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چین المپیک و ایران
۲۰۰۸

پایان مسابقات به روزی چند که امروز  تا
حتی کشورمان ورزشکاران مانده چین المپیک
شوک و با بسیاری نگرفتهاند. هم طال مدال یک
جدول قعر در ایران کشور گرفتن قرار به ناباوری
میکشند. آه و میکنند نگاه مدالها ردهبندی
ورزشکاران از عزیمت احمدینژاد قبل محمود
همه است مطمئن که بود گفته آنها به چین به
ایران برنز نصیب تیمهای و نقره و طال مدالهای

گردید! خواهد
گریه که حالی ایران در ورزشکاران  از یکی
حساب احمدینژاد آقای روی ما گفت: میکرد
تماس با عالم غیب در میکردیم چون گفته بودند

پاک از میکند. او بعد آینده را پیشگویی و است
حساب خودم روی گفت: اگر اشکهایش کردن

را میبردم. طال مدال حتما بودم کرده
فدراسیونهای از انتقاد موج کشور در
به ایران المپیک کمیته مسئولین و ورزشی
اگر : نوشت از روزنامهها یکی است. افتاده راه
درازتر پا از  دست ورزشکاران این میدانستیم 
به به المپیک رفتن به جای را برمیگردند آن ها
رفتنبهزیارتامامزادهعبداهللاتشویقمیکردیمتا
ایراناسالمی تعلق منفعتیبه حداقلصدقهایو
هشت نوشت: روزنامهها از دیگر یکی میگرفت.
طال پنج گرم حتی خرج کردیم و میلیارد تومان

همگیرماننیامد!

امام زمان رابطه با
شد ممنوع

آخرین نطق در اسالمی فقیه جمهوری رهبر
که کس هر گفت: به حضار خطاب خود خطابه و
را حجتاهللا زمان امام با تماس و رابطه ادعای
درخدمتاستکبارجهانیاست بنمایداحتماالیا

داده است. دست از را خود یا عقل و
عزیز امام تماس با و کرد: رابطه اضافه او
ولی است. احمدینژاد آقای انحصار در فقط
کسانی تهدید ضمن خود سخنان پایان در فقیه
مینمایند را با حضرت مهدی نزدیکی ادعای که
ادعای خود در اگر که بگویم را این گفت: فقط
پافشاری دارند حضرت آن با رابطهای که این بر
را مدعی شخص که میشود موظف دولت کنند

طریقیغیبنماید! به

سفر از گزارشی
ترکیه به احمدی نژاد

است قرار شنیدیم احمدینژاد که این از بعد

تهران در به خبرنگارمان کند ترکیه به سفری
آشناست ترکی زبان با کمی که او از و زدیم زنگ
کند. تهیه ما برای سفر این از گزارشی خواستیم
پایش یک در تهران و یک پایش ما که خبرنگار
رفتن و مرتب مشغول پارتی استانبول است در
مبلغی قبول با می باشد شهر دو این در صفا و
با گروه که کرد قبول ماموریت این اضافه برای
او جا دنبال همه احمدینژاد خبرنگاران همراه

تهیه کند. گزارشی برود و
فکس ما تهران برای از دیشب زیر را گزارش او

کرده است:
محافظ هزار نفر حدود معیت احمدینژاد در
رفت. ترکیه خود به دفتر و کارکنان بسیج افراد و
بهغیر ازاحمدینژادکلیههمراهاناوتمام سوراخ
برنامهمفصلیبرای بلدبودندو سنبههایترکیهرا
قرار بودسفر اینکشور تهیه کرده بودند. او از دیدار
به دیدار باشد اما این به شهر آنکارا احمدینژاد
بودند گفته احمدینژاد به یافت. استانبولتغییر
نمیدانست او و آقا هم برویم مقبره به است قرار
نیست! آقا آن و است آتاتورک همان آقا از منظور
نسل و بوده آتاتورک سکوالریست که به این او
ریشه زده بود اعتراضداشتوگفت: از را آخوند ها

آقاتورک نمی روم! قبر این سر من
گوشزد کرده او دفتر تشریفات رییس آن که با
و و ضد خدا قبر چهگوارای کافر که ما سر بود
روش، هم یکی این و رفتهایم هم مذهب ضد
تصمیم نتیجه و در قبول نکرده بود احمدینژاد
مورد استانبول شهر آنکارا جای به که شد این بر

