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مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
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پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

Super Global
متنوع ترین با مرغوبترین و را نیاز شما مایحتاج مورد کلیه

میمناید عرضه مناسبتترین قیمتها و کاالها
است موجود ایرانی آجیل و خشکبار خانگی، شیرینیجات تازهترین و بهترین همچنین

میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
جورجیا: آتالنتا، در شعبه ٢ با

میباشد خدمت آماده و باز بدون تعطیلی سال تمام روزهای در گلوبال سوپر فروشگاه های

11950 Jones Bridge Road, Suite 105
Alpharetta, GA 30005

770.663.8823
Fax: 770.663.8262

11235 Alpharetta HWY, Suite 111
Roswell, GA 30076

770.619.2966
Fax: 770.442.5117

اخبار در پرسه
وزیرانپیشنهادیاحمدینژاد  باالخرههمه *
صالحیت رای اکثریت اسالمی شورای مجلس از
در وزیران این از بود نیمی قرار کردند. دریافت
چرخگوشتبرخینمایندگانمخالفاحمدینژاد
نمی دانستند او را مشروع جمهوری ریاست که
لحظه آخرین در اما نشوند قبول و کنند گیر
رهبری بیت دفتر از غیبی رایهای رسیدن با
تایید مورد آنها همه آفیس) هوم (لیدرشیپ
تاریخ در بار اولین برای گرفتند. قرار تصویب و
یک اسالمی جمهوری وسطایی قرون سی ساله
گرفته نظر وزارت آموزش و پرورش در برای زن
قبال از زن وزیر این چون شده گفته بود. شده
همچنین و بود نکرده تهیه رضایتنامه شوهرش

زنان ورود اصولگرا آیتاهللاهای از برخی  چون 
ممنوع و مکروه را دولتی فعالیت های عرصه به
وزارت ابالغحکم از بعد او بالفاصله بودند شمرده
این است. شده از کار برکنار احمدینژاد سوی از
آقای از نامهای گفت: خبرنگاران به وزیر خانم
نوشته آن در فقط که کردم دریافت احمدینژاد

کردم! بابا، شوخی بود:
مراسمسالگرد  کلیه اعالمکرد وزارت کشور *
جمله از سابق رژیم متوفی مقامات بزرگداشت و
همچنین و بهشتی آیتاهللا طالقانی، آیت اهللا
و بوده ممنوع ثانوی اطالع تا خمینی آیتاهللا
قاطع مراسم با برخورد شرکتکنندگان در این
شد. سخنگوی خواهند روبرو نیروهای انتظامی
بعد زودی به به خبرنگاران گفت: وزارت خانه این
تکمیلپرسنلطرحسرکوبوجذبکارمندان از
از انجام این مراسم بزرگ برای طرح اقتدار جدید

شد. خواهد گرفته سر
بار  پنجمین برای احمدینژاد که است * قرار
ملل سازمان مجمع ساالنه و در نیویورک برود به
با نیویورک به احمدینژاد سفر کند. سخنرانی
و نهادها سوی از مختلفی اعتراضات و تظاهرات
گردیده روبرو ایرانی و آمریکایی سیاسی گروههای
هر آمریکا به به او ورود از می کنند آنان سعی و

کنند. جلوگیری شده که نحوی
سخنگویدولت آمریکا گفت: قانونا نمیتوانیم
میتوانیمکاریکنیم اما بگیریم را جلویآمدناو

نگذرد! خوش نیویورک به او در که
وزیر اداره هوملندسکیوریتیویا حفاظت ملی
بهخبرنگارانگفت:همهدردسرمحافظت آمریکا
بهیکطرف،مشکلکنترلکردنهاله جاناو از

دیگر. باالی سر او طرف نور
وزیران  معرفی گرفتن نامه پس علت * هنوز
محمود سوی از نیرو  و پرورش  و آموزش
وزیر فاطمه آلیا است. احمدی نژاد مشخصنشده
علی و پرورش و آموزش وزارت برای پیشنهادی
ذبیحیبرای وزارتنیروچندساعتبعد ازدریافت
تاییدیهخودازنمایندگانمجلساسالمی ازسوی

شدند. از کار برکنار احمدینژاد
اخراج علت که شده گفته شایعاتی طبق

روی مهر که جای علت بوده به این ذبیحی علی
خوب عکسها در و  نبوده عمیق  پیشانیاش
علت این به علت اخراج فاطمه آلیا و نمیافتاده
از بزرگی اطالعات پوستر وزارت ماموران که بوده
شاه، دوران پرورش و آموزش وزیر پارسا، فرخرو
آلیا) فاطمه (خانم سابق وزیر این اتاق در که را

کردهاند. پیدا و مصادره بود شده نصب
با حکم  امنیتی نیروهای قبل * چند روز
از دفاع «انجمن دفتر به تهران جدید دادستان
تعطیل را این دفتر و برده حقوقزندانیان» هجوم
با در مصاحبه ای ناجا کردند. سخنگوی پلمب و
خبرنگارانگفت:شنیدهایمکهقراراستانجمنی
زندانیان» تشکیل از حقوق دفاع نام «انجمن به
و دستگیر را انجمن این افراد مسلما ما و شود

