان» های و تاجیکستان

برود... یادها
دارد ادامه

۲۷ صفحه از بقیه

ندارد. وجود خواب
مه (پنجشنبه آینده)  ۱۲ ماه در روز قرار است
مراسمویژهای در کنگرهآمریکا به مناسبتسومین
پیشین جامعه مدیر هفت سالگرد دستگیری

شود. برگزار ایران بهاییان
افراد دستگیری این بارها باراک اوباما دولت
زندانیان تمام و آنان آزادی خواهان و محکوم را

است. شده ایران در عقیدتی
ماه مارچ اواخر در بهاییان جامعه بین المللی
حکم نظر، در مرحله تجدید کرد که اعالم امسال

شده است. این هفت نفر تایید سال زندان ۲۰

برای آمریکا طرح
«اشرف» ساکنان جابجایی
که است کرده اعالم آمریکایی یک دیپلمات
سازمان دولتعراقو به دارد قصد ایاالتمتحده
بر که کند پیشنهاد را طرحی خلق مجاهدین
انتقالساکناناردوگاهاشرف به زمان اساس آنتا

مکان در به طور موقت افراد دیگر، این کشور یک
داده شوند. اسکان عراق خاک دیگری در

بهگزارشخبرگزاری«رویترز»،اینمقامارشد
وزارتخارجهآمریکاکه نخواستهنامشفاششود
تاکید کردهکهاینطرحبهمنظورجلوگیریاز بروز
اشرفمطرحشده ساکناناردوگاه خشونتعلیه
که است این آمریکا پیشنهاد که است افزوده و
در عراق، حضورشان زمان تا اردوگاه ساکنان این
منطقه در یک موقتا کشور، آن انتخاب دولت به

شوند. اسکان داده دیگر
صورت در آمریکایی دیپلمات این گفته به
اشرف، اردوگاه  ساکنان جابجایی با موافقت 
با همراهیعراق کرد تالشخواهد ایاالتمتحده
امنیتمجاهدینساکندر وشرکایبینالمللی،

تامین کند. عراق را
انتقال ساکنان ویخاطر نشانکرده است که
مرز ایرانمیتواند از اشرفبه مکانیدورتر اردوگاه
و شود افراد وضعیت امنیتی این بهبود موجب
انتقال این افراد برای الزم اقدامات مدت این در
صورت نیز به منظور اقامت دائم سوم کشور به

خواهد گرفت.
۴۰۰ مجاهد  هزار و سه حدود حاضر در حال

کمپ اشرف ساکن هستند. در
نیروهای عراقی و میان به دنبال درگیری
ماه  ۱۹ فروردین در که اشرف اردوگاه ساکنان
ملل سازمان گفته پیوست و به وقوع به امسال
این  ساکنان از ۳۴ تن کشته شدن متحد به
دولتعراقتاکیدکرده استکه اردوگاه انجامید،
میالدی جاری پایان سال تا افراد باید این تمامی

کنند. ترک را عراق خاک
ایندیپلماتآمریکاییدیروز،پنجشنبه،ضمن
از امکانبروزخشونت علیه ابراز نگرانی«عمیق»
ساکنان اردوگاه اشرف،خاطرنشان کردهکه ایاالت
این متوجه که تنشهایی از دارد سعی متحده

بکاهد. است اردوگاه
کنار در که تاکید کرده است همچنین وی
در عراق ملل سازمان اعضای پیشنهاد، ارائه این
را اشرف رهبران اردوگاه تالشند تا در همچنان
اجازهدهندساکنانکمپبه آژانس متقاعد کنند

کنند. پناهندگانسازمان مللمراجعه
۱۳۴۰ به  در اواخر خلق سازمان مجاهدین
محمدرضا حکومت با مسلحانه مبارزه منظور
نيروهای تاسیس شد. ایران، آخرین شاه پهلوی،
۱۳۶۰ به  دهه اواسط در خلق مجاهدين سازمان
نيروهای با عراقی نيروهای کنار در تا رفتند عراق