بازدید قرار گیرد.
تظاهرات وروداحمدینژادبهشهراستانبولبا
گردید. مواجه  ترکها خشن گاه و  مختلف
سنت و آتاتورک نرفته مزار به او این که از گروهی
بازدیدهایرسمیدولتیرادرهمشکستهناراحت
خشم با زنانبودند بیشتر دیگریکه گروه بودند.
این شعار و هوم! گو احمدینژاد فریاد میزدند:
به حضار احمدی نژاد میگفتند. هم به ترکی را
میداد. احمدی نژاد تکان دست میزد و لبخند
خود بازدید اول استانبول در روز در گشت ضمن
همراهان به او تقسیم رفت. معروف محله به

جینهای اینجا شنیدهام گفت: خبرنگاران و
او می فروشند! تومان هزار ده زیر را آمریکایی
مغازه چند از خرید به خود محافظان معیت در
دکهای به احمدی نژاد ظهر نزدیک شد. مشغول
ساندویچ میفروخت انواع و غذاهای ترکی که
دونر در این کباب یک خوردن از رفت. او پس
مزه جالب! چه خود گفت: همراهان به محل

می دهد! را خودمان ترکیهای کباب
محل هتل به ساعت چند از بعد احمدینژاد
یک که لباس تعویض از پس و رفت خود اقامت
کاپشنسفید مشابهبودبهمحلمذاکره بامقامات

ترکیهشتافت.
مذاکره، محل به هتل از رفتن راه در
کنار در که ترکیه در ایران سفیر از احمدی نژاد
داریم؟ ایرانی چند اینجا پرسید: بود نشسته او
۱۵۰ نفر و اگر  رسمی آمار داد: طبق جواب سفیر
بهحساب بیاوریم حدود جمعیت پناهنده ایرانیرا
نیم میلیونواگر آن هاییکه برایتعطیالتجشن
نیمهشعبانآمدهاند را هم درحسابمنظورکنیم

میلیون نفر! دو چیزی حدود
این حاال گفت: و تکان داد سری احمدینژاد
راه هیچ جا را ایرانیها که میکنند غربی ها شایع
چقدر میدهند! سخت ویزا بهشان و نمیدهند

دروغمیگویند...
پشت ترکیه مقامات با احمدینژاد مذاکرات
درهایبستهصورتگرفتوهیچخبرنگاریحق

را نداشت. به جلسه ورود
و احمدینژاد مذاکره ساعت دو از بعد
قیافههای با و آمده بیرون اتاق از مترجمانش
ناراحتبهسویلیموزینمخصوص خود درهم و

برگردند. هتل به تا رفتند
ازطریق درگزارشخودمینویسد: خبرنگارما
آن ها از یکی رفقای ترک خود که از نفر چند
مذاکره جلسه در و چای شیرینی دادن مسئول
گو ها نتیجهگفتو و مذاکره توانستم خالصه بود
دریابم.اولاینکهگویاطرفینبهتوافقرسیدند را
به وابسته مام،ران خویشاوندان و همسران که
اقامت یا و توریست عنوان به که ایران دولت
صورت در کشور به سر میبرند این در موقت

یا و لیفتینگ شاپ یعنی فروشگاهها از دزدی
تعقیب عدم مصونیت از قیمت برچسب تعویض

قانونی برخوردار شوند.
ایران از طبیعی گاز خرید مورد در دیگر بحث
فعال از را گاز این که کردند توافق ترک ها که بود
اسالمی آن از جمهوری و به جای نخرند ایران
زمستان گفتند در ترکها گوسفند بخرند. پشم
مردم از نفر هزار صدها گاز کمبود نتیجه در اخیر
در مخصوصا ایران غربی شمال و غرب در ایران
منطقهآذربایجان زجرکشیدهو بسیاریجانخود
گاز ترکیه است بهتر نتیجه در و دادند دست از را
خریداری دارد اضافه گاز که کشورهایی از را خود
نماید.آنهاگفتندنمیخواهندسرزنشکشورهای
و ضایعات بحرانها چنین ایجاد خاطر را به دنیا

انسانیتحملنمایند.
راههای فروش قول داد که عوض ترکیه در
را برای ایران قبرس خود به کشور همسایه گاز

نماید. هموار
قبرس به ایران صادرات تنها حاضر حال در
که است قاطر و االغ انگشت شماری تعداد
استفاده مورد کشور این در باربری امور برای

میباشد...