کرد! خواهیم زندانی
مشاهده  از نشده بعد اخبار تایید اساس * بر
سرکوب عملکرد گروههای کاستیهایی در و کم
محمود شخصی لباس و بسیج جمله از مردم
اسالمی باالی جمهوری مقامات به احمدی نژاد
را مخوف تری و مقتدرتر گروه تشکیل پیشنهاد
را ریاست جمهوری خود دوم تا بتواند دوره داده
مردمی جنبشهای از سوی مزاحمت کمترین با
است گروه پیشنهادی قرار این گروه ادامه دهد:
قتل باشدکهمخفف«تجاوز، نامداشته «تقدم»

دفنمخفیانه»می باشد. و
سوی از هنوز ضربتی گروه این تشکیل
از و نگرفته قرار قبول مورد بسیج و سپاه مقامات
استاما نگردیده تقلیدیتایید سویهیچمرجع

شدهاند. انتخاب آن گویااعضاء
اساسگزارش چندمنبع موثقآمارگیری  * بر
به نهادهای اطالعاتیرژیمتهران کهبعضیاز آنها
و انتخاباتی درگیریهای از بعد هستند نزدیک
ریاستجمهوری محمود دوم نتیجتا شروعدوره
دین به گرویدن به مردم گرایش احمدینژاد

است. یافته فراوانی شدت زرتشت
با گو و در گفت سیما» «صدا و خبرنگار
شده مشرف زرتشت دین  به تازه  که نوجوانی
دین به چرا بپرسم ممکن است پرسید: او از بود
داد: برای جواب او کردید؟ پیدا زرتشت تمایل

حالم داشت مذهب است و هرچه دین از که این
تغییر این از آیا پرسید: خبرنگار میخورد! هم به
ندارید؟ ترسی کسی و از هستید راضی خود دین
درسته نمی ترسم. هیچ کس از داد: جواب او
تنگ خیلی نذری قیمه های و حلوا برای دلم که
کرد: اضافه وی هیچی! از به کاچی ولی شده
همدستپختشان بهخوبی امیدوارم زرتشتیها

باشد. مسلمانها ما

بزرگان از قصار کلمات
مغزهای که است این ملت یک بدبختی
امور ابلهها و کودنها و زندان باشند متفکرشدر

بگیرند. دست به را مملکت
اوین زندانی سابق یک

اخبار ورزشی
نایب مقام به ایران نوجوانان والیبال تیم
والیبال کاپیتان تیم یافت. دنیا دست قهرمانی
شما پرسیده بود: آیا ایراندر جواب خبرنگاریکه
ارزشدنیای ورزش هیجانزده ازکسباین مقام با
هستید؟گفتهاست:چطورمیشودوقتیکهقرار
بماند کار سر دیگر سال چهار احمدینژاد است
احمدینژاد آخر میشدیم و شد؟ اگر هیجانزده

داشت! هیجان بیشتر نمیشد اول

سفارت مهم اطالعیه
انگلستان

بالفاصلهبه دنبال پیروزی محمود احمدینژاد
دلیل به ایران جمهوری ریاست دوم دوره برای
نامعلومیچونسیل تقاضانامه پناهندگی،ویزای
سفارتخانههای به تحصیلی ویزای و مهاجرت
اطالع گشته به سرازیر دنیا سرتاسر کشور در این
با مصاحبه و مالقات وقتهای که  می رساند

متقاضیانتاسال۲۰۲۵ پرشدهواین سفارتخانه ها 
معذور جدید متقاضیان تقاضانامههای قبول از
ادارات نشوید. مزاحم پرسنل این هستند. لطفا

امور ویزا عمومی دفتر روابط

ریاست دفتر اطالعیه
جمهوری

سوی از دهم دولت وزیران تایید مناسبت به
راهنمایی سایه در مجلس که نمایندگان قاطبه
کلیه از است گردیده میسر فقیه ولی رهبری و
دعوت نمایندگانمجلساسالمیرسما وزیرانو
در افطار مخصوص صرف برای که مینماییم 
سالنهای عمومیمقرریاستجمهوری حضوربه
جریانرایگیری در نمایندگانیکه از همرسانند.
مجلس،رایممتنعومنفی داده اندتقاضامیشود

بیاورند. خود همراه را خود افطاریه که
تشریفات و عمومی روابط دفتر

مستند فیلمهای جشنواره
اسالمی جمهوری در

پایانیماهشهریورجشنوارهفیلمهای درهفته
تلویزیونجمهوریاسالمیبرگزار کوتاهمستنددر
توسطهیات مستند فیلمهایبرگزیده و میشود
برخی آمد. خواهد در نمایش به اصولگرا داوران
زیر شرح نمایش به برای فیلمهای انتخاباتی از

بود: خواهند
مبارزات  داستان هرگز: رهبرم بدون  *

دکتر احمدینژاد. و پیروزی انتخاباتی
سوزیهای آتش از فیلمی * فارنهایت ۴۵۱:

دانشجویان. خوابگاه و دانشگاه
که  کسی زنده بمانم: داستان * می خواهم
با جنبش رابطه به اعتراف و از دستگیری پس
آغوش به و کردند پشیمانی و ندامت اظهار سبز

ملتبازگشتند.
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شو! تسلیم بیرون بیا و سرت روی بگذار را ماهواره

Time: Sunday at 3:30 - 5:30 PM

Tel: 703.794.2733
E-mail: persianchurchva@gmail.com
Address: 3810 Meredith Drive, Fairfax, VA 22030

پارسیان، کلیسای شما، کلیسای
فیـرفکس، در خود را کار به آغاز

فارسی همه اطالع ویرجینیا، به
میرساند زبانان

مرزی برون مددکاران شورای اطالعیه
پشتیبان و یافتن مشترک مهاجرت، دردهای مشکالت ریشهیابی برای
را درمانی دل درد جلسات برون مرزی» مددکاران «شورای غربت، در
از ماه رایگان به طور درد دل درمانی جلسات میدهد. مجدد تشکیل
به میگردد. دائر ویرجینیا، در کورنر، تایسونز منطقه در سپتامبر
زودتر چه هر جلسات، لطفا در کننده پذیرش شرکت محدودیت علت
تماس زیر شماره تلفن بیشتر با اطالعات دریافت و برای نام نویسی

فرمایید. حاصل

703.402.5469

چمنآرا سودابه گروه: مسئول

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

(۲۳ شهریور)  سپتامبر               دوشنبه ۱۴
 

در باره بحران سیاسی ایران    بحث آزاد       

(۳۰ شهریور)  سپتامبر                                دوشنبه ۲۱
                                     

                                   بررسی رویدادهای بعد  از 

                                     انتخابات اخیـر در ایران                 

کار                   مهرانگیز                                                سخنران:

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

           

نه؟:  میکنند مگر شلیک به جوانان * آنها
فیلمیمستنددربارهتیراندازیشبکه«بیبی سی»

تهران. خیابانهای در جوانان و مردم به
پیروزی  داستان اشکها: و لبخندها  *
تایید از قبل انتخابات در موسوی میرحسین

رهبری. معظم مقام و سپاه و کشور وزارت
* سکوتبرهها:فیلممستندیدربارهفعالیت
جمله کشور از از در خارج گروههای اپوزیسیون
ملی و جبهه مشروطهخواه گروهکهای منافقو

وسلطنتطلبان.
جمهوری  تالشهای  داستان شکالت: *
اسالمیبرایدریافتنکردنشکالت ازکشورهای

برایتوقففعالیتهایهستهای. غربی
درباره  طوالنی میلیونر: مستند زاغهنشین *

فرزندانهاشمیرفسنجانی.
میآید؟:  شام برای کسی چه بزن * حدس
چه کسی برای افطار (عنوان قبلی حدس بزن
و مستند خبری فیلم می آید؟) رضا حرم امام به
سفر ایران و از چاوز هوگو مجدد درباره بازدید

به مشهد. او

چاوز مشهدی
به سفر عاشق فقیه ونزوئال رهبر چاوز هوگو
یک کاراکاس است و در پایش یک ایران شده و
قبلهم بازچمدان سفر روز تهران. چند پایش در
که شده شایع شد. آنجا عازم و بست را ایران به
اتومبیلسازی درباره دو کارخانه مذاکره برای او
ونزوئال در اسالمی جمهوری که سیمانسازی و
این از او رفته است. میگویند تهران به ساخته
با فروش بنزین دارد قصد و معامله راضی نیست
ونزوئال مردم ضررهایی که مقداری از ایران به
متحمل کارخانهها این بنجل اجناس خرید از

کند. جبران را شدهاند
به هم سفری احمدینژاد دعوت به چاوز
از سوی سفر کرد. این امام رضا حرم مشهد و
مرجع تقلید آیت اهللاهای و ایران مذهبی مقامات
تاییدنشدهبود.بسیاری گفتهبودندکهحضوریک
شخصغیرمسلمان کهگوشت خوکمی خوردو
در صحن امام مینوشد مشروب رام پورتوریکویی

است. بزرگ گناهی رضا

برای آیتاهللا چند همیشه که احمدینژاد
بود خواسته آنها از دارد زاپاس کارهایش تایید
بگویند و سازند میسر را چاوز زیارت نحوی به که
تایید همین و توصیه به ندارد. اشکال شرعی
نپوشد پیراهن قرمز هوگو شدکه ها قرار آیتاهللا
مبارک حرم تا صحن بگیرد زیارت روزه روز در و

نگردد. نجس امام
عظیم و باشکوه بارگاه دیدن از چاوز هوگو
واسطه به گرفتو قرار تحتتاثیر بسیار رضا امام
طال چقدر گفت: احمدینژاد به خود مترجم
و هندوراس فکر نمیکنم کشور من اینجاست،

تاهیتیجمعا اینقدرطالداشته باشند.

