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باز کردان علی
میگردد؟!

بعد است شایعات تایید نشده قرار طبق بر
(از احمدینژاد کابینه وزیر چند استعفای از
مقامات کردان یکی از علی معاون اول او) جمله
در کردان علی آورد. چنگ به را کابینه کلیدی
مدرک بودن قالبی سر بر که جنجالهایی پی
راه افتاد مجبور به آکسفورد از دانشگاه دکترای او
برای تالشهای احمد ینژاد و شد کنارهگیری به

ماند. او بی نتیجه شغل نجات
خبرنگاران مصاحبه کوتاهیبا علیکرداندر
گفت: «پارس» خبرگزاری  و سیما»  و «صدا
را به پوزه مخالفان تا آمده ام دست پر با این بار

خاکبمالم!
خود دکترای از مدرک به غیر کرد: اضافه او
دانشگاه از خودم نمرههای ریز حاضرم اینک

دهم! نشان مخالفان خود هم به را آکسفورد

تاسفانگیـز خبر
بازهمیکهواپیمای کهشنیدهاید همانطور
ایران در سرنشین کلی با روسیه ساخت توپولوف
شدند. کشته همه مسافران آن و کرد سقوط
مقتولین خبرگزاریهایجمهوریاسالمیتعداد
گزارش  غربی ۱۵۵ نفر رسانههای و ۱۶۸ نفر را
از تعدادی که این مورد  در شایعاتی  کردهاند.
اجسادکشتهشدگانتظاهراتخیابانیاخیرتهران
به در آنجا و سقوط هواپیما حمل به محل سریعا
و برای شده اضافه واقعی جمعیت کشتهشدگان
بر  یافته، افزایش به ۱۶۸ نفر ۱۵۵ نفر همین رقم
منبع هیچ سوی از تاکنون اما افتاده زبانها سر

است. نگردیده  تایید موثقی
هواپیمایی من خودم نمی دانم ولی را شما
انتخاب پرواز برای را باشد داشته توپولوف نام که
و «میهن تور» با که میدهم ترجیح و نمیکنم
این اسم اگر حال کنم. مسافرت «تیبیتی»
مثل «چاالکاف»، چیزی هواپیماهای روسی
شد هم چیزی. توپولوف بود یک «قبراق اف»
چرا ایرانیها نیست ما اصال معلوم اسم هواپیما؟
ازکشوریکههنوز بلدنیست یکاتومبیلدرست
آیا موشک میخریم؟ و بسازد هواپیما حسابی و
از آن ها هواپیما نخریدن و گفتن بر آمریکا مرگ
بدبخت  سرنشین بر۱۶۸ نفر مرگ و یا است بهتر

اینهواپیما؟
از که است این مثل روسیه از هواپیما خرید
دیوار بکوبد و میخ به تخته نیست که بلد کسی
شستش میزند) روی انگشت را مرتب چکش (و
ازکسی کهبلد یا بخواهیم کهبرایمانخانهبسازد!
روشنوخاموشکندبخواهیم را نیستچراغقوه

دهد! انجام را خانه همین برقی کارهای که
افتتاحنیروگاه اتمیبوشهر از می داند بعد خدا

چه شده ساخته روسها همین دست به که
اتفاقاتیخواهد افتاد؟ بعداز انتقال برقاتمیکلید
چراغخانهرا روشن میکنیو یکهو موهایتسفید
میشود!کلیدرامیزنیالمپاتاق روشن میشود
روی دانههای ذرت مثل یکهو دندانهایت اما
فرداش و میکنی روشن را چراغ میریزند! زمین
که و میگویند برمی گردند دکتر وبچههایت از زن
گرفتهاند. چند  معالجه قابل غیر ۱۲ نوع سرطان
اگر ولی میآید پایین برقت صورتحساب تومانی
می بینی کنی درمانی را حساب شیمی هزینه

است... رفته کاله سرت خیلی
روزها که این است همین می کنم برای فکر
رواج خیلی مردم روسیه» در بین بر «مرگ شعار

پیدا کرده است.

و مژدگانی گمشده
یکعددکارت شناساییبرادر بسیجیعباس
و بعد از انتخابات تظاهرات جاوید که در کارگر
افتاده او جیب از جمعیت به تیراندازی ضمن
می کنیم تقاضا یابندگان از است. گردیده مفقود
این دفاتر از یکی به وقت اسرع در را کارت این
آقایمجتبیخامنهای بهدفتر مستقیما یا و اداره
تحویلدهند. به عنوانمژدگانی به شخصیابنده
تعلق سیبزمینی پشندی یک گونی کارت این

خواهد گرفت.
تهران غرب رزمندگان هیات هماهنگی دفتر
تهران استانداری رونوشت:
تهران فرمانداری
کشور وزارت