جستجوی و اوباما
معاون رییس

جمهوری
آمریکا دمکراتهای کنوانسیون  هفته این
به عنوان رسما براکاوباما برگزار می شودوسناتور
ریاست رقابت برای راهی حزب دمکرات نماینده
زماناینگردهمایی تا او جمهوریخواهدگردید.
همراهی او را رقابت در این که را معاون خود باید
خواهدکردبرگزیندومعرفینماید.اوبرایانتخاب
شانسپیروزیخود دری زده تا هر به معاونخود
زنگ هم من به او چند روز پیش دهد. افزایش را
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تندتر برود! که توش نشادور می ریزیم آن سوراخی که هم این مسئول پایگاه:

Support Innovation and Technology in Fairfax County
with the 

AMERICAN FOUNDATION FOR BETTER LIVING (AFFBL)

The AFFBL is working to create a state-of-the-art educational Facility 
to showcase the best in technology and innovation in the home.

Help make the dream of better living a reality in Fairfax County.
Visit www.affbl.org for more information and to show your support!

Area of Service:
Virginia, Washington DC, 
Maryland, North Carolina

Member: FINRA, SIPC.

Retirement: 401k plan, asset allocation
Investment: Asset Managment 
Insurance: Health, Life, Disability, Long Term Care

Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور

Registered Investment Adviser

Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

(703) 628.9552

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

جلسات: برگزاری محل
Marshall Road Elementary School, 730 Marshall Road, Vienna, VA 22180

شهریور) ۳) آگوست ۲۵ دوشنبه

ایران مسایل درباره آزاد بحث
شهریور) ۱۰) آگوست ۳۱ دوشنبه

Reel Bad Arabs نمایش فیلم
رستوران نیبرز در دو برنامه هر

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

کنم. را قبول معاونت او من خواست تا از و زد
گفتم: حسین و کردم خواهی معذرت از او من
لوپز جنیفر و شکیرا این با میدانی خودت جان،
برای سیاسی فعالیتهای وقت اصال بیانسه و

منباقینمیماند!
و کرد قبول را حرفم و خوبیه بچه حسین،

زد... خواهد زنگ هیالری به که گفت

خداحافظی و تشکر
بدین وسیلهچون برایمدت کوتاهیاز سمت
خودبه عنوانوزیرکشورجمهوریاسالمیاستعفا
تحصیالت خاتمه برای و  نموده  کناره گیری و
مسافرت قم شهر به خود  دبیرستان سیکل
موفق آشنایانی که و دوستان کلیه مینمایم از
نشدم آنها از از حمایت تشکر و خداحافظی به

پوزشمیطلبم.
کشور کردان وزیر علی
انگلستان آکسفورد دانشگاه دکترای سابق درجه دارای

اطالعیه سازمان
القاعده

بدینوسیله استعفایپرویزمشرف رییسدولت
و مجاهد برادران کلیه خواهران و به را پاکستان
آمریکا امپریالیسم بدون جهانی نوین نظم هوادار
تهنیت سایه حکومت برحق شریعت تبریک و زیر
مراسم در می نماییم. لطفا برای شرکت عرض
اینعلتبرگزارخواهدشدازهمین به جشنیکه

نمایید. سرفراز ما را کرده و ثبتنام حاال
دوم، راه کوره ششم، غار جشن: محل

تورابورا. کوههای جنب بورابورا کوههای
رسید. خواهد اطالع به ساعت شروع: بعدا

کمربندی بمبهای اطفال، آوردن از لطفا
(G.P.S.) جغرافیایی موقعیت تشخیص ابزار و
خودداریکنید.پارکینگمجانیبرایموشکهای
مهیا «آرپیجی»های شانهای و  هوا به زمین

است.

شرکتکنندگانبسیجیوحزباهللاورودیه از
شد. خواهد دریافت

جشنها اداره ـ عمومی روابط دفتر

عمیق افکار
خارج فعاالنسیاسیداخلو همه اینروزها
زیر خطفقر  مورد۱۴ میلیون ایرانی که در کشور از
سئوال میکنند. بحث و صحبت میبرند سر به
 ۲۰ آن هیچکس درباره چرا است که این من
هستند خط این با موازی یا مماس که میلیونی

صحبتینمیکند؟

تهران روز جوک
مامان... مامان... ـ بچه

جانم؟! ـ مامان
باالخره پیدا می کنم محمود خان فکر ـ بچه

می آید... کجا زمان از امام که کرد
کیه؟ خان محمود ـ مامان

تو چقدر مامان دیگه. جمهور ـ رییس بچه
خنگی!