خوبی روز قشنگ و چه
دخترم زنگ دوست پیش دقیقه همین چند
حامله و خوشبختانه رفته دکتر که گفت و زد
سه ساعت پیش شاخص بازار سهام نیست. دو
کلی بودم که خریده سهمهایی میکردم و نگاه را
رفتهرویشان.یکساعتقبل ترهمیکیازمدیران
و چاق تا قرارداد سه که و گفت زد زنگ شرکتم
تویشان یک قراره مشتریانجدید بسته که چله با
این هم اول وقت میلیونی بخوریم. صبح نیم
که دکتر و خیلی نزدیکم رفته بود قدیمی دوست
برایاحتمالداشتنسرطان جوابآزمایشخود
بگیردو به اوگفتهبودندکهغدههایی که درعکس
خوبی روز چه امروز واقعا نبودهاند. سرطانی بوده
بود جمهور نشده اگر احمدی نژاد رییس و بود

باشد... بهترین روز زندگیام میتوانست

عمیق افکار
حضرت نوح که است افتخاری چه حاال این
در که حیوانو جانور کشتیخودش میلیونها با
داد؟ نجات از مرگ توفان بودند را خطر معرض
بود توی سرش خیر کار قصد و جرات داشت اگر
یک دفتر خدمات اخذ باید امروز برای نجاتآدمها

میکرد. ایران باز در مرز پناهندگی
کارت گرین قرعهکشی در است سال ده که کسی

است نشده برنده

مدرن ضربالمثلهای
در ایزد که انداز لبنان در و میکن نیکی تو

باز دهد تهران خیابانهای
حزباهللا عمومی بسیج روابط

*
انتخابات پرسید نمیدادند راه ده توی را یارو

چه وقتی است؟ ایران بعدی رییس جمهور
احمدینژاد محمود

*
را؟ خروست یا دم باور کنم را قسمت

رییس آژانس اتمی

*
نونتنبود،آبتنبود،خبحاال گیرمکهنبود.

بود؟ چه رفتنت خیابان توی
شهید نوجوان تظاهراتی یک پدر

قصههای خیابانی

و سبز دست بریده
وسط مرا که لعننتی تاکسی این مصب بد
آخه به چاک. زد و کرد ول برهوت اسفالت این
توی آمده سه هفته که فقط شهرستانی یک
وسط چکار؟ شدن تاکسی راننده به را تهران
(به ظهر سه بعد از یا دو مرداد ماه ساعت آفتاب
تمام بود سه روز حسابساعتمکه باطری اشدو
ونک گم میدان نزدیک جایی یک توی شده بود)
صاف مرا خیابان این میکردم فکر بودم. شده
برگشته از آمریکا تازه که خونه دوستم در میبرد
اسم بودیم. برای دیدار گذاشته قراری تلفنی و
روی شهید آنقدر اسم چی هست؟ خیابان این
حسابی که آدم گذاشتهاند و خیابانها کوچه این
بودند تا شمارهای همهشان کاش گیج میشود.

بدانی کجا هستی.
مثل درست که تنگ خیابان یک توی افتادم
حسابی نداشت. آب جوی وسطش اما بود کوچه
بود؛ و بادکنک اعالمیه و کاغذ از پر کثیف و
بادکنکهایسبز بدون بادو پنچر شده.میگفتند
است، بوده غلغله حسابی حوالی این دیشب
انتخابات. دزدیدن و احمدینژاد علیه تظاهرات

و پلیسمغلوبهشده می گفتندجنگبینمردمو
دیوارها بودند. روی برده خودشان و با زده را کلی
بودند به وجب نوشته رنگ سبز وجب اسپری با
مردی رسیدم که کوچه وسط دیکتاتور. بر مرگ
ژندهپوش که تلو تلومیخوردبهطرف من آمد.یک
را دستش نگاه کرد. من لباس قیافه و به لحظه
مثل و کرد و سوراخدارش فرو کهنه جیب توی
مامورمخفی هایتویفیلمهایپلیسیبغلگوشم
بالفاصله دوان دوان بعد اکبر. و اهللا کرد: زمزمه

شد. دور من از
بودند. گفته به من را نفر این سه دو امروز
و صورت تراشیده و به لباس تمیز یک جوری
بویخوب ادوکلنمناعتمادمیکردند کهحرف

بزنند. را دلشان
شیشههای به ورزشام کفشهای نوک با
و زدم لگد نوشابه و دوغ و آب خالی پالستیکی
مرا دنبالکوچه وخیابانیگشتمکه به مذبوحانه
خودم در جای ناگهان برساند. خیابان ونک به
و پالستیک بطری و قوطی الی شدم. میخکوب
بادکنکهایبدونباد و اعالمیههایمچالهشده
دست یک آشغال سطل یک کنار و زمین روی
موهای بدنم تمام وحشت از بود. بریده افتاده

و ماندم همان حالت به چند دقیقه شدند. سیخ
خیره بود افتاده زمین روی که بریدهای دست به
نبود. هیچکس کردم. نگاه برم و دور به شدم.