مشهد رونق بی سفر
گویا مشهد به احمدینژاد سفر جریان در
به را رژیم بوده که کم مستقبلین آنقدر تعداد
جمهوری خبرگزاریهای است. انداخته وحشت
براینشان اسالمیازجملهخبرگزاری«فارس»،
مردم شهر بی نظیر» و دادن «استقبال باشکوه
مشهدازرییسجمهورمجبورشدندازعکس های

کنند استفاده خود اخبار برای او قبلی سفرهای
نیاید. در گندش تا

از که «فارس» خبرگزاری  کارکنان  البته
متوجه هستند برخوردار باالیی بسیار آیکیوی
رییسجمهور به مشهداو نشدندکه در طولسفر
متعدد و رنگ شلوارهای و کت و لباس و پیراهن
به مربوط در عکسی است! تن کرده به وارنگی و
تن به آبی پیراهن محلهای در او مردم، استقبال
و کت او عکس دیگری در همین محله در و دارد

است. پوشیده قهوهای شلوار
مالی ماست برای جمهوری رییس دفتر
به که است داده توضیح اخبار جعل این کردن
رییس بودن عصبی همچنین و گرم هوای علت
شده مجبور زیاد عرق میکرده چون او جمهور،
این جریان در را خود لباسهای بار چندین که

استقبالتعویضکند!

امور وزارت اطالعیه
خارجه

کشورهای کلیه سران اطالع به وسیله بدین
در راستای را خود تبریک پیام که تاکنون دنیا
در احمدینژاد محمود دکتر آقای مجدد پیروزی
ایراننفرستادهاند انتخاباتریاستجمهوریاخیر
میالدی  ۲۰۰۹ ماه سپتامبر آغاز از میرساند که
 ۶۵ آنها کشور به صادراتی نفت بشکه هر قیمت
درصد افزایشخواهد یافت. خواهشمنداست قبل
تنبیهات با شدن مواجه و نفت قیمت افزایش از
سریعا را خود میزان سفارش نفت آینده مضاعف

نمایند. نفت ایران اعالم وزارت به
ارتباطات جهانی و عمومی اداره روابط

مصلحت تشخیص
خیلی جمعه هاشمی رفسنجانی نماز گویا
و با وجود داشته بیشتر از نمازجمعهرهبر طرفدار
بوده نداده هم پولی حضار به رفسنجانی که این

کیلومتریدانشگاه شعاعچند بیشتریدر تعداد
جمعه نماز در این بودند. رفسنجانی شده جمع
دوباره اجرای کرد: اعالم را مردم تقاضای چهار
از سانسور برداشتن زندانیان، آزادی انتخابات،
ایجاد امکاناستفاده مخالفان از«صدا رسانه ها و

سیما»یضرغامی. و
نماز جمعهخودنامهای رفسنجانیبعد از گویا
تقاضاهای و ضمن برشمردن نوشته رهبر به هم
که وظیفه دارد او که شده متذکر باال چهارگانه
تشخیص مجمع مسئول عنوان به را خود حرف
مصلحت که بگوید و نموده اعالم مصلحت نظام

این است. نظام در
جملهای در را جواب نامه او هم رهبر گویا
هم ما فرستاده: مصلحت او و برای داده کوتاه
نظام مصلحت تشخیص مسئول به که است این
پی برو بود: و اضافه کرده نکنیم! گوش فعال

نداری! حال کارت،

اطاعت
شرح! بدون نوشتههای سری از

تبلیغات و مستقبلین جذب برای مشهد در
در را بزرگی پارچه ای پوستر  احمدینژاد برای
این بودند. کرده نصب رضا امام صحن بیرون
آن زیر را داشت و عکس بزرگ احمدینژاد پوستر
احمدی نژاد محمود واالترینامتیاز بودند: نوشته

است! فقیه ولی از او اطاعت

بن بست... این در
جدید) (روایت

ـ شاملو احمد اجازه با ـ
بنبست این در
وسطامیرآباد

میکنند صاف را دهانت
«اهللا اکبر» باشی گفته که مبادا

نازنین... است غریبی روزگار
رای صندوقهای در را عشق و
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 بقیه در صفحه ۳۳   

میگه! چی جمهور بگذار ببینم رییس را بگذار کنار دلقکبازی محمدی:

و گناهان شاهان
Kings & Their Sins
باستان شهیـر مورخین گفتار طبق

از شاهان برخی هولناک در دربار و جنایات فساد
هخامنشی شاهان از بعضی نمودن گرایش باستان،
مزدک. و مسیحی  یهودی، ادیان به ساسانی  و
آشنا آن با بار اولین  برای که  ناگفتنیهایی
مطابق لذا بخوانند باید همه را کتاب این میشوید.
که هرچقدر بپردازید؛ کتاب این بابت خود بودجه با

