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سینمایی» انقالب یک «ایران: مستند فیلم نمایش
همایون نادر کارگردان:

(۱۵بهمن): فوریه ۴ دوشنبه

آن تحوالت و روند ایران: ریشهیابی انقالب
نوربخش مهدی دکتر سخنران:

گازی سیاستهای تغییـر
بحث و جدلهای فشار و اعتراض مردم و زیر
ایران، اسالمی مجلس در نمایشی نمایندگان
که شد اعتراف احمدینژاد مجبور به محمود
مواد و گاز توزیع امر در دولت گازی سیاست های
او گناه بوده و برنامه و سوختی بدون مدیریت
به  که ایران سراسر در ۸۰۰ نفر مرگ قریب به
مواردی (و در گاز کمبود و و یخبندان سرما علت
بر داده اند دست از را خود جان گاز!) از خفگی

عهدهمیگیرد.
نمایندگان توضیحات خوددرمجلس به اودر
سالجدید۳۶۰درجه در سیاستگازی ما گفت:
از گاز خرید جای به  و یافت  خواهد تغییر

استراتژیهای ترکیه به گاز صدور و ترکمنستان
که این او ضمن گرفت. خواهیم به کار را جدیدی
سراسری گاز توزیع برنامه درباره زیادی جزئیات
فکر این کار در شروع در گفت: ارائه نکرد ایران
بخریم ترکیه از را گاز بعد به امسال از که هستیم

کنیم! صادر ترکمنستان به و

بازی پارتی
این بود ایران خبر بامزه از یک هفته گذشته
رییس عادل حداد به نامهای در احمدینژاد که
برخی مجلس شورایاسالمیاعتراضاتیدر مورد
نمایندگان تصویب به که دولت بودجه مواد از
عادل است. حداد کرده رسیده عنوان مجلس
نامه متن فورا است زبلی و زرنگ آدم چون هم
خود فقاهت با ایشان تا فرستاد خامنه ای برای را

بدهد. را احمدینژاد جواب
ما مملکت در چون داد جواب هم آقا طبیعتا
و است درست مجلس حرف هست! دموکراسی
احمدینژادولمعطله!میگوینداحمدینژادبعد
را خود باز هم اعتراض جواب از رهبر دریافت از
خامنهای دفتر با تلفنی تماس در و نموده دنبال
بوش مکرر جورج استفادههای اشاره به ضمن
در هم آن خود جمهوری ریاست وتوی حق از
ندارد خارجی وجود دمکراسی اصال کشوری که
جواب در رهبر نموده است! گویا فرجام تقاضای
رییس ما «ناراحتی بوده گفته که احمدی نژاد
جمهور گفته: رییس مملکت هستیم» جمهور
عادل حداد بابا این ناسالمتی ولی هستی باش

فامیل ماست!

کمبود گورکن
دراخبارآمدهبود کهخانواده ابراهیملطفالهی
دانشجویاهلکردستان از پورمحمدیوزیرکشور
را فرزندشان قبر نبش اجازه که کردهاند تقاضا
علت مرگ برای که اجازه دهند آنها به صادر و
ابراهیم آید. عمل ویکالبدشکافیبه پسرشاناز

برعکسنامخانوادگی اش لطفاهللا لطف الهی که
امتحان وسط است در حالش نشده شامل اصال
به و ماموران بازداشت دانشگاهی توسط درسی
دستگیری بعد از روز چند منتقل گردید. زندان
گرفتن برای که دادند اطالع به خانواده اش او
و به چشم هم چشمی که برای جسد پسرشان
زندان به بنییعقوبخودکشیکرده زهرا از تقلید

مراجعهکنند!
جوابوکیلمدافع در کشور پورمحمدیوزیر
این خودکشی که داده پاسخ لطف الهی خانواده
جوان براینیرویانتظامیووزارتاطالعاتکامال
ازاسرافوقتو پول محرز بودهوکالبدشکافیغیر
شده متذکر او نتیجهای نخواهد داد. بیتالمال
دولت از دانشجویی هر خانواده بود قرار اگر که
تقاضاینبش قبروکالبدشکافیفرزندش رابنماید
دولتبایدبه اندازهتعداددانشجویان دانشگاه های
استخدام متخصص کالبدشکافی و گورکن ایران
را نمیتواند سنگینی بودجه دولت چنین و کند

تحملنماید!