کردم. نگاه بریده دست به و رفتم جلوتر
دست شاید هم بود. مرد یک احتماال دست
خون لختههای رویش پشمالو. و زمخت زن یک
پارچهایسبز بهشبسته هنوز یکدستبند بود.
و کردم مکث نمیدانستم چکار کنم. کمی بود.
برداشتم گرفتم ودسترا ناگهانتصمیمخودم را
ودرالییکیازاعالمیههایکاغذیکه کفکوچه
ناگهانترسبرم نمیدانمچرا بودپیچیدم. افتاده

میترسیدم؟ چه از داشت.
باز ژندهپوش مرد آن  که دیدم ناگهان
جایم در میآید. من طرف  به تلوتلوخوران
بیحرکتباقیماندم. جلوی منرسیدونگاهیبه
انداخت. بودم گذاشته کاغذ که الی بریده دست
کشید. جلوی در خودش با و گرفت بعد دستم را
کرد. باز را در زنی زد. را در زنگ رسیدم. خانهای
داد. نشان زن به آن دست بریده را ژندهپوش مرد
راست و چپ به سرش را به عالمت نه گفتن زن
به جلویخانه و بعدزد زیر گریه. مرد مرا تکانداد
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قرن ۱۹ و ۲۰ که  انگلیسی خاورشناس ۱ ـ
ـ نوشت معروف «تاریخ ادبیات ایران» را کتاب

بالیدگی. و رشد
کشوری  ـ تبرئهشدهـ  زندان مسعودسعد  ۲ـ 

غربی. اروپای در
ـ  اکیپ  و دسته  و مردم از ـ جماعتی   ۳

است. قوه سه دارای ـ مصر مشهور روزنامهنگار
فرحبخش ـ  خنک و باد شده ـ ۴ ـ زاییده

ندا. حرف
ـ بیماری  طریقمیان بر واحد پولیاستـ ۵ـ 

سر بیمو. و کوهی است ـ آهوی زردی
اسامی  از ـ بود اروپایی پایتختی روزگاری ۶ـ 

امام اول شیعیان. ـ نام ـ نقش تئاتری فرنگی
کار  سزای ـ  چلپاسه شبیه جانوری  ـ  ۷

خوب.
مللمتحد  سازمان  پیشین دبیرکل  ـ  ۸
ـ محنت و رنج ـ  مهرپرستی آیین  پیشوای ـ

رختخوابگستردهشده.
شد  صدراعظم آلمان که شهردار برلین ۹ ـ
سفیدی در آسمان متشکل از میلیاردها خط ـ

ستاره.
میترسد ـ  آن از زائو ـ انسان ۱۰ ـ نخستین

مفرد. شخص ـ ضمیر سوم دور از شبحی
و سردیـ   سرما ـ منفیباف کالم تکیه ـ ۱۱

ـ مایه آهنگ.  هم زن عدد به
ـ جنگجوی  زیبایی و لطافت مظهر  ـ  ۱۲

نوشتن. درست درس  ـ غیرنظامی
ـ  کارزار  میدان ـ قرآن سورههای از ـ   ۱۳

جادوگر.
برد  فرهاد شهرتش اما کند عشق را آن ۱۴ـ 

اسب چاپار. ـ حاال همین ـ
از  کتابی ـ اسنادی جمله در ربطی فعلی ۱۵ـ 
بردهفروشی علیه انگلیسی نویسنده پین توماس

آمریکا. در سیاهان

رافائل  از نقاشی تابلوی ـ درخت صمغ ۱ ـ
سدههای ایتالیایی معمار و مجسمهساز نقاش،

شانزدهم میالدی. پانزدهم و
انواع» ـ  مشهور کتاب «بنیاد ۲ ـ نویسنده

ناامید. ـ کوبیده کنجد
ـ  رنج ها  و دردها ـ  موسیقی  آالت از ـ ۳

جدایی.

این  ـ و قاعده کالم درویشـ  رسم تکیه ـ ۴
دانست. بهادار اوراق از میتوان هم را

آالت  از ـ توقف و صبر  ـ آهو صفت ـ ۵
شکل. موسیقی وطنیـ  گونه و

یورش  ظرفی چرمی براینگهداری روغنـ  ۶ـ 
خوشبو. چوبی ـ دوبین ـ

واحد  ـ نحیف و اندام باریک ـ برتر و باالتر ـ ۷
پولیقدیمی.

ـ  مآب  گویش فرنگی ۸ ـ عکس العمل به
ناچاری. و فقر و درماندگی

وسیلهای  ـ پروردگارا ـ اروپایی پولی واحد ۹ـ 
پرواز. برای

و  فراخ  ـ کرده اعتراف ـ یاوه ـ سخن  ۱۰
نابود. و نیست ـ گسترده

اروپاـ   در کوهی رشته ـ کشتیبان ۱۱ـ  پیامبر
سولقان. به چسبیده ـ تاریخ اقوام از

تصدیق  ـ باران آبستن هوای ـ جایگاه ۱۲ ـ
سام. عمو

بلوری  قطعهای ـ دریایی نیروی درجهدار ۱۳ـ 
شکلمخصوصدوربینعکاسیـمحلهاییبرای

روضه خوانی. و عزاداری برگزاری مراسم

باالی  ـ قلعهای زند! پرمدعا بسیار آدم ـ ۱۴
آزمون. ـ کوه

در  که بیلوروس مشهور ژیمناست ـ  ۱۵
باششمدالطالقهرمانقهرمانان  المپیک۱۹۹۲

«هرم»! یک فقط ـ گرفت لقب

درست بیندیشد. مهم صد صد در آقای موسوی
مردم با کهمیاندیشدصادقانه را آنچه آناستکه
آرمانهای انسانی تحقق راه در و میان بگذارد در
قالبجمهوریاسالمیعملی در را خود(کهآنها