میآد؟ جا از خب، ـ مامان
خان؟ محمود ـ بچه

نه امام زمان. مامانـ 
خزر. دریای لب شمال... از ـ بچه

چرا شمال؟ شمال؟ مامانـ 
روز چهار همه تولدش روز که این برای ـ بچه

استقبالش! لب دریا به شمال و میروند

ورزشی ـ یک خبر
دیگر سیاسی

به  تا   ۲۰۰۸ سال المپیک چین رقابت  در
تنهایی به فلپس مایکل آمریکایی شناگر امروز
است. گردیده کسب هشت مدال طال موفق به
مدالهای تعداد این شناگر از مدالهای تعداد
میباشد(چیزی ایرانباالتر تیمهایورزشی کلیه

برابر!) هشت حدود
یکیازسرپرستانتیم ایران بهخبرنگار«ایرنا»
توجهبه و نیز توجه بهعملکردتیمهایما با گفت:
در گفتار باید گاهی آمریکایی شناگر عملکرد این
ابرقدرت اول ما که کنیم شک رییس جمهورمان

جهان هستیم! یک شماره و نیروی دنیا

کشور وزارت اطالعیه
امالک و اسناد ثبت اداره

این ریاست که خبر این تایید دنبال به
مدرکی هیچ دارای کردان علی جناب وزراتخانه
دکترای مدرک و نبوده آکسفورد دانشگاه از
هموطنان عزیز اطالع به میباشد، جعلی ایشان
تاییدمقاممعظمرهبریوریاست میرسانیمکهبا
و بعد داشتن سند معتبر از این تاریخ به جمهور
مورد ملکی و مستغالت معامالت برای رسمی
و خانه، آپارتمان زمین، گونه و هر نیست نیاز
تایید مورد استعالم و سند بدون سایر مستغالت

اداره میباشد! این
اداره روابط عمومی

ممنوعالتصویر؟!
دومیـ  با و گوهای اولی گفت سری ـ از

گلزار محمدرضا  که شنیدی ـ  اولی
ممنوعالتصویرشده؟

ممنوعالچی؟ ـ دومی
گوشهات کره؟ مگر ممنوع التصویر! اولیـ 

ممنوعالخروج، مثل یعنی ـ دومی
ممنوعالقلم؟

اولیـ  آره.
بازی فیلم سیاسی مگر برای چی؟ ـ دومی

کرده؟
که توی ایران این گو ـ فکر نمیکنم. اولی
قلمدادش سیاسی  مردم  بسازی  فیلمی  هر

میکنند.
با اونجوریاش را فیلمهای ـ حتما دومی
اینترنت روی گذاشتهاند و گرفته مخفی دوربین

اون دختره نرگس... مثل

بابا! نه ـ اولی
خوبی هنرپیشه هم طرف چرا؟ پس ـ دومی

میزند. ساز خوب هم و است
ـ درسته. اولی

زده فکر ساز با گروه آریان چون نکنه دومیـ 
رفتار کرده؟ اسالمی ضد کردند

نمی کنم. فکر ـ اولی
درست نباشد گفتم اینهایی که ـ اگر دومی

دلیل دارد. فقط یک پس
ـ چه دلیلی؟ اولی

خوشگله! بچه چون ـ دومی
تیپه؟ خوش که اینه منظورت ـ اولی

به البته هست... هم تیپ خوش ـ دومی
برادری! چشم

منظورت چیه؟ اولیـ 
کار تیپیاش  خوش میکنم فکر ـ دومی 
فکر نکرده اند کجا معلوم که داده. از دستش
درآوردی من اسالم برای خطری صورتش زیبایی

آنهاست؟
اولیـشوخیمی کنی؟

آخوندها این تو  تو. جان به  نه ـ دومی

این کردهاند حساب  حتما  نمیشناسی.  را
را فیلمهایش  میروند قمی آخوندهای بچه 
میبینندواخالقشانفاسدمیشود! برایهمین

ممنوعالتصویرشده...
تماشای مثال باید بود اینجوری ـ اگر اولی
ممنوع  سال  ۱۸ زیر برای را  فیلم هایش 

میکردند.
دومیـگفتم که تواینآخوندها را نمیشناسی.
پاک بیشتر روی ندارند کاری مساله به حل آنها

دارند. تخصص مساله صورت کردن
چیزهای ندیده حق به ـ جلالخالق! اولی

نشنیده... و

ـ آمریکایی سبک مانند طویل بحر مطالب سری از ـ

جاده رد از چرا مرغ
شد؟

این از سری پیش یک شماره  چندین در

 بقیه در صفحه ۳۳   
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شماره این جدول
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افقی
از  نمایشنامهای مشهور ـ جالل و ـ شکوه ۱