کنید. باشد. تلفن جزیی

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:

«پژوهشگر»:
ناصری هما

تازیانه میزنند
کرد باید نهان خانه پستوی در را سبز روبان

کوچه ها پیچ بنبست کج و این در
الستیک دود و آتش از

سراسیمه نباید باتوم و قمه گاز اشکآور، از
شد

شباهنگام میکوبد در به آنکه
است... آمده اینترنت چراغ کشتن برای

باید نهان خانه پستوی در را فیلتر شکن ها
کرد

کرد باید پنهان توالت در را موبایلها
گذرگاهها بسیجکنانبر قصابند، آنها

دستی کلت و پنجهبوکس و چاقو با
نازنین... است غریبی روزگار

پیروز با اکثریت آرا ابلیسی
نفت از خالی سفرههای بر ما عزای سور

نشستهاست
میآیند خدا کشتن به

باید کرد... نهان خانه پستوی را در خدا

است زندگی که شعری
ـ شاملو احمد اجازه با ـ

است سرزمینی زندگی در از من درد
آن در که

باشد... فزونتر انسان آزادی از بسیجی مزد

صد جلو، به قدم یک
قدم به عقب

 ۱۱ سفینه آپولوی سرنشینان روز قبل چند
بر  بار اولین  برای میالدی  ۱۹۶۹ سال در که
باراک با بودند مالقاتی فرود آمده ماه کره روی
نیل داشتند. آمریکا جدید جمهور رییس اوباما
این در کالینز مایکل و آلدرین ادوین آرمسترانگ،
سالگرد۴۰ سالگی  با که مصادف تاریخی مالقات
ازخاطرات کاخسفید اینماموریتفضاییبوددر

گفتند. سخن ماه به سفر در خود
گفته یاد به که بار هر گفت: آرمسترانگ نیل
فضایی مرکز برای ماه کره از که خود معروف

خندهام میافتم، بودم فرستاده هیوستون
گذاشتم پا ماه کره روی وقتی گفت: او میگیرد.
بود بزرگیخواهد قدم گفتم«اینقدمکوچک، و
ببینم را روزی نمیکردم تصور اصال انسان» برای
چارقد و چادر در را به زور زنها کشوری در که
عقب برگردانند! به سال صد را و آنها بپوشانند

عمیق افکار
کمی حوا مقابل در آدم اگر میدانید آیا
حوا که وقتی و  میداد خرج به  مردساالری
تعارف کرد میگفت: او به را اغواگرانه میوه سیب
را با خدا بشر مسایل از کلی بخورم» را بده «آبش
بهخاطرگاززدنیک امروزنداشتیموهیچکسرا

بیرون نمیکردند! بهشت ناقابل از سیب

خیابان قصههای

دوباره مرد روزی که
شدم...

نون تا دو بودم رفته بود! خری تو خر عجب
سنگک بخرم کهتوی شلوغی خیابان فرعی پشت
جمعیت از پر اصلی خیابان افتادم. گیر کوچه
دور میشنیدم. از را بلندشان و صدای سر و بود
آسمان به بر دیکتاتور» و «مرگ «اهللاکبر» فریاد
بوی و بودند تهکوچه الستیکآتشزده میرفت.
دودش مشام را آزار میداد. دستم را کردم توی
یادم نان خرید ببینم پول برای تا شلوارم جیب

چه خوب! بود. آنجا پول نرفته باشد.
پلیس ماشین آژیر صدای خیابان ته از یکهو
بلندشد وبهدنبالش صدای تقتقگلوله شنیدم.
که تند قدر آن کردن؛ تلپ تلپ کرد شروع قلبم
در خانهای فلزی نرده طرف به کردم. وحشت
ناگهان ایستادم. سمتچپخیاباندویدمو آنجا
کوتاه، شلوار جین سیاه مانتوی دیدم دختری با
که روسریاش کامال از در حالی رو رفته، و رنگ
نزدیکی میدود. در طرفم به افتاده بود سرش
متوجه کرد. هنوز نگاه خیابان ته و به منایستاد
دود اثر در که من سرفه صدای با بود. نشده من
کرد. نگاه مرا و متوجه من شد بود بد هوای و

یکهو کرد. بعد تالقی هم به نگاهمان ثانیه چند
بهعالمت انگشتانشرا بازکردو لبخندیلبشرا
پیروزیبهمننشانداد.نمیدانستمچکارکنم.با
باال کردم لرزمنهمانگشتانمرا ترسو خجالتو

دادم. نشان او به را پیروزی عالمت و
لباسضد بسیجی غرقدر تهخیاباندو تا در
به بودند و ایستاده شیشهای سپرهای گلوله با
حدود ما پشت سر میکردند. خیابان نگاه داخل
کنار پسر، هم دختر و جوان، هم پنجاه چهل
منتظرحرکتبسیجیها بودندو ایستاده دیوارها
به مکث لحظه چند بسیجی بعد از دو آن بودند.
قیافه شان داخلخیابانیورشآوردند. سرعتبه
مثل مخصوص لباس آن  با  بود، وحشتناک