آنها؟ با یا ماست با او
خودمان آقای حسین این خودمانیم،
رییس جمهوری کاندید  اوباما  براک  (منظورم 
وسطش  اسم با است) آمریکا میالدی سال۲۰۰۸
از بسیاری است. آورده بز خیلی «حسین» یعنی
برنامههای وی و حرفهای از با آن که آمریکائیان
شده دلشان آب توی قند و اقتصادیش سیاسی
آن ها برگزیدهاند. او قبول در را تامل و احتیاط راه
با مصاحبهها در مقدماتی انتخابات بحبوحه در
این«اوباما»مسلمان نکند خبرنگارانمیگویند:
ادامه بعد  میزند؟ کلک ما به دارد و  باشد
مسلمانان که وقتی با آیا درست است میدهند:
از و را بکشند ما  دنیا که می خواهند افراطی
کنند در حال درست اسالمی ژامبون ما گوشت
مسلمان جمهور رییس یک هستیم درگیری

بگذاریم؟ سرکار
که کرده کلی خرج تبلیغات هم آقای حسین

اصالمسلماننیست ویک مسیحیخالصویک
عیسویمعتقدمیباشد.حتیعکسوتفصیالت
به آنجا می رود به یکشنبه هر او را که کلیسایی
راحت خیالهمه که داده تلویزیونها و روزنامهها
و آزار هم باز کتمان ها این همه وجود با باشد.
مورد در خبرنگاران و گزارشگران از بعضی اذیت
بعضی و دارد بودن او ادامه مسلمان احتمال
اتهامات الکی حسابی با را وقتها براک اوباما
چند همین مثال میکنند. بدر کوره و از عصبانی
درباره احتمال که خبرنگاری سر بر پیش او روز
به کشید: فریاد میکرد سئوال او بودن مسلمان

منیکمسیحیهستم! قسمکه سیدالشهدا

و راه وزارت اطالعیه
ایران ترابری

ایام فرارسیدن برادران عزیز، با و خواهران
و سوگواری ماه محرم که با ریزش برف شدید
توصیه گردیده شدن راهها توام بسته و یخبندان
ندارید «زنجیر» خود اتومبیل در اگر که میشود

نباشید! غافل زدن» «سینه از

اطالعیه سازمان
توریسم و جهانگردی

ایران
دعوتمیکنیم تمامعکاسانحرفهایدنیا از
برای گرفتنزیباترینعکسهایسیاه وسفید که
ماه سوگواری ادغام از و آمده اسالمی ایران به
بنمایید. استفاده را حداکثر برف سفید با محرم
توضیح: در مراسمقمه زنیمیتوانید با اضافه
خود عکسهای به خون قرمز رنگ نمودن
و نموده تهیه آوانگارد سفید و سیاه عکسهای

برنده شوید. عکاسی رقابت هر نوع در

دوست و سرکوزی
دخترش

نیکالیسرکوزیرییسجمهورفرانسهباالخره
خودش خانم کارال دوستدختر تصمیم گرفت با
و هنرپیشه یک برونی کارال ازدواج کند. برونی
فرانسهمیباشدکه ونیمهمعروفدر زیبا خواننده
دهانسرایدار از عکسهایسکسیاوحتی آب را
است. سرازیر کرده هم ایفل نظافتچی برج و

را برونی کارال خانم ازدواج با علت سرکوزی آقای
عربستان سعودیندانست مشکالتمسافرت به
نه عشق است و برای صرفا گفت این ازدواج و
سعودیاز عربستان قبلدولت چندی سیاست.
نیکالی سرکوزی در معیت دوست به اعطایویزا
نه (و شرعی ازدواج آنها اینکه علت به دخترش
نکردهاند سرباز خالی) و خشک یک صیغه حتی
دیدار تنهایی به به اوخواسته بودند که و از بود زده
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بیاید. از این کشور خود رسمی
را خود تبریک پیامهای دنیا سران از بسیاری
زوج به را اینازدواج و رسانده فرانسه الیزه کاخ به
خانمهیالریکلینتون فرانسوی تبریکگفتهاند.
این به اشارهای خبرنگاران با مصاحبهای در هم
امیدوارم ازدواج نیکالی و گفت ازدواج داشت
و به روابط سرکوزی با خانم«برونی» واقعیباشد
کرد گرفتار بیلرا کهشوهرم «درونی»همانطور

تبدیلنگردد!