تنسیویلیامز.
همینطوریهممیتوان  ـ شایسته و جایز ۲ـ 

موتور اتومبیل. ـ روکش کشید و پلک مژه به
در  مردم شد و آمد کثرت ـ مسابقه قاضی ۳ـ 

آب. به زنده ـ جا یک
هتاک و  آدمهای از کنایه ـ مس ۴ ـ اکسید

تمام. و کامل ـ آبروست بی
ندا ـ  حرف ـ ژاپن روزنامه ۵ ـ پرتیراژترین

خدا. امید به زراعت
ـ مسایل  جمع ضمیر ـ الیموت قوت ـ ۶

و مذهب. دین مربوط به
ضایع و  ـ نادانی ـ روپوشدار پالکی ۷ـ  کجاوه

مفرد. شخص ـ ضمیر سوم رفته باد بر
بالهای  از ـ نشینان شیخ پایتختهای از ـ ۸
تشکیل کمپانی چند مجموع از ـ شدنی نازل

میشود.
سیاه ـ  ـ کشک باردار اتم آذری ـ ۹ ـ اسم

هم هست. البد دانا
مقام  ـ سام ـ تصدیق عمو مسجد مناره ۱۰ـ 

منزلت. و
از صنایع  ـ کهنه آزار دل ـ بچه گوسفند ۱۱ـ 

و مباحث ریاضی. شعری
نمازی  ـ آب قنات ـ فراموشی و غفلت ۱۲ ـ

شود. اقامه تنهایی به که
است  شادابی و تندرستی منشا واقع در ۱۳ـ 
نوعی شاهنامهـ  قهرمانان از و فرزند کیکاوس ـ

پارچه.
راز  و است و نیت ـ خصلت میهن وطن، ۱۴ـ 

درختی. میوههای از ـ هم
صاحب  هجری قرن یازدهم مورخان از ۱۵ ـ

ـ تلخ. اقلیم» هفت کتاب «تذکره
 

فیلم  با که آمریکا  کارگردان سینمای  ـ  ۱
ابدیت» تا «از اینجا تمام فصول» و برای  «مردی
استان در است بخشی ـ  گرفت اسکار دوبار

هرمزگان.
شاهان  ـ از آب کوزه ـ و گذران جاری ۲ ـ

شد. شکارگاه گم در ساسانی که
نام  به پایتختی با آفریقایی کشوری ـ  ۳

ـ پایتخت جمهوریچچن. «کامپاال»

نامهای بانوان  از چهارپاـ  واحد شمارش ۴ـ 
حرف. سه حرف و زیباـ  یک خوب و و است

از پیامبران  ـ شده اهلی ـ و بنیاد پایه ۵ ـ
میرود. مرغ ـ عتیق عهد

حیران  و متحیر کارـ  اندیشه در و تفکر ۶ـ 
نوعی میمون. ـ

بلوک آپارتمانی  یک در آمد رفت و محل ۷ـ 
باید که صنعتی بازمانده رایش سوم ـ آخرین ـ

کرد. تبیین به خوبی را آن جایگاه
چیندار  دامن نوعی ـ باربردار درازگوش ۸ـ 

پارچه. طول ـ واحد فرنگی گلدار پارچه با
طوایف  از ـ پرآوازه معاصر و غزلسرایان از ۹ـ 

نیرنگ و دورویی. ـ
معاملهـ   انجام برای شده سپرده ۱۰ـ  امانت

فروش. و خرید ـ امیرکبیر قتلگاه
سازمان  ـ زاپاس ـ نخست عدد ـ  ۱۱
که است کمان ـ چله فلسطین  آزادیبخش

برعکسشده!
فارس ـ  در شهری ـ خوردنی! ۱۲ ـ شهر

صفتهوای زمستانی.

انواع  از ـ  موروثی خونی بیماری کم ـ  ۱۳
انگور.

زئوسومظهر  تصوراتو خیاالتـدختر ـ ۱۴
جنوب ایران. در ـ بندری یونان هنر اندیشه و

مغولستان. پایتخت ـ مرده پدر ـ ۱۵

که با استقبال نوشتم شد» رد مرغ از جاده «چرا
روشنفکر رو و فهم چیز خروسهای مرغ و زیاد
قوقولی خوان درخواست و قدکنان قد شد و رو به
شماره این که در نمودهاند را بحر طویل این ادامه

تقدیمشان میکنیم:
(که شد؟ رد جاده از مرغ چرا سئوال:
فارسیشان که  آنهایی برای انگلیسیاش 