بودند. شده «سیصد» فیلم ایرانی سربازهای
از دخترک دویدند. دختر آن طرف به آنها
کردن قلوه پرتاب شروع کرد به و شد دیوار جدا
صدها سنگ هم من پشت سر از سنگ. ناگهان
وحشتزده شد. آنها بسیجیها پرتاب طرف به
سر که از میدیدم وضوح به عقب برگشتند. به
و غژ خر و خر صدای میآید. خون آنها یکی از

بیسیمشانبلندشد. غژ
از که من جلوی آمد. من طرف به دخترک
باید گفت: دیوار چسبیده بودم ایستاد و به ترس
تقاضاینیرویکمککردهاند؛ اگر بزنی بهچاک،

تکه پارهات میکنند. برسند
کرده ام من چکار مگر که بپرسم این از قبل
به تا میدود خیابان دیگر طرف به دارد که دیدم
دنبالش اختیار بی برسد. اصلی خیابان ورودی
دویدم.بامنواو ناگهانصدها نفردیگرهمشروع
ازتهخیابانفرعی یکگروه بهدویدن وفرارکردند.
جدیدچند نفرهبسیجیپیدایشانشد. بیستسی
اسلحه دستشان توی سه تاشان دو بودند. نفری
میچرخاندند. دوان راست و چپ به را و آن بود
در بزرگی که پله خودم را به زیر و نفسزنان دوان
نیمهکاره و یک ساختمان خشکشویی یک کنار

رساندم. بود
قایم آنجا که دیدم دختر را همان باز پله زیر
و انگشتانش را زد لبخند دید مرا که شده بود.

برد. باال عالمت پیروزی به دوباره
و صدای نفس بودم او اینک خیلی نزدیک
عقب روسریاش کامال را میشنیدم. نفس او
با طالیی و رنگ قهوه ای که به را موهایش و رفته

تراشیده رگههاینقرهایبودمیدیدم.ابروهایشرا
زده بود. تاتو آن جای و به بود

توی از گرفت. خندهاش من لرز و ترس از
داد من به و در آورد تا سنگ دو مانتویش جیب

بگویی؟ «اهللاکبر» میتونی پرسید: و
روسریاشراکمیجلوکشید.دیدمبهمچش
پرسید: بود. زده سبز روبان و مچبند تا سه دو

ارمنیهستی؟
تکان دادم. عالمت نفی به را سرم

انگار بلندترمیشد. بسیجیها صدایچکمه
زیر بیشتر کهداشتندنزدیکمی شدند.خودشرا
پلهکشیدوبه منچسبید.دوباره خندیدوگفت:
بابا! االن بچه ها نترس قدر میلرزی؟ این چرا
که سنگ میزنیم بهشون قدر کمک. آن میآیند
جوابی وقتی دید چاک. به بزنند و پا دست چهار
به پیروزی عالمت خودش را به انگشتان ندادم
بوسید لبش را با آن ها و هردوی داد نشان من
نمیدانم هوای من قرار داد. لبهای بعد روی و
من بودم تهران بودکهیکهوچنددرجهگرمشدیا
کردم! دخترک به گر گرفتن شروع مثل آتش که

خندیدن. به کرد شروع

افتاده پلیسوبسیجریختهبودتویخیابانو
همه جا دمدستبود. از کسیکه بود بهجان هر
ایمنی کاله سپر و و تق به تق میبارید و سنگ
آنهامیخورد.صدای جیغو فریادازهرگوشهای
بههوا بود.احساسکردمکهکسیدستمرا گرفته
به خودش را هم وحشتزده او فشار میدهد. و
قایم بود. برایاین کهخودمان را مننزدیک کرده
صورت هایمان تصادفا و چسبیدیم هم به کنیم
می شنیدم. را گرفت. صدای قلبش قرار هم کنار
برق پله تاریکی زیر در و درشتش سیاه چشمان
من لبهای روی را لبهایش ناگهان میزد.
به خودم و کردم بغل را او بوسید! مرا گذاشت و
مانتویش بزرگ جیبهای به دستم دادم. فشار
خودش حمل با که سنگ هایی سردی خورد و

کرد. وجودم سفر در تمام میکرد
ما قدمی ده در بود. مغلوبه جنگ خیابان در
لباس شیکو گران قیمتبه طرف خانم مسنیبا
به را بود. آن سرخی گل دستش رفت. در پلیس
لبخند او به و کرد دراز بسیجیها از یکی طرف
باتومخود با و بسیجیفریادیازخشمکشید زد.