مماشاتنکند. میپندارد)
خود یازدهم بیانیه با موسوی آقای اکنون
آرمان هایخویشراهمراهباطرحیراهبردیبرای
پیش بردجنبشسبزتبیینکردهاست.بسیاریاز
اینآرمانهاباخواستهایدموکراتیکاپوزیسیون
و دارد، همخوانی دموکرات (سکوالر) عرفیگرای
یکدیگر نیروها به این نزدیکی برای راه را امر این
هم چنین دموکرات اپوزیسیون می کند. هموار
جناح از کسی با بار  اولین برای  که میداند
اعتقادی اصول به است که روبرو اصالحطلب
عالوه پای آنها میایستد. است و پایبند خود

را اسالمی جمهوری آرمانهای موسوی بر این،
مفاهیم گشادهدستترین(لیبرالترین) یکیاز به
که تعبیری به آرمانها این میکند. تبیین آنها
از طریق نظام از درون میکند البته موسوی ارائه
نیست. تحققپذیر آن اساسی قانون در تغییر
اپوزیسیون دموکرات با که این است ولی مهم
آنها پای که است روبرو آرمانها چنین با فردی
اجازه خصوصیت این میکند. ایستادگی نیز
با دموکرات عرفیگرای اپوزیسیون که میدهد
حضور فعال با و ببندد همکاری موسوی پیمان
طریق دگردیسی در از تحول دموکراتیک خود به
در دگردیسی این برساند. مدد اسالمی جمهوری
شد؛ خواهد روبرو اساسی قانون سد با مرحلهای
آقای شمول به اصولگرا اصالحطلبان که سدی
از عبور جز آن چارهای شکستن برای موسوی
جمهوریاسالمینخواهند داشتوبایدکه همراه
نظام در ساختاری تحول به عرفیگرا نیروهای با

دهند. تن ایران بر حاکم

اصالح طلب... موسوی:

آنجا درآورد. به صدا را در دوباره زنگ و برد بعدی
میخواست میکنم او فکر منفی بود. جواب هم
را از خانهها خیلی در کند. را پیدا دست صاحب

بود. منفی جا جواب همه ولی زدیم
بود آمده خوشم ژندهپوش خیلی مرد کار از
به یواش یواش میکردم. دنبال را او بیاختیار و
آمد و رفت صدای رسیدیم. بزرگتر خیابان یک
بود این دهنده نشان آن ها بوق و اتومبیلها
هم شاید میشویم. نزدیک ونک میدان به که
کابوس دور آن از دارم که بود من امید بیدلیل
صدای می گردم. بر جمعیت وسط به و میشوم
ماشینپلیسیبه داخل خیابانفرعیسرازیر آژیر
دوان به دوان و وحشت با ژندهپوش شد. مرد
لبخند به من لحظه آخرین در برگشت و عقب
توی و محکم پیچیدم کاغذ در بریده را دست زد.

کردم. فرو شلوارم عقب جیب
پلیس ماشین کنار از زنان سوت و خونسرد
گذشتم بود مسدود کرده خیابان را ورودی که
از کردم. بلند  تاکسی  اولین  برای  را  دستم و
خانه را به خودم و گذشتم دیدن دوستم خیر
گربه از ترسیده کبوتر یک مثل قلبم رساندم.
کردم. قفل سرم پشت را در میزد. تند و تند
به آن و آوردم در شلوارم جیب از را دست بریده
را بعد روز برنامه ثانیه چند عرض در کردم. نگاه
می بیمارستانها سراغ به باید ریختم. مغزم در
ساعت می کردم. رفتموصاحبایندست را پیدا
میآمد.  خوابم خیلی و بود شب نیم نزدیک۱۲ و
یخچال در اگر دست را چرا فکر کردم نمیدانم
است.شاید فکر میکردمتازهمیماند بگذارمبهتر
بزنند امید پیوند صاحبش بدن به اگر بخواهند و
سبز شد. نوار خواهد بیشتر خوردن آن جوش
در یخچال آن و کردم محکم و را مرتب دست
دقیقه و چند تخت دراز کشیدم دادم. روی قرار
با ناگهان ماندم. باقی حالت همان به چرت زنان
می آمد پشتبام همسایهها که از اکبر اهللا صدای
در رفتم بود. شده خشک دهانم پریدم. جایم از
همیشه آنجا که آبی از پارچ تا کردم باز یخچال را
که وقتی خنکی بخورم. لیوان آب میگذاشتم
که دیدم را بریده دست شد روشن یخچال چراغ
دیگرخونمردگی ولختههایخون نداشتوکامال
سبزشدهبود.نمیدانمخستهبودمویاخوابآلود
چون وقتیکه آبرا برداشتمو خوردم وداشتم در
میبستماحساسکردمکهدستبریده یخچالرا
موفقیت عالمت به را انگشتش دو و خورد تکان