Why میشود: است ضعیف و معلومالحال
( chicken cross the road

آن بود چون شنیده شد جاده رد از مرغ ـ
راه پارتی ایکس خروسها و مرغ جاده طرف

انداختهاند!
بود قیمت شنیده شد چون رد جاده مرغ از ـ
اقتصادی برنامههای اعالم از بعد مرغ  تخم
طرف آن میخواست به و او رفته باال احمدینژاد

بفروشد! سیاه را در بازار تخمهایش و برود
آن بود چون شنیده شد جاده رد از مرغ ـ
بدحجاب مرغهای برای مزاحمتی جاده طرف

نمیکنند! جوانایجاد

ترابری و وزیر راه لج که شد جاده رد از مرغ ـ
جاده از مرغ عبور گفته بود که چون دربیاورد را

ممنوعاست!
خروسهای و مرغ با که شد رد جاده از مرغ ـ

بزند! افغانی ارزن دبش جاده طرف آن
طرف جاده چون این شد جاده رد مرغ از ـ
بال و از میکردند بارش متلک خروس ها داشتند

پرشنیشگونمیگرفتند! و
طرف جاده چون این شد جاده رد مرغ از ـ
نمانده باقی برایش آیندهای و امید هیچ دیگر

بود!
که بود چون شنیده شد جاده رد از مرغ ـ
کرده منافع باز حفظ دفتر جاده آن طرف آمریکا

است!
بود دولت شنیده شد چون رد جاده مرغ از ـ

میدهد! مجانی املت بسیجی مرغهای به
با یک جراح چون شد رد از جاده مرغ  ـ
سینههایش و میخواست داشت قرار پالستیک

کند! کوچکتر را
دلیلی هم برای اینکار و از جاده رد شد مرغ ـ
بودندکه نداشت.فقطشستشویمغزی اشداده

اوست! حق مسلم جاده از رد شدن کند فکر

۲۷ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

دارم. دوست داشته و را
دوبله  فعالیتدر بازیگران تئاتر به * بسیاریاز
دوبله و تئاتر می بینیمکه امروزه اما میپرداختند.

را دارند. خود خاص تقریبا بازیگران
نشده اینگونه درصد صد البته قاسمی: ثریا
بازیگران از  بسیاری  دوبله در هنوز هم  است.
اجراهای در را آنها نمی توان دارند. وجود تئاتر
دلیل به گرفت. ندیده دوبله نمایش هایرادیوییو
هستند. در هنر دو بزرگان و پدران آن ها این که
نداشت خود را خاص بازیگران قدیم دوبله زمان
فعالیت خود به تئاتری داشتههای بازیگران با و
به دوبله دورههایی در امروزه میپرداختند. اما
باشد این که الزم بدون وجود آمده که بسیاری
بازیگریبپردازندبهسویدوبله میآیند تئاتر به در

مییابند. پرورش و
و  دوبله در خود تئاتری همکاران آیا  *

ببرید؟ اسم را می توانید رادیویی نمایشهای
زیاداست. دلم بسیار آن ها تعداد ثریا قاسمی:
نمیخواهدکسیبهدلیل اسمنبردنناراحتشود
فضلاللهی، شمسی سارنگ، هوشنگ مثال ولی

دسته اند. این از دیگر بسیاری و علو ژاله
به  اواخر کمتر در این تئاتر. چرا * برگردیم به

آمده اید؟ تئاتر سراغ
ثریاقاسمی:اصال دلبخواهی نبود.ولیشرایط

گونهای رقم خورده است برای تئاتر این مملکتبه
داشته باشد. را آن تحمل نمیتواند هر کسی که
بیتوجهی دلیل که به گفته بودم مصاحبه ای در
مسئولینبهوضعیتتئاتردیگرعالقهای به کاردر
واقعا آن را از ته دلگفتم.متاسفانه ندارمو صحنه
شرایطنابسامانیبهسر در گروهها بازیگرانو امور
آن نیست به هیچکسیهمحاضر گویا میبرد که

بدهد. سامان و سر
در  بیضایی آقای شما با همکاری * ماجرای

بفرمایید. خودتان را «افرا» نمایش
ثریاقاسمی:بله.طبقگفتوگوهاییکهمیان
بر این قرار گرفته بود بیضایی صورت و آقای من
ایشانهمکاری داشته باشم آن نمایشبا شدتا در
متفاوت نشیبهای و فراز دلیل به متاسفانه اما
به نهایت در و قرار موعد در کار آن تعطیلی و
امکان آمد، پیش من برای که کاری قرارداد دلیل