تبریک
رییس احمدینژاد محمود دکتر آقای جناب

ایران اسالمی جمهوری
بدینوسیلهپیروزیمجددومتواتربرادرفیدل
و کوبا به شما انتخابات مردمی! کاسترو را در
قدرتمندی و تبریکعرضنموده محترم خانواده
برایهمه سردمداران والیتفقیه رادرسراسردنیا

حکومتآرزو مینمائیم.
(شاخه امیرکبیر دانشگاه اسالمی انجمن 

باد)

آنها؟ با یا ماست با او
خودمان آقای حسین این خودمانیم،
رییس جمهوری کاندید  اوباما  براک  (منظورم 
وسطش  اسم با است) آمریکا میالدی سال۲۰۰۸
از بسیاری است. آورده بز خیلی «حسین» یعنی
برنامههای وی و حرفهای از با آن که آمریکائیان
شده دلشان آب توی قند و اقتصادیش سیاسی
آن ها برگزیدهاند. او قبول در را تامل و احتیاط راه
با مصاحبهها در مقدماتی انتخابات بحبوحه در
نکنداین«اوباما»مسلمان خبرنگارانمیگویند:
ادامه بعد  میزند؟ کلک ما به دارد و  باشد
مسلمانان که وقتی با آیا درست است میدهند:
از و را بکشند ما  دنیا که می خواهند افراطی
کنند در حال درست اسالمی ژامبون ما گوشت
مسلمان جمهور رییس یک هستیم درگیری

بگذاریم؟ سرکار
که کرده کلی خرج تبلیغات هم آقای حسین
اصالمسلماننیست ویک مسیحیخالصویک

عیسویمعتقدمیباشد.حتیعکسوتفصیالت
به آنجا می رود به یکشنبه هر او را که کلیسایی
راحت کهخیالهمه داده تلویزیونها و روزنامهها
و آزار هم باز کتمان ها این همه وجود با باشد.
مورد در خبرنگاران و گزارشگران از بعضی اذیت
بعضی و دارد بودن او ادامه مسلمان احتمال
اتهامات الکی حسابی با را وقتها براک اوباما
چند همین مثال میکنند. بدر کوره و از عصبانی
درباره احتمال که خبرنگاری سر بر پیش او روز
به کشید: فریاد میکرد سئوال او بودن مسلمان

منیکمسیحیهستم! قسمکه سیدالشهدا

بامزه کشور وزیر
کشور آقای پورمحمدی وزیر که این این مثل
خندهدار آدم اخمآلودش و زمخت قیافه برعکس
پاریس اگر جای ناف طنزی است (حتی اهل و
او بهحسابنیاوریم). هیلتونرویپیشانیاشرا
خبرنگاران به مطبوعاتیخود آخرینمصاحبه در
امسال انتخابات در نمایندگانی که به ما گفت:
شرکتمیکنند هشدارمیدهیم کهردصالحیت
تبلیغاتی انتخاباتیبهنفعخودشان خودرابهحربه 

تبدیلننمایند!

خانوادگی لحظات
دخترکوچکمآمدورویکاناپهکنارمنشست.
گفت: و نگاه کرد مرا سئوالبود از نگاهیکه پر با
ولی مینشینند گل ها رویهمه زنبورها چرا بابا،

رویگلکلمنمینشینند؟
که این برای ولی بود عمیقی و سخت سئوال
دست ندهم بالفاصله از را پدر بودن خودم جذبه

کردم. پیدا را پاسخ
و  بروکلی گل و که گل کلم این برای  عزیزم
معده میدهد باد به زنبور قبیل این گلهایی از
به خاطر بادهای است ممکن آنها موقع پرواز و
به پروازشان از عقبشان مسیر شده خارج اضافه
تعجب کمی با بخورند! دیوار و در به بریزد و هم
لبخند مکث چند لحظه بعد از و کرد نگاهم
اتاقش طرف به سرعت با و زد رضایتآمیزی
امیدوارم فقط خیلی راضی بودم. جوابم از دوید.