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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(۱۲ مرداد)  آگوست ۳                           دوشنبه

درباره: گفتار                                      

مردمی از زمان کوروش                                        معماری

                   سخنران: حمید امیدوار
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سال ۱۳۴۷  در مشیری که آثار فریدون از ۱ـ 
است. شده منتشر

هم درنده  اسالمـ  لقبدورهجوانیپیامبر ـ ۲
در ایران. ـ استانی هم نوشیدنی است

کشی  ابزار نقشه از ـ چهارپا زنگوله گردن ۳ـ 
فرنگیمآببهصمیمیمیگوید. ـ

خانه و  در نظافت برای ـ جمع ۴ ـ پسوند
نزدیک ییالقی  زمانی ـ میرود  کار به خیابان
ـ قصری شهر شده از بخشی حاال و بود تهران

قلعه. در
رودی  ـ فارس خلیج در ایرانی جزیرهای ۵ ـ
در استان سیستان بخشی است در ایرانـ  مرزی

بلوچستان. و
آخر ـ  حرف آمده ـ لب بلند روی ۶ ـ سبیل

دریایی. چراغ
از  سفیر پذیرش ـ شگفتآورتر و تازهتر ۷ ـ

انصاف. و عدل بیگانهـ  دولت سوی
شریفتر ـ  ـ آرزو خواهش و ـ چربی ۸ ـ اثر

منتبریز. چهار
جوهردارـ   آهن فوالد یا ـ زادگاه ناپلئون ـ ۹

توقف. و ایستایی حالت
ـ وسیلهای  ـ جنس بهظاهر قوی  تنپوش  ۱۰ـ 

وزن. تعیین برای
کدورت  ـ سوار آب ـ شادمانی و شادی ۱۱ ـ

دلتنگی. و
و  دوام  ـ نخوانده  درس و بیسواد  ـ   ۱۲

اعداد. طلیعه ـ زبان بد و پرده در ـ همیشگی
و تازه  نازک شاخه ـ بانوان از نامهای ۱۳ ـ

نشیب. و پایین ـ روییده
کارگر  ـ قوت الیموت  پایین ـ به رو  ـ ۱۴

حمام.
قرن ۱۹ که  در لیتوانی نامدار ریاضیدان ۱۵ـ 

به وجود آورد. را هندسه چهار بعدی

از  یکی موسس ـ بلیت فروش دکه ـ  ۱
کتاب مولف و سنت اهل چهارگانه آیینهای

«الموطه».
عدد  ـ نخورده هم قدم ـ دست و موافق ۲ ـ

نمره. و
بالندگی ـ مستخدم و  و ۳ ـ ناامید ـ نمو

نگهبانساختمان. مراقبو
بین  فاصله ـ مردم از گروهی ـ اروپایی رود ۴ـ 

قیمتی. سنگی ـ نقطه دو
واجب. و ضروری ـ دفعه ـ رختشوی ـ ۵

خاتون  خانمو امپراتوری هایباستانیـ از ۶ـ 
پایتختی ـ روزگاری زور به گرفتنیهاست ولو از ـ

در اروپا. بود
شش  آیین زرتشت در درماندهـ  ناتوان و ۷ـ 

آفرید. را جهان خداوند که است روزی
منظومه  سیارات  از  ـ تصدیق  کلمه  ـ  ۸
مجلس پوست ـ چروک و چین خورشیدی ـ

اعیان.
ـ تهمت  کردستان استان از شهرهای ۹ ـ

و ناروا. ناحق
پسر  ـ کوتاه منقار ـ آشیان شطرنج چهره ۱۰ـ 

جنگی. آذریـ  خودرو گویش به
مرتجعین  نامدمجنبانکـ از پرنده ای به ۱۱ـ 

اروپایی. پایتختهای از ـ
واحد  ویتامینجدولیـ  بدنـ عضوی در ۱۲ـ 

موسیقی. آالت از ـ است پولی

زاویه ـ  و گوشه ـ نتیجه کار و ۱۳ ـ حاصل
ماهی. پوش تن

تیر ـ شده پا برافروخته، فتنه به آتش  ۱۴ـ
بود. فرانسه جمهور رییس زمانی ـ یقهنشین

انواع  از ـ جمالزاده محمدعلی آثار از ۱۵ ـ
عروسکمتحرک.