نشد. همکاریمیسر
بهچه صورتی  بار * تجربه سینماییتاناولین

اتفاقافتاد؟
به چهل سالهای دهه در قاسمی: من ثریا
سینمایی فیلم در سینمایی تجربه اولین عنوان
نقش ایفای به تقوایی ناصر آقای کارگردانی به
اولین دیگران» حضور در «آرامش پرداختم.
بازی های آغازگر همان که بود من جدی فیلم

تصویریامشد.
رهنما گفتگوکننده: پیام
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۲ صفحه از بقیه
ثریا قاسمی با و گو گفت

ترسناکبود.»
به تبديل موضوع «اين کرد: اضافه وی
شاهد که  حال عين  در تا شد انگيزه  اولين 
جبههگيریهایآمريکا بودم، نظارهگرفعاليتهای
پژوهشگرانی باشمکه اعالممیکنندکهاينجنگ
برایمن احتمالیبسيارغيرمنطقیاستواينها

آغاز کنم.» را مستند اين ساخت تا دليلی شد
«مردم که کرد اميدواری ابراز مستندساز اين
اطالعاتی به و تنها ببينند مستند را اين آمريکا
دريافتمیکنند،اکتفا نکنند، کهتوسط رسانه ها
گفته درباره ايران اخبار در مردم آنچه به که چرا
دريک اگرما نيست. میشود،حقيقتاهمهماجرا

وظيفه پس میکنيم، زندگی دموکراتيک کشور
باشيم.» آگاه شهروندانی تا داريم

در تاکنون نيست»، ايران «مشکل، مستند
آمده در نمايش به آمريکا در مختلف شهر چند
تا اين تالشند در مختلفی گروههای اکنون هم و
روی پرده به آمريکا مختلف جاهای در مستند را
اروننيومندربارهعکسالعملتماشگران ببرند.
اين ديدن بعد از ها «خيلی پروژه گفت: اين به
که شگفتزده شده بودند از اين موضوع مستند،
ميزاناطالعاتدر رسانه هایجمعی معموالچه
دارد که بیشماری وجود و نکات درج نمیشود
آگاه از آنها بايد و نمی دانند درباره ايران مردم

شوند.»
اين مستند بر اين تماشاگران گفته وی، به
تاريخیای روند از آگاهی که کردند تاکيد موضوع
گذاشته طولاينسالها در ايرانپشتسر در که
نوع حل در بهسزايی تاثير میتواند شده است،

باشد.» ايران داشته آمريکا با اختالف
شعار «آيا با نيست» ايران مستند «مشکل،
اين بود؟» جنگ بعدی خواهد قربانی حقيقت
تا میرود تا شرق آمريکا روی پرده غرب از روزها
و آمريکايی مستقل فيلمساز يک تالش با شايد
از ايران شفاف تر تصويری آمريکا گروهش، جامعه
به دستيابی راستای در ايرانيان تالش های امروز،
در ايران اهميت نقش حال در عين و دموکراسی

آورد. دست به جهانی جامعه
کاویانی هانا نوشته:
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از: برگرفته

۲۲ صفحه از بقیه
نیست» ایران «مشکل، نام به مستندی

۹ صفحه از بقیه
اجتماعی و سیاسی خبرهای

هرگز شما ايرانیتبار، آمريکاییهای تمام به کنيد
کنيد، جدا آمريکاییها کل از را آنها نمیتوانيد
وقتیزبانیغالب کليدفرهنگاست. چونزبان،
میکند. ما باز کليد، فرهنگ را يک شد، مانند
اين سرزمينکوچکردهايم، ايران به از ايرانيانیکه
جوک به آمريکا، هنوز در سال زندگی سی از پس
اين که نمیخنديم! و اغلبمیگویيم آمريکايی ها
هست، طبيعی هم است؟! چقدر بیمزه جوک
و لطيفه ها بزرگ نشده ايم آن فرهنگ در چون

دارند. فرهنگی بار
میدانيد آيا که، اين آن و آخر سئوال يک *
نسبت روند مهاجرت ايرانیها، حاضر حال در
که يا اين تسريع شده انقالب، از پيش به دوران

کندتر شده است؟
شده. کمتر خيلی کل در انداچه: خليل دکتر
برایاينکههزينهتحصيل درآمريکابسيارافزايش
در شهريهها که میدانيد خودتان و کرده پيدا
اين سالهممقداریبه هر آمريکا خيلیباالست.
از که کسانی اين، بر بنا می شود، اضافه شهريهها
کشورهایناتوانخاورميانه بخواهند ايرانيا ساير
زندگی اينشهريه ها بيآيند،نمیتوانندبا آمريکا به
آمريکا خيلی نتیجهمهاجرتايرانيانبه کنند. در