ايرانبجنگند.
سال۲۰۰۳  در عراق به آمریکا حمله دنبال به
ابتدا آمریکایی نیروهای مجاهدین، خلع سالح و
اشرف را در اردوگاه حفاظت از آن ها مسئولیت
سربازان تدریجی خروج با اما گرفتند، برعهده
در عراق دولت  عراق، شهرهای از آمریکایی 
را  ۲۰۰۸ مسئولیت اردوگاه اشرف سال تابستان

گرفت. عهده بر
عراق ایران، سوی از خلق مجاهدین سازمان
شمار یک گروه تروریستی به ایاالت متحده و
۲۰۰۹ نام این  سال اروپا در اتحادیه میرود، اما
این تروریستی گروههای فهرست از را سازمان

کرد. حذف اتحادیه

«استقرار خبر آمریکا
در اسراییلی جتهای

کرد رد را عراق»
گزارش «پنتاگون»، آمریکا، دفاع وزارت
دولت زبان انگلیسی شبکه «پرستیوی»،
جمهوری اسالمی،درخصوص«استقرارجتهای
خواند. «مضحک» را عراق» در اسراییل جنگی
مقام «پنتاگون»، یک الپان، دیوید سرهنگ
نادرست گزارش را این هفته دوشنبه این روز

دانست.
یک از نقل به «پرستیوی» تلویزیونی شبکه
دوشنبه روز صدر مقتدی گروه به نزدیک منبع
اسراییلی بودکه«جتهایجنگنده گزارشداده
غرب در االنبار استان در نظامی پایگاه یک در

پرداخته اند.» پنهانی به تمرین بهطور عراق،
بود: داده گزارش همچنین «پرستیوی»
قابلتوجهیازجنگندههایرژیماسراییل «شمار
هوایی نظامیاالسد، که بزرگترینپایگاه پایگاه در
است، عراق غرب در واقع االنبار در استان آمریکا
هواپیماهای شامل جنگندهها این شدهاند. دیده

«اف۱۵» «اف۱۶»، «اف۱۸»، «اف۲۲»، جت
هستند. » «کیسی۱۰» و

ارتش سخنگوی یک «رویترز» گزارش به
موضوع این از که اطالعی گفته است اسراییل
که است کرده تصریح  حال این با  ولی ندارد
اظهار مانورهایش خصوص در اسراییل ارتش

نظرنمیکند.
فرمانده زمینه، ژنرال انوار احمد، همین در
«بی «پرستی وی»را نیزخبر نیرویهواییعراق،

است. اساس» خوانده و پایه
االسددر احمد گفته است: «پایگاه ژنرالانوار
قلمروخاکعراق قرار دارد.ما هرگز اجازهنخواهیم
دادکه ازخاکعراقبرایحملهنظامیعلیه ایران

شود.» استفاده دیگری کشور هر و
که بود آورده خود گزارش در «پرستی وی»
به«دور این«تمریناتیکهفتهطولکشیده»و
نظامیان همکاری با و عراقی مقامات چشم از

است.» شده انجام آمریکایی
به گروه مقتدی صدر منبع نزدیک به یک
از هدف «احتماال است: گفته «پرستیوی»
انجاماین تمرینات،آمادگیبرایحمله بهسیستم
به حمله و ایرانی رادارهای تخریب ایران، دفاعی

ایران است.» خاک عمق اهدافی در
کشورهایغربیواسراییل،جمهوریاسالمی
هستهای پوشش برنامه در میکنند که متهم را
تکنولوژی ساختسالح خوددرصدد دستیابیبه
میگوید اتهام ایران با رد این است. هستهای
برای تولید و صلحآمیز کامال هستهایاش برنامه

است. انرژی
 بقیه در صفحه ۴۱   

اجتماعـی و سیاسی خبـرهای