زمین افتاد. روی زن زد. زن آن به پشت محکم
بزرگ سنگ قلوه تا دو که شد چطور نمیدانم
شدند. آنها من ظاهر در دستان بهطور ناگهانی
به طرفبسیجیپرتابکردم.بهکالهشخورد. را
من یورش طرف به شدهای شوکه  به حالت او
برسد ناگهان صدها من به که از این آورد. قبل
او به طرف کنار سر رسیدند و از گوشه و جوان
بودم. سنگپرتابکردند.خیلیهیجانزدهشده
به کرد شروع در هم ریخته پلیس کوچک نیروی
و بیشتر لحظه هر سنگها پرتاب رفتن. عقب

بیشترمیشد.
و نبود بسیج بعد اثری از پلیس و دقیقه چند
کردم. نگاه را پله برگشتم و زیر بودند. رفته همه
تا گزیدم را لبهایم نبود. خبری هم دخترک از
دیگر کنم. حس را او ماتیک خوشمزه مزه باز
نمیلرزیدمو ازچیزینمی ترسیدم. یکقلوهسنگ
را در آن خشم روی از و محکم و بود توی دستم

مشتممیفشردم...

۱۱ صفحه از بقیه

همراهیاینعناصر از باید ایندالیل به میسازد.
ایستادگی از و كرد استقبال سبز» «جنبش با
شعارهای نمود. حمایت فقیه ولی برابر در آنان
جمعه نماز در كه هاشمی» می كنیم «حمایتت
تهران دانشگاه اطراف خیابانهای در هفته این
كه دیگری شعارهای چون هم انداخت، طنین
كروبی خاتمی، حمایت از اخیر در هفتههای در
كه آن است نشاندهنده شده، موسوی داده و
آنان خواست با كه حاكمیت عنصر هر از مردم
دور گذشته از دهد، صرف نظر نشان همآهنگی
بزرگترین این و میكنند. استقبال او، نزدیک یا
در شكاف انداختن برای مردم است كه حربهای

دارند. اختیار در حاكمیت درون
اسالمی جمهوری متناقض خود در نظام
بهعنوانیکنظاممنسجماز دست هویت خودرا
در حال صورت التیامناپذیری به درون از داده و
با باید روزها میگذرد این آنچه كه است. انشقاق
اسالمی جمهوری یا خصیصه دو یكی از تثبیت
البته«جنبش در این سرانجام برسد. انجام آنبه
و داشت، خواهد تعیینكننده نقشی ایران سبز»
این به نفع نتیجه كدام روشنی معلوماستكه به
كه اگر میرسد نظر اكنون به بود. جنبش خواهد
در دموكراتیک تحوالت برای مسالمتآمیز راهی
تثبیت طریق از راه این باشد داشته وجود ایران
به آن) آمرانه  والیت نفی (و  نظام جمهوریت
پشتوانهیکجنبشقویمردمیمانند«جنبش
اكنون پیش این فرصت تاریخی سبز» میگذرد.
از وسیعتر هرچه حمایت با باید است. آمده
از یک هر حضور از استقبال و سبز» «جنبش
عناصرحكومتیدر آنشانس موفقیتجنبشرا
آزادی خواهانه حركت یک كه نداد اجازه و برد باال
مردمییکباردیگردرزیرضرباتاستبدادمنكوب
ایران مردم دموكراتیک آرمانهای تحقق و شود

افتد. تعویق به باز

جمهوری... نظام باب در

هرگونه خودند. سرنوشت مالک و نظام اصلی
اجازه صاحبانش بدون مشاع، در ملک تصرفی
محسوب شده، شرعا و تصرف عدوانی غصب

حرام است.
رای میزان به باید تنهاییش رفع برای علی
و سنت علوی سیره به عمل با و دهد، مردم تن
کند. عمل اخالقی خود و شرعی وظیفه نبوی به
دیگر و بود خواهند ایران با او مردم همه گاه آن

تنها نخواهدبود. حقیقتا
میان به آید تجربه محک گر بود خوش

باشد. غش او شود هر که در روی سیه تا
سبز» «راه سایت از برگرفته

علی تنهاست؟ چرا

و بدهد امتیاز خواری و خفت با سرانجام رژیم
جمعکنند. بساطشانرا

با رژیم  آیا چه؟ نیامد پیش غرب اگر اما 
ـ احمدینژاد فرستادن و عقبنشینی مقداری
در صحنه، پشت به ـ است مردم نفرت نماد که
مردم بر خشم فرونشاندن و وقت صدد خریدن
را انتخابات کنند قبول که این اما آمد؟ خواهد
کنند، برگزار مجدد انتخابات و کنند اعالم باطل
ازذهناستواحتماالاینآخرین بسیار بسیاردور
قدمیاستکهبرخواهندداشتمگرآنکهانقالب

ایرانشکلبگیردودستاندرکاران رژیم دیگری در
خانه درگاه به آتش و باشند نداشته دیگری چاره