برد... باال پیروزی و

نسل... خیـزش

دوره و خاتمی دوم دوره در که سومیها، نسل
را تبعیض و ارعاب و تحقیر صرفا احمدینژاد
سالهای تجارب مدد به بودند، کرده تجربه
آشناییشان روحیهشورشگرانهشان، اخیرشان،
فنآوریارتباطجهانی،وسرمایهاجتماعیشان با
از آنکه علیرغم انتخاباتیگذاشتند؛ عرصه به پا
مدت دراز سیاسی درگیری برای برنامهای پیش
نداشتند.جمهوریاسالمی،اما،همانندبسیاری
را نسل این آن، سالهای اخیر سیاستهای از
«جنبش درگیر را آنها و کرد سیاسی سرعت به
به عمال نسل این برای سبز، جنبش کرد. سبز»
یا است: شده تبدیل زندگیشان و مرگ پروژه
آزادی و برای دموکراسی، فردیت، جنبش تداوم
و مرگ فرهنگ به بازگشت یا و زندگی سبک

ناب. اسالمی» «حکومت

آنواز بینبردنرهبریتوشبکهجنبش بیمناک
که تظاهراتنشانمیدهد اینگونه اما بود. کرده
به ظاهر جمعیت و رهبریت میان پیوند ارگانیک
دنبال گرفتن و به است بسیار سست طرفدار آن
بر و هر روز گستاختر شده پیام حکومت همین
آن فعال دستگیری اعضای و رهبران آن بر فشار
زودهمه رهبرانآن یا افزودهاست ومیرودکهدیر
راهمدستگیرکندبیآنکهبیمیازعکسالعمل

باشد. داشته مردم شدید
عمده  بهطور توده وار: این جنبش حرکت ۳ـ 
نه تودهوار است و بیشبکه، حرکت کور، یک
هر معین. مطالبات با اجتماعی جنبش یک

درصدی جوامع همه در می داند سیاستی اهل
به نارضایتی اگر هستند ولی این مردم ناراضی از
زمانی تا برسد هم جامعه درصد هشتاد و هفتاد
تشکلو رهبرینداردخطریجدی برایهیچ که

حکومتینیست.
ایرانیانخارج ازکشور ما بدینسان بسیاریاز
از از تردید ومشروطمان که این شیوهحمایت پر با
منزهطلبی وحداکثرخواهیماسرچشمه میگیرد،
کشور داخل جنبش به کمکی تنها نه عمل در
آن سرکوب در را حکومت عزم بلکه نمی کنیم
جزمترمیکنیمو تا زمانیکه ما فرقمیان«رهبر»
سبز جنبش مقاله در که را رهبری» «نماد و
بودممتوجهنشویمحمایتهایما  شماره۲ آورده
نتیجه در و و سر درگم پر از تردید ویژگی همین از

خواهد بود. برخوردار عملی بدون فایده

از کشور... تظاهرات خارج

۲۳ صفحه از بقیه

آقای ايشان آقای موسوی و بيشتر از برای نظام
محسوب میتوانند پاگردی و... نيز رفسنجانی
از استفاده در اسالمی سران جمهوری شوند.
دارند بيشتری تجربه هم «پاگردها» دست اين
«بیاعتمادی» اين آيا فراوان. امکانات هم و
برسد پلوراليسم قرار است به که جنبشی برای
از اندازه بيش است، ليبرال ذاتی دمکراسی که
اينبارسنگين سنگيننيست؟چگونه میتوان با

مقصدرسيد؟ به
همایون:اینسخنان که فالنکسپاگرداست
ـ میگویند توجیه سر از ایران در دوستانی که ـ
به یکدیگر همه اجزاء جنبش سبز ناالزم است.
و توجیه پوزشخواهی و به ضرورتی دارند و نیاز
پراکندنتخمبیاعتمادینیست.بزرگترینتوجیه
دستهای و همین دار جنبش سبز به پیوستن
تاراج منابع قدرتو استکه برایدستیافتنبه
است آن عمده ندارد. پرهیز جنایتی هیچ از ملی
سبز جنبش اصول و هدفها چهارچوب در که
بی تردید کنند. حرکت و همراه تحوالت بمانند

خود بر حکومت بر مردم حق از که جنبشی هر
لیبرال دموکراسی عمومی راستای در کند دفاع
است.جایافراددرجنبشبستگیبهصمیمیت

دارد. کاردانیشان و
شادمان این از بیش چیز هیچ از رژیم سران
در دوست ناشناس آنچه آن شد که نخواهند
بیاید: سبز جنبش است بر سر آورده خود وبالگ
این گروهی، در کار در «بیایید نقصتاریخی مانرا

نکنیم.» جنبشتکرار

سبز... جنبش اجزاء
۱۸ صفحه از بقیه

شاید همشفیعی است. تابنیاورده اینماندن را
کدکنیاز مهمتریناستاداندانشگاههای ایرانبه