امتحان فردای مدرسه اش سئوال قسمتی از این
خجالتزده نشوم! معلمش از نباشد و

بابی بای، بای
فیشر شطرنجباز حرفهای و بد! بابی یک خبر

درگذشت. قبل روز چند آمریکایی معروف
او را هیجانانگیز مسابقات دنیا همه مردم
می آورند و خاطر به روسی گاسپاروف در مقابل
باقی همواره تاریخ شطرنج او در نام که میدانند
زمانمرگسنزیادی بابیفیشر در ماند. خواهد
مرگ  به بود. میگویند او فقط۶۷ ساله نداشتو
را او دارند مرگ دوست همه مرده ولی طبیعی
ناشیازسکتهمغزیاز نوع اتصالیمغزیبهخاطر

کنند. توجیه هوشفوقالعاده
نزدیکبابیفیشر اقوام خویشاوندانو یکیاز
تخت کنار در او زندگی لحظات آخرین در که
گفت: خبرنگاران به بود نشسته بیمارستانش
ولیدرست کنید که به سرمزده ممکناستفکر
از اون باالها کلفت و بم صدایی از مرگ بابی قبل

مات! کیش و که گفت: آمد

دراکوال کنت اطالعیه
جمهور رییس احمدینژاد محمود دکتر آقای جناب

ایران دولت اسالمی
شرکت برای جنابعالی  دعوت از  تشکر با
امسال محرم ماه قمهزنی خونآلود مراسم در
بنده و زیاد مشغله علت به متاسفانه در ایران
در منطقه عراق مشغولکار خونآشامان دیگر که
خوشمزه اینکارناوال بسیار شرکت در از هستیم
بهبود با انشاءاهللا بود. خواهیم مطبوع معذور و
شما خدمت به آینده سال در عراق در اوضاع

خواهیمرسید!

خونین قلب
هدایت ـ صادق ـ برای

را پایین سرم یواشکی بود. موقعیت خوب
مشغول خانواده که اهل چشم از و دور انداختم

به خودم را سرعت به بودند تماشای تلویزیون
تنها جایی آنجا رساندم. خانه پارکینگ گاراژ یا
وقت چند از میتوانستم سیگار بکشم. که بود
و زن توسط داخل خانه کشیدن در سیگار پیش
بچههایمقدغنشدهاست.مثلیکمرغسرکنده
وسایل که قفسهای طرف به سرعت به را خودم
و سیگار مخفیگاه قرار داشت و آن در باغبانی
خوبی! احساس چه آه رساندم. بود شده فندکم
از فرستادم. هوا به را سیگار دود آرامشی! چه
گوشه که عنکبوتی گاراژ فضای در دود حرکت
نیویورک بروکلین  برج  عظمت  تاری به سقف
ازشمال خورد و تکان خود جای بود از ساخته
شاید شد. سرازیر آن شرقی جنوب به شبکهاش
و من قادر به شنیدنآن نبودم. سرفههم می کرد
نه ستاره ای. مهتابی، نه بود. بیرون غوغا هوای
ابریو سردودلگیرومهگرفتهبود.صدای قطرات
بیرونگاراژ روی سیمان هایجلوی خانه باران در
میریختانگارموسیقیمتنیبودبراییکتصویر
زمین به بودمکه نگاهم وسطهای سیگار دلگیر.
سوسک آیا میخورد. تکان چیزی آنجا افتاد.
سطل بزرگ نزدیک رفتم. جلوتر موش بود؟ و

با حرکت افتاده بود و آشغال چیزی روی زمین
به تکان میخورد. یکنواخت منظم و صدایی و
تمام آن خون بود و گره کرده مشت شکل یک
ورقهای و روزنامه از پر زیرش بود. گرفته فرا را
که وقتی گرفت را عرق فرا پشتم بود. کتاب
زمین افتاده روی که است قلب یک دریافتم این
را دستم حالت وحشت همان دارد. در ضربان و
به سوراخی دیدم و بردم بدنم طرف به بیاختیار
بله دارد. سینهام وجود قلب روی همان اندازه
چطور چکار میکرد؟ آنجا بود. ولی خودم قلب
سیگارم را زنده بودم؟ بدون قلب هنوز بود که
زیرسیگاریپشتماشینچمنزن در تمامنشده
و کاغذ من چه کسی زیر قلب کردم. خاموش
مقاالت و آن عکسها چرا انداخته بود؟ روزنامه
از مقاالت و عکس اکثر بود؟ بریده را بخصوص
و بمبوخمپاره مراسماعداموشالقوسنگسار
و و شهادت و شکنجه و جهاد سوءقصد و قتل و
آرام آرام بودند.خون قلبم و فحشا فقر سربریدنو
رنگ و میرفت روزنامه کاهی کاغذهای خورد به
وعکسهایسیاهوسفیدرا تندینوشته ها قرمز