است. شده کم
نادر وکیلی گزارش از:
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از: برگرفته

۳۱ صفحه از بقیه

در ... سهم ايرانيان مهاجر

«ایرانیان» 
جمعهها

میشود منتشر

دفاع مقام های وزارت که حالی است در این
هفته دوشنبه این روز آمریکا  نیروهای مسلح و
پرتابموشک حامل مجموع، در تاکید کردندکه
مواجه شکست با اسالمی  جمهوری ماهواره

است. شده
بدون افشای نامخود مقام های نظامی آمریکا
مرحله که گفتند تایمز» «نیویورک روزنامه به
اولشلیکاین موشکتوسطایران موفقیتآمیز
رو به شکست رو دوم آن با ولی بخش بوده،

است. شده
وجود است: با کرده اشاره «نیویورک تایمز»
موشک، نفس این شلیک برنامه شکست کلی
افزایش دانش از ای نشانه میتواند اجرای آن
دید از بنابراین و باشد ایران موشکی امکانات و
مورد مقامهای آمریکایی،عامل نگرانکنندهای در

است. تواناییتسلیحاتیجمهوریاسالمی

گفت: مقام آمریکایی زمینه، یک همین در
فرستادن برای نافرجام جمهوری اسالمی تالش
قابل «یک شکست زمین مدار ماهواره به یک

بود. مالحظه»
مقام این «رویتر»، خبرگزاری گزارش به
اینموشک نامش فاشنشده افزود: آمریکاییکه
به نتوانست و پرتاب سقوط کرده از پس لحظاتی

برسد. نظر موقعیتمورد
میتوان را ماهواره) (پرتاب «این افزود: وی

کرد.» مالحظه توصیف قابل شکست یک
«پرتاب ناموفق آمریکایی، مقام گفته این به
برنامهفضاییجمهوریاسالمیدر نشانمیدهد
طوالنی بسیار راه و دارد قرار خود اولیه مراحل

پیش دارد.» در
از چندین اخیر ماههای در اسالمی جمهوری
نظر از که داده خبر آزمایشموشکیموفقیت آمیز
کارشناساناموردفاعی در غربدرمیزانموفقیت

شده است. آنها اغراق
موشک چند آزمایش با همزمان گذشته، ماه

مدعی شدند مقامهایجمهوریاسالمی جدید،
اسراییل خاک موشکها میتواند این از یکی که

بگیرد. هدف را
بهنوشته«نیویورکتایمز»،کارشناسانغربی
حکومت تبلیغات عمده این «بخش میگویند
مورد در توخالی تهدیدهایی اسالمی جمهوری
این که در اطالعاتی و است خود موشکی توانایی
میشود، منتشر از سویجمهوریاسالمی مورد

است.» فریبکارانه
روزیکشنبه تلویزیوندولتیجمهوریاسالمی
گذشته باپخشتصاویریازشلیکشبانه موشک
این موشک،ماهوارهای اخیراعالمکردکه همراهبا
مقامهای دولتی بعدا ولی شده، فضا پرتاب به
یک آزمایشی شلیک فقط برنامه این که گفتند

موشک بوده است.
فضای هوا سازمان رییس تقیپور، رضا دکتر
گفته «مهر» خبرگزاری با مصاحبه در ایران،
و طراحی زمینه در تاکنون «ایران است:
پرتاب با اما نداشت، تجربه ماهوارهبرها ساخت

موفقیتآمیزروزیکشنبه،ایراندرزمرهکشورهای
وی قرارگرفت.» ماهوارهبر فنی دانش دارنده
ماهوارهها ساخت برخی «طراحی و از همچنین

داد. خبر نیز آینده» سال دو تا
عین حال ایران در رییس سازمان هوافضای
تلویزیون با در مصاحبهای هفته این دوشنبه روز
دولتیجمهوریاسالمیاعالمکرد: «دولتایران
مسلمان کشورهای ماهوارههای است حاضر

کند.» پرتاب فضا به را دوست
مصطفی «فارس»، خبرگزاری گزارش به
ایران، اسالمی دفاع جمهوری وزیر نجار، محمد
نگرانیهایکشورهایغربی گفته رد سوءظنو با
است:هدفآن هاممانعت ازپیشرفتعلمیایران
را زودی ماهواره خود به وی ایران به گفته است.
ولیتاریخدقیق اجرای فضا پرتابخواهدکرد، به

نکرد. اعالم را طرح این

شما تبلیغات
درهفتهنامه

«ایرانیان» 
توجه مورد

ایرانی جامعه
گرفته قرار
بیپاسخ و
نمیماند