وطن کردهاند. ترک تاکنون بیاید که شمار
شفیعی گذشته هفته دو شب پنجشنبه
دوستان با را تهران لحظات آخرین کدکنی
حکیمی محمدرضا و کاخی مرتضی قدیمیاش
دانشگاه دعوت انگار گذراند. خانوادهاش و
گرین شفیعی چون است، ولی یکساله پریستون
در را سالهای بیشتری قصد کرده دارد کارت

بگذراند. آمریکا
یکی ایران دانشگاهی جامعه ترتیب این به
برای داد. دست از را چهره هایش علمیترین از
با را عمر یک کاخی، مرتضی مثل که، آنهایی
بهتلخیزیتونهای شفیعیگذراندهانداینروزها،

که دیگر هفته چند تا حتما  میگذرد. رودبار
را خود کار تابستانی تعطیالت از دانشگاهها پس
دانشگاه دانشجویان تلخ روزهای میکنند شروع
صندلی خالی ناگهانبا تهران همآغازمیشودکه
اندی و شد که یکسال به رو خواهند رو استادی
و خداحافظی بود نشسته آن بارها روی پیش
تازه که بیاید ماه بود. مهر اشک ریخته را قیصر
روزهایتلخ آغاز میشودوخیلیها تنها میایستند

میکنند: زمزمه و
کجا چنین شتابان؟ «به

سرا، سرایم این جز به باشد، که کجا هر آن به
را خدا دوستی، اما تو و خیر به سفرت

گذشتی، سالمتی به وحشت کوير از این چو
را» ما سالم برسان باران، به به شکوفهها،

نمکچیان یاسین نوشته:
«دنیای اقتصاد» روزنامه برگرفته از

شد خارج ایران از کدکنی، شفیعی

یکزننادر درصحنه هنر زنان توانست پرترهایاز
کند. عرضه خود تماشاگر به را ایران معاصر

لنز فرهاد از گوگوش که است این صورت به
یک در که میشود هنرمندی به تبدیل زمانی
مقطع یک در و کرده ظهور ویژه زمانی موقعیت

زندگیمیکند. تاریخیمهم
«گوگوش فیلم تدوین مشغول زمانی فرهاد
مادر خود از که بود نیویورک در دختر ایران»
برای ایران از خروج حال در گوگوش که شنید
کشور است. از در خارج کنسرت اجرای چند
سکوت  ۲۰۰۱ پس از ۲۱ سال سال در گوگوش
اجرا کشور از خارج در را خود کنسرت نخستین
در این یکی از شرکتکنندگان زمانی کرد. فرهاد
انتخاب بر بنا تاریخ این تا هنوز اما بود کنسرت
از او با و مالقات نکرده را خود گوگوش شخصی

است. نشده آشنا نزدیک
ایرانی آمریکایی میلیون از یکی زمانی فرهاد
و دو فرهنگ ایرانی از امتیازات است که تباری
مادری از زمانی فرهاد است. برخوردار آمریکایی
پزشکان از یکی پدری که سیاسی و فعال و شاعر
در میرود شمار به ایرانی جامعه سرشناس
داشت تصمیم هرچند و آمده دنیا به نیویورک
اما برود پزشکی حرفه دنبال به پدر چون که
کلر مونت کالج در فیلم یک کالس برداشتن با
نیوجرسی بهکلی تغییر جهت دادو نهایتا توانست
فارغ دررشتهفیلمسازیازدانشگاهمعتبرکلمبیا

التحصیلشود.
دختر  گوگوش ۱۵۸ دقیقهای مستند فیلم
شده  تدوین دیگر بار ۲۰۰۴ یک سال در ایران،
فیچرز» ران «فرست معتبر موسسه توسط و

است. شده پخش
خطیبی فیروزه نوشته:
«صدای آمریکا» اینترنتی پایگاه برگرفته از

گوگوش مستند فیلم نمایش

رهبران مخالف از کروبی، مهدی و خواهند کرد
است کرده  اعالم احمدینژاد، محمود دولت
راهپیمایی این در موسوی میرحسین با همراه

یافت. خواهد حضور

براى سپاه برنامهريزى
ناآرامىهاى با مقابله
دانشگاهها احتمالى

کرد اعالم پاسداران سپاه ارشد فرمانده يک
دنبال به تهران استان دانشگاهى با مسئوالن که
هماهنگىدرخصوصچگونگىبرخوردباحوادث

هستيم. دانشگاهها احتمالىدر
در هفته این روز دوشنبه فضلى، على سردار
اعضاى و مسئولين تشکيالتى آموزشى نشست
استان دانشگاه هاى دانشجويى بسيج شوراى
فتنهبزرگىراپشتسرگذاشتيم تهرانگفت:«ما

انقالب نديده بوديم.» تاريخ در را آن شبيه که

«هم است: گفته سپاه ارشد فرمانده اين
آموزشى مراکز در تحرکاتى زمزمههاى اکنون
با خصوص اين در  بايد ما و مى شود  شنيده
در دارند توقع ما از ما موالى که رويهاى وحدت
مناسبى در برخورد و باشيم هوشيار اين زمينه

اينخصوصبنماييم.»

... و سیاسی خبرهای