خودشان رسیده باشد.
پیشبینیهای و حرفها این تمام اینجا تا
نشانمی دهد: را درازمدتیکچیز کوتاهمدتو
و اعتراضات و کامل قرار گرفته بنبست در رژیم
و رهبری خودجوش صورت به ـ مقاومت مردم
تازه میبرند پیش جریان را به که ـ دستهجمعی
آنچه مسلماست وکسینبایددرآن راهاست. آغاز
نتیجه اینواقعیتاستکهجنبشتا شککند،
مردم، تحققخواستهایسرکوبشده نهاییکه
یعنیآزادیو عدالتاجتماعی،است ادامهخواهد

احمدی نژاد. بی یا احمدینژاد با یافت؛

که... رسیده جایی به رژیم

پژوهشگر مسایل دروئریدایک، ازسوی دیگر
شمال و خاورمیانه امور متخصص و بشر حقوق
کرده تاکید بینالملل، عفو سازمان در آفریقا
مردم همه، از میکنیم که بیشتر فکر ما است:
فشارهای روی به رو تنها هستند، تنها ایران
خونریزی علیه فراخوانی ما ایستاده اند. مختلف
این دوم ببینیم. دیگری خونریزی نباید داده ایم؛
که این و سوم آزاد کنند زندانیان عقیدتی را که
و است حق یک مسالمتآمیز تظاهرات برگزاری
چهارم شناخته شود. رسمیت حق به این باید
عملیات پلیسی در نباید دیگر که بسیجیها این
سازمان ایناستکه فراخوانآخر و شرکتکنند
بررسی را ایران در بشر حقوق وضعیت باید ملل
سازمان نمایندگان ایران دولت همینطور و کند

را قبول کنند. ملل
تعدادیازجواناندانشجویایرانیوغیرایرانی
اعالمکردهاندچهارصدوپنجاهکیلومترفاصله نیز
را کانادا، اوتاوا، پایتخت تا شهر تورنتو شهر مرکز
در آنان گفتهاند کرد. طی خواهند دوچرخه با
توماری که توسطهزاران ایرانیو این سفر، خاتمه
آنازمسئوالنخواسته در و غیرایرانیامضاءشده
زندانیان و رعایت را ایران در بشر حقوق شده
سفارت دست مقامات به آزاد کند، را سیاسی

رسانید. خواهند اوتاوا در اسالمی جمهوری
چهارصد  دوچرخهسواری گزارش، اساس  بر
روز غیرایرانی کیلومتری جوانان ایرانی و پنجاه و
راهپیمایی شنبه،سوممرداد ماه،همزمانبا آغاز
برای جهانی حمایت روز در کانادا ایرانیان بزرگ

شد. خواهد ایران آغاز بشر در حقوق رعایت

... روزه سه غذای اعتصاب کامل گزارش

متاسفانه ما «مشکل است گفته موسوی
همینبیقانونیهاست... مامعترضبهبیقانونی
هستیم.ما میگوییمبرخوردهایصورت گرفتهدر
در زندان اکنون ما عزیزان که این و روزهای اخیر
امکان و حتی ندارند وکیل دسترسی به هیچ
بیقانونی ندارند، خانوادههای خود را با مالقات
اجازه اساسی قانون نص خالف که بر این است.
نمیشود، داده اعتراضی  تجمعات  برگزاری
بیقانونی است.ساختارشکنانکسانی هستندکه
خود میل بنا به را اساسی قانون زیادی از موارد

نمی کنند.» میگیرند و اجرا نادیده

اکنون که این بیان  با موسوی  میرحسین
حکومت مقابل در ارزشها حفظ برای مردم
اضافه کرد: میدهند شهید و هزینه میدهند
اما پرداختشود، میخواهیمکمترینهزینه «ما

نمی هراسیم.» دادن هزینه از

مقابل کروبی: مهدی
جوانان را چشم مردم

کشتهاند
سابق رییس و  ملی اعتماد حزب  دبيرکل

در گذشته یکشنبه اسالمی شورای مجلس
حاميان تالشهای از تقدير برای مراسمی که
چشم «مقابل گفت: شد برگزار وی انتخاباتی
ما میگويند اينک و کشته اند را جوانان مردم
نداشتهايم.منبهعنوان اصالاسلحهایدراختيار
نسنجيده از ايندروغ های واضحو ايننظام عضو

شرمندههستم.»
می گويند اسالمی جمهوری رسمی مقامات
کشته  گذشته ماه دو اعتراضات در ۲۰ نفر که
کشته صدها منابع غير رسمی خبر از ولی شده

میدهند.
مردم به آنقدر «اکنون افزود: کروبی مهدی
باور مردم شايعهای را دروغگفتهشده استکههر
دورانمبارزه امقبل اينبرایمنيادآور و میکنند

است.» اسالمی انقالب پيروزی از
اینترنتی پایگاه نيوز»، «سحام گزارش به
قرار بود اين مراسم اعتماد ملی، خبری حزب
عدم به علت اما شود برگزار عقيق تاالر سنتی در
تهران در دفتر امام فرمانداری ارائه مجوز از سوی

. شد برگزار جمارانی
برخی نامهنگاریهای  به اشاره با کروبی 
آقايان «ابتدا گفت: زمان امام به مسئوالن از
کشته نيروهای ما افراد توسط اين میگويند که
و مینویسند نامه زمان امام به آنگاه و نشدهاند
شهيد و هم خالی بوده دست ما میگويند که
و کشيدهايم ستم هم مظلوميم و هم و دادهايم

است.» تعجب بسی جای ديگر اين
اینسخناندرحالی بیان میشودکهسرلشگر
مسلح نيروهای کل رييس ستاد  فيروزآبادی،
نامهایخطاب پیشدر هفته جمهوریاسالمی،
امنيت حافظ «نيروهای نوشت: زمان امام به
هيچگاه سالحیدردستنداشتندوبهکارنبردند.
مامورانحفظامنيتومدافعانحريمقانونکتک
بی رحمانه خوردند، زخمیشدند،شهيدشدند،

آنهارازيرچرخهایماشينگرفتند،اماصبورانهبا
برای مقابلآنها در مردمدفاعکردند؛ جانشاناز

کردند.» عزاداری خود دروغی کشتههای
جمعه مورد نماز در کروبی همچنين مهدی
به وی حملهشدهو این که تهران، با اشاره به اخير
گفت:«چگونه زمینانداختهاند، به ویرا عمامه
مردمصورت با میخواهند برخوردهایی که اينها
گرفتهراکتمانکنندو يا به گردنديگریبياندازند
مردم چشم مقابل اتفاقات اين همه که حالی در

است.» گرفته صورت
اميدواریکردکه مهدیکروبیهمچنينابراز

آزاد شوند. زندان از حاميانش چه سريعتر هر
جمهوری رییس معاون ابطحی، محمدعلی
زمانمحمدخاتمی،وهنگامهشهیدی، ایراندر
روزنامهنگار،ازجملهحامیانمهدیکروبیهستند

شدهاند. بازداشت که

در  مجروح و ۳۷ کشته
به زائران ایرانی حمله

عراق در
اماکن زیارت برای که ایرانیانی از گروهی به
بودند در بین آن کشور رفته به مقدس در عراق
و کشته نفر حمله شش این و در شده حمله راه

شده اند. مجروح نفر ۳۱
خسروی مرز کیلومتری چهل در حادثه این
به مسلح گروه و یک روی داده بغداد طرف به
تیراندازی ایرانی  زائران حامل اتوبوس  سمت

کرده است.
عراق عازم مشهد از ایرانی که زائران به حمله
هفته رخ  این ۱۱ شب سهشنبه ساعت در بودند،

داده است.
امور اداره سرپرست اخوان، مسعود از نقل به
گزارششده زیارت، سازمانحجو زیارتیعراقدر
وارد خاک قانونی بهطور ایرانی اتوبوس است: ده
امنیتی نیروهای اسکورت با و بودند شده عراق
که بودند حرکت خانقین در حال سمت به عراق
این خانقین به یکگروه تروریستیدرحوالیشهر

است. اتوبوسها حمله کرده
تیراندازی بهسه دستگاه اثر گفته اخوان بر به
دیگر  نفر شش و زخمی ایرانی اتوبوس۳۱ مسافر
حادثه این مجروحان وضعیت از شدهاند. کشته
که داده احتمال اما اخوان نشده منتشر گزارشی

شود. بیشتر حادثه این قربانیان تعداد
اعالم غالمرضا طبق حادثه این با همزمان
خارجی اتباع مهاجرت پلیس رییس رضاییان،
مرداد، اول شنبه پنج دیروز، از انتظامی، نیروی
عراق فقطاز طریق اماکنزیارتیدر اعزام زائران به

است. شده امکانپذیر زیارت و حج سازمان
اشاره بهمشکالتزائران ایرانیکه رضاییانبا
سازمان نیافته» گروههای و صورت انفرادی «به
در پس این از است گفته میکنند، سفر عراق به
هواییاز خروجکاروانهای مرزهایزمینی و همه

سازماننیافتهجلوگیریمیشود.
نیروی اتباع خارجی رییس پلیس گفته به
انتظامی،تمامکسانیکهقصددارندبرایزیارتبه
عراقسفرکنندحتیآنهاییکهقبالویزاگرفته اند
و حج سازمان نمایندگی های به باید بالفاصله
و سازمان حج و کنند مراجعه استان ها زیارت در
و سازماندهی را این افراد که است موظف زیارت

برای زیارت اعزام کند.
ایرانی زائران که مشکالتی به دلیل برنامه این
بهگفته گذاشتهشده استاما کردهاندبه اجرا پیدا
مدت و در است مدت کوتاه روند رضاییان این