ملی ایران دانشگاه دانشگاهیان و فارغالتحصیالن اجنمن

جشن هشتمین برگزاری و ساالنه گردهمآيی هشتمین
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۲۲ صفحه از بقیه

منتظره»... «غیر سینمایی فیلم
۲۲ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

بگیریم به نظر در را تمی فیلم برای اگر بخواهیم
روایت ازلی صور از میرسیم که شر و خیر نبرد
وسوسه را  انسان شر نیروی است. کالسیک 
بر به جدال او  نیک با خصلتهای و  میکند
دانیال است. چنین نیز فیلم این در میخیزد.
شده در به راه از تبلیغاتی کارگزار وسوسههای با
میشود. گسسته هم از عاشقانهاش زندگی و
نیمه اینروایترا خوبپیش میبرد. کارگردان تا
نیست خبری فیلمفارسی غیرمترقبه حوادث از
مناسب انگیزه شخصیتهایش برای نویسنده و
در این تنها میکند. ایجاد را تصمیم برای اتخاذ
میانشخصیتهمسرمحمودبهاستحکامدیگر
که زمانی او اوایل داستان، نیست. شخصیتها
تعریف همسرش چهره از دوستانش میگوید
محمود بودن خوش چهره را به خود کردهاند،

حساسنشاننمیدهد،امادرادامهمعلومنیست
میگوید البته میکند. مخالفت او کار با چرا
بریده آنها از خاطر محمود به که خانوادهای
را تاب این حرکت است و ممکن سنتی هستند
درعملاینمحرکخوبیبرایچالش اما نیاورند

نمیشود. محسوب درام شکلگیری و
که میبیند آسیب  جایی از فیلم  داستان
قرارداد محمود با میگیرد تصمیم بزرگ رئیس
او تضمین میگیرد مراقب و از همکاری ببندد
وسئوال حساسیتها با اینجا در چهرهاشباشد.
و میرود لو داستان باقی محمود جوابهای و
داستانپیدا انگیزهایبرایتعقیبادامه تماشاگر
که می فهمد صاحب اثر چون بر این بنا نمی کند.
میکوشد ترفندی هر عقبافتاده به تماشاگر از
در را گرههایی  او کند. جبران را این نقص تا
نخستین منشاء از که میکند  ایجاد داستان

ناشینمیشود. شخصیتپردازیشخصیتها
ناگهان محمود همسر رفتار مثالچرا بهطور
چه منظوری او به قدر مشکوک می شود؟ این

به و میکند  محبوس زیرزمین در را محمود 
کرده فراموش گویی میکند که رفتار گونهای
زمانی هم نهایت در است؟ زیرزمین در محمود
میکند گویی رفتار طوری میرود او به دیدار که
بوده داده قرار انبار در را سیبزمینی گونی یک

است!
پایان تبلیغاتینیز در ضعفشخصیت کارگزار
داستانمشخص میشودو چوندیگر زمانیبرای
بایددر کلفیلم کارگردان باقینمانده، تمام آنچه
از چند دیالوگ کردن بدل و رد میشد با مجسم
داستان به و تهاش هم میآید و سر پشت تلفن
فیلم انتهای در میپذیرد. پایان خوشی و خوبی
خود میراند را از محمود دوباره همسرش هم
و از وی می رود او سراغ ناگهانی اما با چرخشی
به هم زن دهد و ادامه را که زندگی میخواهد
راحتی میپذیردوفیلمفارسیدرنهایتاین چنین

فیلم می گستراند. را بر خود سایه
رحیمی کامبیز نوشته:
«روز» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

احمد بازی تایمز»، «نیویورک آمریکایی روزنامه
خاناز برجستهتریننقشآفرینیهادرمیان تمامی

است. باز» فیلم «بادبادک در حاضر کودکان
از پیش میگویند پدرش و خان احمد
تجاوز که صحنه نداشتهاند فیلمبرداری، خبر
قرار استفیلمبرداری شود. سازندگانفیلم، این
را رد میکنندوهمچنینمیگویند که آن ها، ادعا
نمیتوانستهانداز اینصحنه صرفنظرکنند،ولی
تالشکردهاندصحنهتجاوزبهگونهایفیلمبرداری

نباشد. شودکهحساسیتبرانگیز

«بادبادک رمان که ابراهیمی) (زکریا امیر
داستان ابتدای زندگی اوست، در حکایت باز»،
تجاوزجنسیبهحسناست فیلم،شاهدصحنه

اوست. وفادار و خدمتکار دوست که
صحنه از حسن، دادن نجات جای به امیر
برایهمیشه را میگریزد.اینواقعه، دوستی آنها

ماجراست. عطف نقطه این و میکند دگرگون
وجود نگرانی این افغانی مقامات میان در
تجاوز صحنه دارای که فیلمی نمایش که دارد
است، هزاره به یک کودک پشتون کودک یک
قبیلهای و قومی احساسات به افغانستان در

بزند. دامن
کابل نوشته: رامین انوری ـ
سی» بی «بی اینترنتی پایگاه از: برگرفته

«بادبادکباز»... فیلم نمایش

ناپدیدمیکرد.ضربانقلبمسرعتکمتریگرفت
قلبخونین عجله با پایینمیپرید. و آرامتر باال و
در سرعت به و قاپیدم کاغذها روی از را خودم
ناگهان حسکردم قلبم دادم. سوراخ سینه ام قرار
روی سینهام محکم سه بار دو مشت ایستاده، با
کوبیدم.قلبممثلاتومبیلیکهتونآپنشدهپتو
سینه که در را نفسم افتاد. راه به و دوباره پتکرد

لبخندی و کردم خارج گلویم از بودم کرده حبس
را ورق های کتاب گرفت. روزنامه و را فرا صورتم
خون کردم. مچاله در دست و برداشتم زمین از
در و کردم گلوله را آنها میکرد. چکه آن ها از
بیرون گاراژ از انداختم. وقتی که آشغال سطل
برایم میرفتم نشیمن اتاق و خانه طرف به و زدم
مهم نبودکه زنوبچهامبویسیگار بدنمرا حس
مهم برایم این چیز تنها بزنند. سرم غر کنند و
دستانم روی خون لکههای متوجه آنها که بود

نشوند... سینه ام روی پارگیهای و

خالی از شوخی

میتوانند مسئوالن باشد. نشده مرتکب ديگری
کار میکند، کار کنند که آيا پيچ سئوال را او

هستند. نظر زير حدودی تا بله، نمیکند؟
اگر  می فرماييد که شما طور اين واقع * در
پنج در داردـ  گرينکارت که حتی کسی ـ کسی
بکند تقلبی هرگونه آمريکا در اقامتش اول سال
میتوانند اينها دهد، انجام خالفی کار یا و

اخراجشبکنند.
هم را گرين کارتش میتوانند زاهدی: پرستو

بله. پسبگيرند؛
نمیتوانند  ديگر گذشت که سال پنج * ولی
يک مثل می شود او وضعیت و کنند اخراج را او

درستاست؟ شهروندمعمولیآمريکايی؛
از بعد بخواهد شخص اگر زاهدی: پرستو
قبول برای بکند اقدام اينجا در اقامت سال پنج
سال پنج ظرف اين که بدهد بايد نشان تابعيت،
بعضی نشده چون مرتکب خالفی و جرم هيچ
باشد شده مرتکب کسی اگر که هست جرمها
شدن سيتیزن برای و بگيرد تابعيت نمیتواند
هم ديگر مهم نکته يک میکند. ايجاد مشکل
بهعنوان هستوآناين کهبعضیهاگرينکارت را
برای اگر میکنند فکر و میکنند استفاده ويزا
آمريکا باشند وهنگامواردشدنبه مدتیبيروناز
آمريکاگرينکارت خودرانشان بدهندکافیاست.

نگذاشته اند در فرودگاه را اينجا ايرانیها از خيلی
برایاينکه شوند گرينکارتوارد آمریکا با دوباره
از بيرون کرده تعیین قانون که مدتی آن از بيشتر
که نداشتهاند مدارکی هم و هيچ بودهاند آمريکا

زندگی میکنند. اينجا کنند در ثابت
* کسی که گرينکارتداردحداکثر چه مدت 

باشد؟ آمريکا از خارج در میتواند
ازيکسالدر قانونا اگر بيشتر زاهدی: پرستو
خود به خود گرينکارتتان باشيد خارج از آمريکا
پاسپورت آن از يکی که اين مگر میشود. باطل
داشته را مجدد اجازه ورود مخصوص سفيدهای
با بايد نشانبدهيدکه برگشت آنرا در باشيدکه
ولی بيرونباشيد سالمیتوانيد دو داشتنآنتا
سال يک از بيشتر مثال و بکنيد کاری اگر چنین
بمانیدو بعدبخواهيدبرگشته وبه آمريکا بيرون از
آنجا از بشويد، سيتیزن و درآمده آمريکا تابعيت
هيچوقت نبايد شدن سيتی زن قانون طبق که
باشيد، بوده آمريکا از بيرون ماه شش از بيشتر

میشويد. مشکل رو به رو با باز
میگويد؟ چه دقيقا قانون اين *

بخواهيد تبعه اگر ببینید، پرستو زاهدی:
از طولپنجسالقبل استدر آمريکا بشويدالزم
تحویلپروندهوثبتتقاضایخودهيچوقتبيشتر

باشيد. نبوده آمريکا از بيرون ماه شش از
بشويد؟ تبعه که اين از پيش يعنی *

سيتیزن که اين از قبل بله، زاهدی: پرستو

که میکند حکم شدن سيتی زن قوانين بشويد.
شخصمتقاضی میبايد ابتدا پنجسال گرينکارت
نشانبدهدکههيچنوعجرم داشتهباشد،ضمنا
باالی۱۸ سالسندارد،  وخالفیمرتکبنشده،
شش از بيش هيچوقت و کرده زندگی آمريکا در
همين هم برای است. نبوده آمريکا از ماه بيرون
حفظ را میخواهيد گرينکارتتان اگر که هست
يک از قبل آمريکا هستيد، خارج از در اگر کنيد،
اگرمیخواهيدمدت بشويد. سالبايدواردآمريکا
برایسيتیزنشدنحفظکنيدبايد قبل زمان را
بايد مکان اينجا و بشويد آمريکا وارد شش ماه از
ملک و امالک و بانکی و خانه اقامت و حساب
هر ضمن در و را داشته باشيد چيزها جور اين و
اداره هم به را خود مالياتی ساالنه گزارش سال

ماليات داده باشيد.
بيشتريناشتباهاتی  اساستجربهشما، * بر
چه ارتباط اين در میکنيم ايرانیها ما که
اشتباهاتی چه معموال است؟ ايرانی ها چیزهایی

گرفتاریمیشوند؟ دچار که میکنند
فکر که هستند خيلیها زاهدی: پرستو

ابتدایکار اين فرمها و اوراقی کهدر میکنندواقعا
خودشان ساده است و فرم میشود فقط يک پر
بيشترین بکنند. ما پر را میتوانند آنها هم
داشتهایم که خودشان کسانی را در مورد مشکل
را میکنند وبعدوقتیمیروند سرخودهمهکارها
بهادارهمهاجرتبرایانجاممصاحبهدرآنمرحله
ردمی شوند،يا مشکلیبرايشانپيش می آيدوتازه
میآيند که بعد و وکيلمیافتند. فکر آنوقتبه
پيشما،ياپيشهروکيلی،می بينيمباچيزهايی
واقعا کمکی گفته شده يا مصاحبهها کهدر فرمها
بيشتر موارد اين آن ها بکنيم. در به نمیتوانيم

اگر خودمان وکاليک قانونی دارندکه می گويند ما
را بعدا آن باشیم نکرده شروع را اول پرونده از
همه توصيههای از همين يکی برای نمیپذیريم.

که... است این مهاجرت وکالی
خراب  واقع راهیکهآنشخصرفتهکار را * در

کنيد. نمیتوانيد درستش ديگر شما و کرده
نمیشودکاری کرد؛ ديگر بله، پرستو زاهدی:
ابتداوبدون را مخصوصاوقتیشخصهمهفرم ها
همخودش، به صورت را کارها و مشورت پر کرده

است. داده انجام ناقص، یا ناصحیح
دارد ادامه

۱۷ صفحه از بقیه

... اقامت و ورود جهت مختلف ویزاهای دریافت برای مهاجرت اداره تازه قوانین
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر


