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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
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و تنفیذ مراسم گزارش
تحلیف

آنها برای ایران در خودمان خبرنگار طریق از
ندیدهاند را تحلیفاحمدینژاد تنفیذو مراسم که
کردهایم. برای تهیه شما برای گزارش کوتاهی
و عربیشان میکنند زندگی خارج که در  آنها
این یعنی تنفیذ توضیح بدهیم که باید زده زنگ
یعنی تحلیف و جمهوری ریاست حکم ابالغ که
کند. با قبول شغل را و بدهد بله را ایشان این که

گزارش را بخوانیم: هم
محمود احمدینژاد تحلیف تنفیذ و مراسم
دوره  برای ایران جدید جمهور۶۴ درصدی رییس
هفته این چهارشنبه دوشنبه و روزهای در دوم
میکرد کار چشم تا مراسم این در شد. برگزار

معلول جانباز بسیجیو اطالعاتیو حزباللهیو
با احمدینژاد طالباندیدهمیشدند. گروهیاز و
چنددقیقهتاخیروارد محل برگزاریمراسمتنفیذ
عبوس (که کال آدمهای به حضار رو او شد. خود
طنز نیستند) شوخی و اهل اخمویی هستند و و
مسافرت رسیدم، دیر ببخشید گفت: و کرد
سوار جای به گرفتم تصمیم و بودم شهرستان
برای و بیایم هواپیمایتوپولفپایپیاده شدنبه
تاخیر داشتم!هیچکساز این همین چنددقیقه
جوکرییسجمهورنخندیدوفقطچندمسلمان
این در نمایندگی ملت مظلومچچن! به روسکه

نیشخندی زدند. داشتند مراسم حضور
بهعلت کثرتشرکتکنندگاندرمراسم تنفیذ
ونبودنجایکافی(حتیبهصورتنشستنروی
زمینکهچیزیمعادلSiting Room Only بهجای 
هاشمی  میشود) Standing Room Only غربیها

این در خاتمینتوانستند و موسوی، رفسنجانی،
زودتر آمده داشته باشند!خود رهبر مراسم حضور
بودو صندلیخوبی درجای مناسبیروی صحنه

گیرش آمده بود!
از تایید بعد بوداحمدینژاد قرار این مراسم در
ماچ کند (در را او پای و بیفتد رهبر روی زمین
دست رهبر قبل احمدینژاد دوره مراسم تنفیذ
اوشبیهکسانی بوسیدوخیلیانتقادکردندکه را
مراسم میکردند)  ماچ را شاه که دست شده
حذف رهبر در آخرین لحظات از برنامه پابوسی
که بود هشدار داده اطالعات شد چون وزارت
عکس این شاپ کردن فتو است با مردم ممکن

بیندازند. راه ریزی آبرو پابوسی
بود سادهتر بسیار احمدینژاد تحلیف مراسم
رهبر و سد مانع از و بود شده تنفیذ قبال او چون
کارکنان از یکی این مراسم در بود. کرده عبور
بیترهبریکهگویاخویشاوندینزدیکیباهمسر
 حسینشریعتمداری رهبر فقیه روزنامه«کیهان»
قسم داد: زیر شرح به را جمهور دارد، رییس
آماده و کرد بلند راستش را دست احمدینژاد
شده که رسم ایران جدیدا در بود. قسم خوردن
سمت چپ که قلب از (که را خود دست راست
درصورت تا رویقرآنبگذارند استدورمیباشد)

نباشد. ناراحت وجدانشان زیاد تقیه بروز
محمود آقای دکتر مراسم تحلیف: مسئول
مردم  درصدی  ۶۴ رای با شما احمدینژاد، 
خوردن هستید؟ قسم آماده آیا انتخاب شدهاید،

بلههستم. احمدی نژاد:
است تمیز دستتانپاکو آیا مسئولمراسم:

بگذارید؟ قرآن روی که
فکر بودم، حمام روز جمعه  احمدینژاد:
مرتب  باشم. شده کثیف عرض۵ روز نمیکنم در

گرفتهام. وضو هم
این قرآن روی را دستتان مسئول مراسم:

قسم بخورید. بگذارید و
حمام جمعه که بخورم قسم احمدی نژاد:

بودهام؟
مسئولمراسم:نهآقا! قسمبخوریدبرایشغل

ریاستجمهوری.
باشه. احمدی نژاد:

رهبری میکنید قبول آیا مراسم: مسئول
بگیرید؟ دست به را ایران کشور

بله. نژاد: احمدی
آقا به قسم میخورید آیا  مراسم: مسئول

بمانید؟ وفادار
حتما! بله، احمدی نژاد:

که میخورید قسم  آیا  مراسم:  مسئول
آمریکا و اسراییل نابودی تا هستهای فعالیتهای

کنید؟ دنبال را
میخورم. قسم بله، احمدینژاد:

مسئولمراسم:آیاقسممیخوریدکهسرکوب
دهید؟ ادامه خیابانها در را جوانان و مردم

میخورم. قسم بله، احمدینژاد:
با قسم میخوریدهیچگاه آیا مسئولمراسم:
نفع به مذاکره این اگر حتی نکنید مذاکره آمریکا

باشد؟ ایران ملت
میخورم. قسم بله. احمدینژاد:

آقا به قسم میخورید آیا  مراسم: مسئول
وفادار باشید؟

هم قبال را سئوال این احمدینژاد:
فرمودهاید.

مسئولمراسم:میدانیم،خواستیممطمئن

بشویم.
قسم میخورم، قسم بله، بله، احمدینژاد:

میخورم.
که میخورید قسم  آیا  مراسم:  مسئول
را «کیهان» روزنامه اشتراک و آبونه هیچ وقت

قطعنکنید؟
قسممیخورم. احمدینژاد:

را شما من وسیله بدین مراسم: مسئول
اعالم ایران  اسالمی جمهور رییس  دهمین

میکنم.
با تشویقو سوت بلبلی و در اینجا همه حضار
فریاد های«احمدی نوکرتیم» وصلواتهایمکرر
را ودستمالگردنهایفلسطینیخود عمامهها
کردند.  یکدیگر روبوسی با کرده و پرتاب به هوا

چندساعتبعددرجشن مفصلیکهبرپاشده
بود حضاربهجایشرابوشامپایننوشیدنکه در
موسیقی همراه میباشد، و با مرسوم است غرب
تالوت رویزمین نشستهوضمنگوشکردن به
که قیمهای خورش پلو خوردن به قرآن آیات
رجبی و فاطمه احمدینژاد توسط خانم مشترکا

مشغول گردیدند. شده بود پخته

میلیارد  نیم ۱۸ و قاچاق
دالری

نیم  خروج۱۸ و قضیه گذشته هفته داغ خبر
قاچاق بهطور دالر پول نقد و شمش طال میلیارد

بود. ترکیه به ایران مرز از
پولوطال از یککامیونپر یکمزغلیبا گویا
بودقصد خروج پنهانشده کهدر جعبههایمیوه
و مالها از سقوط بعد تا داشته از ایران را اموالش

ندهد. دست چیزی را از آخوندها
بهترین از  یکی ترکیه گمرک مامورین 
و تجربه علت و به دنیا هستند گمرکچیهای
چند از را نوع میوهای میتوانند هر هوشی تیز
بو میوه این  که بدانند و کنند بو کیلومتری 
۱۸ و  که که بازرگانی است تعجب این میدهد!

آورده در پول در سیستم ایران دالر میلیارد نیم
صدور فکر میکند که هوشی دارد ضریب چه
وارد خودش (که ایران طریق از ترکیه به میوه
است؟! پسندی سناریوی محکمه است) کننده
احتماالطرف فکرکردهکهسگ های گمرکترکیه
هرگز بو را میوه تریاک هستند و به همه معتاد

نخواهندکرد.
را طالها و پو لها همه ترکیه دولت گویا
جهان سرتاسر به اختصار به را خبرش و برداشته

است. کرده مخابره
قضیه جالبترمیشودوقتیکهدوسهروز بعد
دولتترکیهکالچنین قاچاق بزرگیرا کتمان کرد
می کرده مصاحبه اینترنت در که ما مامور گفت و
میدادیم گمرک سگهای به که تریاکهایی از

میگوید. و نمیدانسته چه بوده کشیده
یکی قضیه هستند. یا اینوسط ترکها برنده
پس را که پول گرفتهاند رشوه دالر دو میلیارد
این و یا شایعه بوده چیز و بگویند همه بدهند
دولت گفته اند: و کشیدهاند باال را پول همه که
قاچاقی وجود چنین اصال و میگوید راست ایران

است! نداشته خارجی

شوی آزاد تا کن اعتراف
نفر سه معتبر، خبرگزاری چند گزارش به
شده دستگیر اسالمی جمهوری توسط آمریکایی
سر به آنجا زندانهای در جاسوسی اتهام به و

میبرند.
زندانیگروگانجمهوری سرنوشتاینسه از
تنها و نیست دسترس در زیادی خبر اسالمی
گویا با این گروگان ها یکی از که است خبر این
پرداختمبلغیبه زندانبانخود موفقمیشودکه
مکالمه و زده در آمریکا تلفن خودش خانواده به
به شخص این همسر دهد. انجام کوتاهی تلفنی
زیاد زد خبرنگارانگفت: از حرفهایی که شوهرم
به که داشت امید بسیار او ولی نیاوردم در سر

زودی آزاد شود.
اضافهکرد:شوهرمگفت:منفهمیدهامکه او
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 بقیه در صفحه ۳۰   

کار گذاشتیم! سر دوباره را کسی چه و نمی بینه من نشسته که کنار این کوری حال به خوش احمدینژاد: مراسم تنفیذ در

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

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

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

مرداد)    ۱۹) آگوست ۱۰                                           دوشنبه
                                            گفتار درباره:

                             از  مشروطیت تا کودتای اخیـر:
                             آیا در بر همان پاشنه می چرخد    

                                 سخنران: نورالدین غروی   

    
(۲۶ مرداد)  آگوست                 دوشنبه ۱۷

                         گفتار درباره:

ایران: مردم جنبش از تظاهرات در حمایت برگزاری چگونگی
متقابل      احترام راستای در برخوردها و     بررسی رفتارها

سخنرانان: فرشید مقیمی، رضا ذاتی       

سازمان «رای من کجاست»                     از نماینده یک و            
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

         

چیزی یک به باید ایران در شدن زندانی از بعد
آزادت کنندو برایهمینقراراست اعترافکنیتا
اعترافکردمکهیکملوان اینکه از زودیبعد به

کنند! آزاد مرا فورا هستم انگلیسی

در «فستفود» اولین
شمالی کره

سوسیالیست! رفقای کمونیست و به مژده
اولینرستوران «فستفود»درکره شمالیافتتاح
و جوامع کاپیتالیست به نشان دادن برای شد!
شمالی کره فکر میکردند مردم که غرب مردم
گربه و سگ و انسان گوشت دارند گرسنگی از
در سیبزمینی عدد دو دولتی جیره و میخورند
کیم دستور به شایعهای بیشتر نیست آنها ماه
کشور در این «فست فود» اولین رستوران ایل

افتتاح گردید.
است که فروشی همبرگر یک این رستوران
شبیهرستورانهای«برگرکینگ»آمریکاطراحیو
کرهشمالی آقای در که آنجا از است. ساخته شده
است مردماستقرار همه پادشاه و ایلرهبر کیم
برگر» نامگذاریشود. ناماینرستورانفعال«لیدر
توریست مشتریان احتماال از سوی رستوران این
مردم خواهدگرفتچونخود استقبالقرار مورد
رستورانها را نوع این به رفتن حق کره شمالی
عین حالپولیهمندارند ندارند(مانندکوبا) ودر

بخرند. چیزی آن با تا
اول افتتاح روز رسیده در چند اساس اخبار بر
و آن کارکنان بین برخوردهایی رستوران این

است. مشتریانصورتگرفته
صورت چیزی را از مشتری که بعد از این گویا
مغازه داخل بزرگ تابلوی روی شده نوشته غذای
انتخاب حق او میگویند او به میدهد سفارش
نداردو باید هرچهکه مدیر رستوران صالحمی داند
ندارند مشتریان حق این بر عالوه دهد! سفارش
خردل و نگذار پیاز یا بگذار گوجه مثال بگویند که

غیره. و نمیخواهم
در سرتاسر که آمریکا کینگ رستوران برگر
معروف خود تبلیغاتی شعار با دارد جهان شعبه
«Have It Your Way» یعنی هر جور که دوست 

داده است. این گسترش را خود داری بخور بازار
با متضاد از شعار فعال شمالی کره در رستوران
 Have» که میکند استفاده خود آمریکایی رقیب
داریم  دوست ما که هرجوری It Our Way» یعنی

می باشد. بخور!
به که گفت خبرنگاران به رستوران این مدیر
افتتاح فروشی را زودیشعبات جدیداینهمبرگر
چه بکنند و استقبال مردم چه کرد؛ حاال خواهد
برای که هستیم صدد در کرد اضافه او نکنند.
ازکشورهایدیکتاتوریاسالمی توریست هاییکه
با فروشیهایی همبرگر میآیند شمالی کره به

کنیم. ایجاد گوشت حالل
غربغذاهای رستورانهای برگر کینگ در در
نام به پاکت یک  در کوچکتر) (سایز  کودکان
و  میشود ارایه ارزان قیمت «Happy Meal» به

یک همیشه نوشابه غذا و غیر از به پاکت این در
خوشحال کردن برای پالستیکی بازی اسباب
 Happy» این نوع است در قرار وجود دارد. بچهها
وجود  بازی اسباب  چنین هم  کرهای  «Meal

و و اسپایدر من سوپرمن که طبیعتا باشد داشته
بتمننیست.

دو بین فعال رستوران این دولتی گردانندگان
کاپشن سفید پالستیکی احمدینژاد با مجسمه
حال در قرمز، پیراهن با چاوز هوگو یا و پاره و
کره در که آنجا از هستند. تصمیمگیری و مذاکره
پای اکثرا و ندارد وجود زیادی اتومبیل شمالی
این میکنند و ذهاب دوچرخه ایاب با و پیاده
In ـ  سرویس دارای کشور آن رستورانهای نوع

نمیباشند. هم Drive

میان در کروبی مهدی
تظاهرکنندگان

بهنقل ازچندخبرگزاریمعتبرخارجی وچند
کروبی مهدی معتبر داخل ایران، غیر خبرگزاری
کاندیدایریاستجمهوریدورهدهمومعترضبه
نتایجانتخابات چندینباردرمیان تظاهرکنندگان
بر «مرگ اکبر» و «اهللا شعارهای که خیابانی
«مرگ ببخشید توپولف»، بر «مرگ و دیکتاتور»

است. ظاهر شده روسیه» میدادند بر

امور جنایی متخصصین و مفسرین سیاسی
پیشبینیمی کنندکهممکناستمهدیکروبی
زندان به و ربوده خیابان از جوانان بقیه مانند را
تحویل را جنازه اش روز چند از بعد و ببرند اوین

نکند. کارها این از دیگر تا بدهند خانوادهاش
همینمفسرینسیاسیپیش بینیکردهاندکه
درصورتقتلوشهادتکروبیمیزانمحبوبیت
درصد مردم به شش میان درصدی او در سه

کند. پیدا افزایش

داوطلبانه؟ اعترافات
روحانیون مجمع عضو ابطحی محمدعلی
مبارزین روحانی) مجمع عضو روزها (و این مبارز
خاتمی محمد سابق جمهور رییس مشاور و
بعد جرایم به رسیدگی دادگاه علنی جلسه در
نشده و تقلبی انتخابات در گفت: از انتخابات
۸۴ درصد آرا پیروز شده است!  با احمدینژاد
این که کرد تصحیح دادگاه رییس که این از بعد
هر  بودهمحمدعلیابطحیگفت: رقم۶۴ درصد

بگویید! چهشما
که ایران زندانهای امتیاز و حسن یک
ایران که در است این ندارند دنیا زندانهای دیگر
که متوجه میشود زندان به رفتن بعد از زندانی
آقای همین خالف کرده است. کار مجرم بوده و
متوجه نبود اصال زندان به رفتن از قبل ابطحی
است. برده احمدینژاد و انتخاباتواقعیبوده که
اخبار بهجز زندانیتفهیممیشودکه زندانبه در
«صدا و روزنامه «کیهان» «فارس» و خبرگزاری
نشریاتورسانههایخارجی وسیما»نبایداخبار
مغزی شستشوی ناخودآگاه و میکرده دنبال را

است. میشده
هاشمی گفت: دادگاه در ابطحی علی محمد
از انتقام قصد خودش ذهن در رفسنجانی
با من و داشت را رهبری مقام و احمدینژاد
نامشروعسیاسی ذهنهاشمیرفسنجانیرابطه

داشتم!
در شرکت برای من قصد گفت: او
راهپیماییهایبعدازانتخاباتفقطخودراهپیمایی
اضافه او این که کمی وزن کم کنم. برای و بود
کم  وزن ۲۰ کیلو که از این بعد در زندان کرد:

بی و بیخود همه راهپیماییها که فهمیدم کردم
است. بوده نتیجه

کاندیدای سه هر گفت با ابطحی علی محمد
رضایی آقای با ولی داشتم رابطه خورده شکست

همه کمتر. از
دنیا کشورهای همه  از کرد:  اضافه او
از به غیر میگرفتم سیاسی و کمک های مالی

سومالی. و ونزوئال و کوبا شمالی، کره
خاتمه اعترافات خودگفت: خیال ابطحی در
طریق از براندازی مخملی ایده یک با داشتیم
زندان وقتی به وارد شویم ولی انقالب سبز یک

کردم! زرد افتادم

ایران اخبار با شوخی
استعفا کرد. احمدینژاد مشاورین یکی از *
و خودت می بری گفته تو که به او حتما ـ

داری؟ احتیاجی چه مشاوره به میدوزی
انتخابات  من در واقعی * احمدینژاد: رای

سیمیلیونبود.
میلیون ده همین نکن، زیاد را رویت دیگه ـ

چاک تا بزن به بردار و غیب رسیده را رای از
نیامده. در صدایش

و  جمهور رابطه پدر رییس * رابطه رهبری با
است. فرزندی

بیشتر رابطه ایناستکه برداشتخیلیها ـ
گماشتهایاست! و تیمسار

رابطه  آمریکا با موسوی بسیج: * سرکرده
است. داشته

او شروع صالحیت تایید از قبل رابطه این ـ
بعد از اینکه رای بیشتری از احمدینژاد یا و شد

آورد؟
عاملین قتل  باخته: جان * پدر دانشجوی

شوند. قصاص فرزندم
نوبت تا صف توی بفرمایید بگیرید نمره ـ

بشود! شما
بازداشت  * رژیمتهران سهتوریستآمریکایی را

کرده است.
آمریکا شده بود که از باز هم وقت آن حتما ـ

کنند. مذاکره چیزی سر و بگیرند امتیازی
جان  باتوم اثر ضربات روزنامهنگار بر * یک
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۲۷ صفحه از بقیه

۱۴ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

شنبهشبها و رقصعربی:جمعهشبها

دسر غذاها و پیش خورشها، مخلوط، پلوهای کباب، انواع غذاها شامل
میشود تهیه خامن شیرازی کامل نظارت با

مختلف گردهماییهای و مهمانیها ویژه

با کاسپین کیترینگ
حالل، کیفیت باال گوشت

مناسب قیمت و

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

و دسر چای، قهوه
دالر ۱۵ از نفر هر

www.caspiankentlands.com

کاسپین رستوران

72 Market Street, Gaithersburg, MD 20878

Tel.: 301-590-0007       Fax: 301-590-0010 

کنت لند) (منطقه مریلند گیترزبرگ، در واقع
دیزی شنبه ها:

کاسپین رستوران رنگین و سفارشی بوفه

باخت.
برای بره میخواست خودشه، تقصیر ـ

بماند! تا زنده کار کنه «کیهان»
احمدی نژادعمالسرپرستوزارتاطالعات  *

شد.
ـاحمدینژاد توی«اطالعات»وشریعتمداری

مردم! «کیهان»، بیچاره توی
صد  ایران دانشجویان سیاسی * فعالیتهای

است. شده برابر
مهرماه بگذار نیست، باز دانشگاهها تازه ـ

میشه! خبر چه میگم بهت امسال
احمدی نژاد  علیه انتخاب تظاهرات * صدها
برگزار خارج مقیم ایرانیان سوی از دنیا سراسر در

است. شده
ـکاش«صداوسیما»خبرشراپخشمیکرد

نکنند! تنهایی احساس ایران توی مردم تا
دروغهای  درباره کتابچه ۲۰۰ صفحهای * یک
قرار اینترنت روی بر تهران «کیهان» فاحش

گرفت.
 ۲۰۰ توی را که این همه دروغ گرم دمش ـ

کرده! صفحه خالصه
* میرحسینموسوی:ملتایراندوبارهمتولد 

است. شده
را بچه نزند و لگدش کنه احمدینژاد خدا ـ

سقطنکند!
* کروبی،هاشمیو موسوی درمراسمسوگند 

نیافتند. احمدینژادحضور
تا خوری بودند عرق رفته با هم تایی سه ـ

فراموشکنند! غصههایشانرا
شدن  غرق حال در همچنان * پرسپولیس

است.
خون غرق خیابان توی مردم بابا! برو ـ

یاد بگیره! شنا بره بگو کوروش هستند. به
بار  یک در تهران ساعتی گوشت * قیمت

می رود. باال
اوین سالخخانه افتتاح به توجه با نمیدانم ـ
نشده حل چطور گوشت کمبود این حصارک و

است؟

تهلیف و تنظیف
عربیشانزیادخوبنیستو برایکسانیکه
نمیدانندوقتیاخبارروزنامه هاورسانه هایداخل
احمدی نژاد تحلیف و تنفیذ مراسم درباره ایران
توضیح الزم به منظورشان چیست مینویسند
دارد نام تنظیف مراسم اول مراسم که است
احمدینژاد دوباره سال چهار از بعد رهبر یعنی
لیس رهبر را شانه یا دست او و کیسه میکشد را
بعد تهلیف همکهمشخصاست. مراسم میزند.
قسمت به آورد در  را چرکهایت دالک که این از
را صابونمالی شخص دیگری تو میروی و بعدی

پوست روی چرکهای تا میزند لیف و میکند
بدنتباقینماند...

Hit or Miss
گذشته شنبه قرآنی فعالیتهای دفتر رییس
حرم محلهای دقیق استجابتدعاهای مردم در

کرد. تشریح قرآن فعاالن برای رضوی را
محمدعلیخواجه پیریکهبعدازمحمدحسین
این راز شده منصوب سمت این به صفار هرندی
درمیان جلسهای در قرآن فعاالن همه با را

گذاشت.
گرفتیم و نتیجه و کردیم عمل ما او گفت:
بقیههمکهبهدلیلاین نتیجهعملکردندنتیجه
گرفتند.اگر درجایبخصوصیبایستید ودعاکنید

حاجتمیگیرید. قطعا
و محلهای مکان ها این ما اضافه کرد: وی
اختیار نشانه گذاریکرده ایموفقطدر بخصوصرا
بهمستجابشدن نیاز کسانیمیگذاریمکهواقعا

دعایشاندارند!
نمیدانمچرابعدازخواندنگفتههایاینمقام
و بازی وگاس به الس آخرین مسافرتم یاد محترم
رویشماره های پولم را این کههمه رولتافتادمو
مسئولین از کسی اگر باختم. و گذاشتم مختلف
پولم همه مثال که بود گفته من به قمارخانه این
و  میلیونر بودم شماره۷ بگذارم امروز روی باید را

بود! برآمده حاجتم

امام عزیز که این نیست. یا خارج دو حال از
به دادن در حاجت و قمار است و تفنن اهل هم
و نگیر  فرمولهایHit or Miss یعنی بگیر زائریناز
بازیهایکامپیوتریمرسوماستاستفاده در که
محمد علی خواجهپیری این که یا این و میکند
برنامههای ترویج خرافاتوجهالتهای کورکورانه

است... را آغاز کرده دهم دولت

بازرگانی  اتاق مهم اطالعیه
به علت اطالع میرساند که به وسیله بدین
طبق و انتخابات از پس خیابانی شورش های
تایید و احمدینژاد آقایمحمود دستوراتصریح
مقاممعظم رهبریازتاریخاولشهریور سالجاری
چه سبز، به رنگ پارچه فروش هرگونه و تولید
وارداتی، صورت به چه و داخلی تولید صورت به
محکوم مجازات اشد متخلفان به و بوده ممنوع

خواهند گردید.
عقیدتی امور و عمومی روابط دفتر

گمرک سازمان اطالعیه
که میرساند محترم بازرگانان کلیه به اطالع
نوع هر جاری ورود سال شهریور اول ماه تاریخ از
اسپری و قوطی در مخلوط صورت به سبز رنگ

 بقیه در صفحه ۳۳   

تصویب اگرچه میکنم. پشتیبانی ایران بر حاکم
نظام سقوط به تاکنون شده یاد قطعنامههای
حد رساندن ولی در ایران نیانجامیده، بر حاکم
بوده موثر کنونی داخل به مرز در مردم نارضایی
ایران حاکم بر اگر علیه نظام آن گذشته از است.
و اتخاذ نمیشد بینالملل در نظام تصمیمی
بین نبود، دامنه اختناق داخلیتنگتر فشاریدر
وفسادمالیگستردهتروزمینهادامهحکومتظلم

است. امروز که میشد این از فراهمتر زور و
تحمل بدون تاکنون خودکامه ای رژیم هیچ

هم این بعد از و رها نکرده را عرصه قدرت فشار،
هیچنظامخودکامهایداوطلبانهراضیبهسپردن
آنها منتخب نمایندگان و مردم دست به قدرت

نخواهدشد.
امروز خودکامه نظامهای سقوط روشهای
آنها، علیه گزینه ها غربالی رد شدهاند. شناخته
انساندوستانه، نه هدف های بر تکیه با حتی 
روند در نه قابل توصیه. است و عقلی ضرورتا
تردید بی مردم خودکامه، نظام های سقوط
مهم وظیفه خواهند شد. هزینه کردن به مجبور
رهبریجریانهایمخالفحاکمیتزور،مطالعه
به کاهش آنها گزینهها، سنجیدن هزینهها و

حداقلممکناست.

آقای اسالمی که انقالب پیروزی جریان در
داشت و جای فعالی نقش آن گنجی هم در
است، باقی او در ذهنیت هنوز نقش این پای
اهمیتحفظ ساختاروتجهیزاتارتش درامنیت
گمان انقالبیون که خطری مقابل در ایران ملی
متوجه ارتشممکن است درصورتبقا میبردند
ارتش در نتیجه، میانرفت. از آنها بسازد، اقتدار
هزینه گرفت. قرار انقالبیون تخریب ایران هدف
میلیارد هزار پرداختن با ایران مردم را اینتخریب
استان، پنج ویرانی اقتصادی، زیانهای دالر
یکمیلیون نظامی و زخمیشدنبیش از کشته
 ۸ خونین جنگ در یک و درگیری نظامی غیر و

پرداختند. ساله

انقالب  پیروزی از پس سال ۳۰ طول در
انقالبی تمامی آن هزینهها، دو گروه تحمل و
قدرت محافظهکار،  و اصالحطلب به موسوم
آن تمرکز با کردند و خود منحصر به را سیاسی
خودی، سرکردگان هزار نفر چند دست های در
آنها گرفتند. اسارت به عمل در را عادی مردم
کهامروزدرخیابانهایتهرانفریادمیزنندهمان
دو از هریک به وابسته غیر خط بی عادی مردم
سبز پرچم زیر به با جمع شدن امروز که جناح اند

دادهاند. هویت آن به
نه زور، حکومت علیه گزینهها انتخاب در
دراز منافع که تنها و گروهی، فردی سلیقه های
و نام تعیین نظر گرفت. میباید در را ملی مدت

آزادی ایران از بعد که حکومتی شکل ظرفی یا
از حصول آزادی بعد تنها خواهیم داشت نیز،
زمان در که مردم توسط هم آن است؛ ممکن
گرفت. رد خواهند تصمیم آن به خود نسبت
زور، حکومت فشار علیه گزینههای اعمال فلهای
احساسی یک برداشت تنها علمی و منطق فاقد

است.
ما نظر مورد روشهای مخالفان فلهای رد
بدون و بد نام گروه «دو در دادن آن ها قرار و
مخالفان بیشتر اجماع به کمکی نیز پشتیبان»
نمیکند. البتهاین تنها اکبر گنجینیست کههنوز
را و سلطنتطلب مجاهد طبل نفی بر کوبیدن
به رسیدن و حکومت شکست ضرورت بر مقدم
از طرفداران جبهه پارهای آزادی میبیند. مقابله
گرفتن قرار و سلطنت با یکدیگر هواداران و ملی
ایرانی سوسیالیستهای کوچک سرخ ارتش
فلهای نفی سبز و جنبش در برابر فرنگ، مقیم
نمونههای کردنآنها، از هو طرفدارانجنبش و
را وقت حکومت ادامه آن تنها که است دیگری

خوشحالترمیکند.
رسیدن برای که است این من خالصه کالم
آینده و حال بشویم؛ هم همراه باید پیروزی به
نفاقهای به گذشته سیاسی و مملکت را و خود
را راه نقشه حرکت، برای نفروشیم، حاشیه در
و کنیم برآورد را پیروزی هزینه های کنیم، آماده
وادی تا به بگذریم مرز آرمان از راه تدوین نقشه با
رسیدگی آزادی، به رسیدن از بعد برسیم. تغییر
بخشش، یا طلب خواهی و حسابهای کهنه، به
بود. خواهد آسانتر اتحادملی، هدفرسیدنبه با
میتواند و نه ماندال ولی است گاندی نه گنجی
بشود نقشی نامزدهای اصلی برای ایفای از یکی
در هاول یا واسالو و در لهستان والسا که لخ

کردند. ایفا چک
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

کرد؟ نباید چه رژیم این با

در آگهی سفارش تلفن

«ایرانیان»
703.724.9680
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سورمایلیدر

گالوانومتر  قرن ۱۹ که انگلیسی فیزیکدان ۱ـ 
همراهی. حرف کردـ  اختراع را

شبیه  جانوری ـ  پایداری و  استواری ـ  ۲
چلپاسهـ  نادار و مسکین.

مرتب  شیوا سخنگفتن، عیانـ  و هویدا ۳ـ 
گردش. و کردنـ  سیر و سفر منظم و

مراد  است پیشه ای هم این ـ ابر غرش ۴ ـ
جویندگان شغلو بیکاران.

نوشید  سقراط را جامش ـ برزن و محله ۵ـ 
چاه. از آبکشی سطل ـ

به کمان و  نازک که سفت و ۶ ـ پوست و
ـ از لذتبخش! پایتخت ـ میبندند زین اسب

منجمد. آب الهیـ  وظیفهخوران درگاه
پزشک  همان ـ غم و غصه ـ پروردگار ۷ ـ

است.
ـرمانی مشهور ازنیکالیگوگولـگوسفند  ۸

قریه. و ده ـ جنگی
از عشاق  ـ اروپایی اشراف زنان از القاب ۹ ـ

تئاتری. ـ نقش کتاب درون
از گرفتنیها!ـطرفوجهتـبین خواب  ۱۰ـ 

است. جاری آن در آب ـ بیداری و
فیلم خام ـ  و است منفی ـ ۱۱ ـ اسب چاپار

و ایمان. یقین
خنده  ـ اختیار! شده و در اجاره تاکسی ۱۲ـ 

نمکین!
آدمکشی  هرمزگان ـ در استان شهری ۱۳ ـ

نمایندگی. ـ
در آمریکای  کشوری ـ اسب و برگ زین ۱۴ـ 
و روشن تر ـ تاون» «جورج پایتختی به جنوبی

درخشانتر.
کتاب  هشت از یکی ـ حرف یک تکرار ۱۵ ـ

زمینه منطق. ارسطو در

استان  شهرهای از ـ متانت و سنگینی ۱ ـ
خراسان.

در  آمریکایی کشوری  ـ نو شعر پدر زادگاه ۲ـ 
آزمایشگاهی. ظروف از ـ کارائیب دریای

آغاز و  ـ از اجسام معدنی ـ شیر ۳ ـ قند
نقطهشروع.

به  ـ دست لوالی ـ است مشهور ـ بردش ۴

جمع اضداد است. که آمده و نزدیک معنی دور
الجزایر  در شهری است نشده ـ پذیرفته ۵ ـ

میگفتند. سیترا آن به قدیم در که
جنسهاون  نترسـ  شجاع و هادیـ  فلز ۶ـ 

آتش. زبانه ـ قدیمی
پر  ـ ـ آش فراوانی ـ سوغات گجرات ۷ ـ

توانا. و زور
بیمار  سگ ـ تاریخی و قدیمی شئ هر ۸ ـ

روی. اکسید ـ
هیچی ـ  و الگو ـ برهنه ـ بهتر از ۹ ـ نمونه

فارس. استان در شهری
ـ  سالخ  دستافزار ـ اندام باالنشین ـ  ۱۰

آب. ـ اثر و جوانمردی انصاف
شامه  و مقدس هندیان ـ زبان علمی ۱۱ ـ

نواز.
دخترانهـ   مدرسه معلمه ـ بزرگ ۱۲ـ  شیپور

بیحرکت. و ساکن و دادن جا
کشوری  ـ خاک کوزهگریـ  زعیم پیشوا و ۱۳ـ 

شرق اروپا. در

قتل  ـ و ناتوانی و سستی رخوت حالت ۱۴ـ 
پرچم. نقشه قبلیـ  با

مشهورترینروزنامهنگاروطنز پردازمعاصر  ۱۵ـ 
شجاع. و بیباک ـ آمریکایی

اشد به متخلفان و بوده ممنوع کشور مرزهای از
و کیفری محکوم خواهند گردید. مجازات نقدی
عقیدتی امور و عمومی روابط دفتر

رییس احمدی نژاد
نیست... من جمهور

ایمیل به من هی شده که یارویی پیدا یک
سر به سر  چرا که  می کند تلفن  و میزند 
طنز و او جوک برای و احمدینژاد می گذارم
کلهاش یارو سر و این اینکه از مینویسم؟ تا قبل
موجوداتی چنین  نسل کردم  فکر بشود  پیدا
کچل و کور فقط دو سه تا کشور و شده منقرض
داشته اعتراضاتی ممکنه چنین  افتاده عقب
بود: نوشته جوری را این آخرش ایمیل باشند.
را دستبیاندازید درستنیستآقای احمدینژاد
وبهحرفها وکارهایاوبخندید،او رییسجمهور

است. من
دارم دوست چه هر من نوشتم: جوابش در
جمهور رییس نژاد احمدی آقای چون مینویسم

مننیست!
است مدتی دادام، را جواب این که این از بعد

من نشده است... طرف دیگر مزاحم که

عمیق افکار
مگس که است این سخت تصمیمگیری
کشتی نوح به عظیم توفان از نجات برای باشی و
شوی روی سوار میخواهی که وقتی پناه ببری.
از یک میخ که میبینی عرشه یک مگسکش

است. شده آویزان
اینست!! مساله نشدن؟ سوار یا شدن سوار

خالی از شوخی

است. اصالح طلبانیکه اصالحطلبیباقی نمانده
چارهای دارند یا داشتهاند دموکراتیک آرمانهای
جزپیوستنبه نیروهایتحولخواه ونفیحکومت
که مردمی عظیم موج داشت. نخواهند مذهبی
در ریخته اند خیابان ها به سبز جنبش قالب در
به است و گرفته قرار مذهبی مقابل حکومت
دیگر بر این میکند. حرکت سمت تحول خواهی
که است جنبش رهبران اصالح طلب درون این
نظامی به سوی و را برگزینند: یا با مردم خود راه
جنبش از شدن جدا یا دموکراتیک، و عرفی
جمهوری نظامی به نام از اصرار بر دفاع و سبز
اسالمیکهعمالدرحکومتدیکتاتوری ولیفقیه
اصالح باقی برای فضایی کمترین و شده خالصه

است. نگذارده

از... اصالحطلبی محو

گنجیبر اینهستیمکه دود اینتحریمها فقطبه
چشممردممیرود ونقشیدر تضعیفحکومت ها
گفتگو و بحث در نظر دو این اما نمی کند. بازی
به شاید و می کند پیدا میانهای حل راه احتماال
نقاطمشترکی چونتحریمموضعیو موردیبرسد
مثلبستنوضبطحساباشخاصوشرکتهای
به سفر اجازه و ویزا ندادن حکومت، به وابسته
فرق این بنا بر غیره. و دولت غاصب مقامات
گروه هم که چقدر هر نظرها به استمیان احترام

دیگران. حریم به تجاوز تا باشد، کوچکی
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

پرچم و تظاهرات

کردن یکنظامقضاییعرفی، بنا صنعتیکشور،
تامینآزادیهایمدنی و مذهبیهمهشهروندان،
آزادیهای و حقوق  از بسیاری کردن  نهادینه
در برکشیدنش و ایران یکپارچگی حفظ زنان،
دستآوردهای بینالمللی را باید در عداد جامعه

دوران دانست.» آن
در ایران شرایط بررسی به سپس سخنران
و گفت: پرداخت اسالمی انقالب از دوران پس
هم آن  اما، اسالمی،  حکومت استقرار «با
از بسیاری بر ممکنش، شکل پسگراترین در
زده بطالن مهر این دوران سترگ دستآوردهای
کارگزاران جزم عزم رسید که نظر به چنین و شد
منزلت تخفیف هویت و به تحقیر اسالمی رژیم
برای را آنان  تاریخی حرکت ایران شهروندان 
مسالمتجوی و آزاد جوامع کاروان به پیوستن
یکیک دشمنیبا در کرد. جهانمتوقفخواهد
ساختن محروم ایران، در حقوق مردم و آزادیها
زنانایران از همهحقوق مسلمیکه در پیدههها
کردن سست در کرده بودند، خود آن از تالش
ایران، آموزشی پویا و مترقی نظام شالودههای
اشاعه در کشور، اقتصاد ساختار کردن ویران در
ترویج فرهنگ تعصبات مذهبی، در خرافات و
و برومند جوانان راندن در تقلب، و تقیه و تزویر
داممهلکاعتیاد،درخصومت ایرانبه سرخورده
آشکاروناحقباهمهجوامعغیرمسلمانایران،در
ابتدایی ترین محرومساختناقوامگوناگونایراناز
کردن نابود در و باالخره و حقوقشان، آزادیها
جامعه بینالمللی، اعتبار وحیثیتایراندر و نام
فروگذار تالشی هیچ از اسالمی جمهوری رژیم

نکرده است.»
دکترحکمتآنگاهبه شرایط امروزجامعهایران
پایان همه، در این «با داشت: اظهار کرد و اشاره
آزادیستیزی و و حقکشی و سرکوبی سی سال
کردهسیسال پشیماناز ایران، مردم ویرانگری،
آمادهتر از هشیارتر و امروز مصممتر، پیش خود،
دیرینه آرمانهای تحقق راه به دلیرانه همیشه
که گفت میتوان واقع در نهادهاند. گام خویش
ضرورت آموخته اند و بیادبان از ادب ایرانیان 
سرکوبگران از را دیگران آزادی و حق به احترام

گرفته اند.» خویش فرا حقوق ساله سی
در ایرانی زن  نقش  به  سپس  سخنران
برابر «در گفت: و پرداخت جاری رویدادهای
آورد فرود تحسین سر باید ایران زنان امروز نسل

امروز حقپروریاند. و آزادیخواهی بارز نماد که
فداکاری اینهمه از مردمجهان نیز که ما تنها نه
ایران مبارز زنان صف در قدم ثبات و هشیاری و
آنان به پیروزی معطوف اراده حیرتاند. اما در
دیری خیره کرده، را چشمها این روزها در گرچه
توقفناپذیر پیکار و تالش ممتاز وجه که است
همان فرزندان زنان امروز ایران است. بوده آنان
گام گذشته سده سراسر در که هستند مادرانی
خود آزادی و شالودههای رفتند پیش به گام به
هر که پذیرفت باید ریختند. را مردان با برابری و
بر خویش حقوق ایران برای تحقق زنان که گامی
همه آزادی و حقوق تامین راه در گامی میدارند

ایران است.»
اراده این «اما، افزود: حکمت هرمز دکتر
زنانایراننیستو پیروزیمنحصر به معطوفبه
درذهنوضمیر جوانانودانشجویان ایراننیزجا
نسل معاصر ایران تاریخ در است. هیچگاه گرفته
چنین همبسته، چنین یکپارچه و ایران جوان
دانستهوهشیاربهطلبیدنآزادیوحقوقخویش
زنان اراده و همت این آنچه اما بود. نخاسته بر
دانشآموختگان و دانشجویان و جوانان ایران،
پختگی ایرانرا ویژگینوینمیبخشدهشیاری و

سیاسی آنان است.»
سردبیر فصلنامه«ایراننامه»سپسدر توضیح
مشخصهنسلجوانایرانیاناظهارداشت:«آنان،
هیچ مسلک و شیفته خود، خالف پیشینیان بر
مسحورهیچمذهبی نیستند.در عینآرمانگرایی
امکانات عنوان هنر به را سیاست واقعبین اند و
و نه وسیله رسیدن به آرمانشهر. میشناسند
میدانندوبهتجربهفراگرفتهاندکهبرایرسیدنبه
غایت مطلوبمنزلهاومرحلههایبسیاردر پیش
امکانات برای گذشتن از هر یک ابزار و و است
در که میدانند آورد. فراهم باید درخور و مناسب
به ویژه در پهنه پیکارهدفغایی عرصهسیاستو
که می دانند شمرد. نباید یکسان آنی هدف با را
انتخاب اهداف مرحلهای نیازمند هر پیروزی در
را هواداری که بیشترین است خواستهایی و
صفوف در را دشمنی کمترین و مردم میان در

حاکمانبرانگیزد.»
همت و که به خروشانی وی افزود: «نهضت
هر در ایران راستین فرزندان این دلیری و درایت
هیچ است آمده در حرکت به برزنی و کوی و شهر
خود از آرمانی، و مرام و پیشینه هر با را، کس
قربانی و امکان رسیدنبههدف نهایی را نمیراند
اما انتقامجویینمیکند. تسویهحسابو میلبه
چنین شاید بینظیر تاریخی و ویژگیهای این
نمیانگیخت اگر بر دلها در را پیروزی امید به
حاکمان صف در گوناگون شکافهای پیدایش با
همزماننمیشد.چنددستگیهایامروزدرمیان
برنامه اختالف سلیقه در از سرانحکومتبیشتر

اصالحات جنبش به شباهتی سیاست هاست. و
دورانریاستجمهوریآقایخاتمینداردکهخود
الکن و اساسی قانون اجرای به ملزم و را متعهد
آزادی ستیزجمهوریاسالمیمیشمردوهمگان

میداشت.» حذر بر آن اصالح اندیشه از را
نگاهبهتحوالتجاری ایران سخنرانسپس با
نظام میان سران آشکارا امروز «جدلی که گفت:
تازه می یابدجدلی و شدتی بعد هر روز و شده آغاز
ازسستیهایدرونیحکومت ماهویاست،خبر
میدهدو ناشیاز آگاهی شماری بزرگاز متولیان
کارگزارانرژیمبهگستردگیوعمقناخشنودی و
جمهوری ساله سی کارنامه از ایران مردم اکثریت
اسالمیاست. ایناندریافتهاندکه خشموخروش
رژیم تقلب اخیر ناشیاز تنها ایران نمیتواند مردم

باشد.» انتخابات در
دکترهرمزحکمتدرپایانسخنانخوداظهار
در ارکانو پایههای به لرزشی که «با توجه داشت:
به عنایت با و جمهوری اسالمی هویدا شده رژیم
ماهیتوخواستهایجنبشیکهچشمجهانیان
بتوان خیره کرده است، شاید سرانجام خود به را
بهپیروزینهاییپیکارمسالمتجووآزادیخواهانه
در آشتی و مسالمت و صلح ایران و برقراری مردم

شد.» امیدوار وطن بوم و مرز سراسر
ادامه پایان سخنرانیدکترحکمت ودر پساز
و خواند قطعه شعری جمشید سیاس، برنامه،
سپسنوبت بهسخنرانبعدیمراسم،جواد آریانا،
از پس وی رسید. بینالملل، حقوق کارشناس
گرچه که کرد اعالم خطابه میز پشت استقرار در
اسفند بیان دالیل کودتای او موضوع صحبت
تاریخی این  زمینه بررسی برای ۱۲۹۹ است ولی
به گذرا نگاهی در او میگردد. بر گذشته به قضیه
چهار شکست خود تاریخ در ما گفت تاریخ ایران
اسکندر،حمله از:حمله پذیرفتهایمکهعبارتند را
روس ایران و و جنگهای حمله مغوالن اعراب،

نوزدهم. سده در
را مشروطیت ریشههای  افزود آریانا  جواد
ضربهای که روس دید جنگ های ایران و در باید
همان از ایران اندیشمندان و بود ایران بر سخت
و جبران ایران شکست علل کشف به دنبال روز

آمدند. بر آن
به کوششهای امیرکبیر با اشاره سپس وی
برایجداسازیدستروحانیتازصحنهسیاست
ایران، از مهمترینرویدادهایتاریخیپس از آناز
جملهصدورفرمان مشروطیت توسطمظفرالدین
بستن توپ علی شاه، به پادشاهی محمد شاه،
محمد خلع روسی، لیاخوف کمک به مجلس
کرد  یاد ۱۲ ساله شاه و پادشاهی احمد علیشاه
دوران آن در ایران نابسامان شرایط درباره و

سخنگفت.
قراردادهای توضیح درباره از پس سخنران
تقسیم  برای انگلیس و روس ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ بین
ایران،واستفادهبیگانگانازشورشوطغیانهایی
از جمله بود، پا شده کنار ایران بر و در گوشه که
شورشمیرزاکوچکخان،شیخمحمدخیابانی،
رسید نتیجه این به خزعل، و سمیتقو اسماعیل
کهکودتایسوماسفند۱۲۹۹ درشرایطبیسامانی 

بود. اجتنابناپذیر و الزم کشور روز آن
مورد در خود سخنان پایان در آریانا جواد

بعدازجنگ جهانی عملکرد روشنفکرانایرانیدر
روشنفکران غربی از آنها فکری و پیروی دوم
در درباره حقوقی که سپس و مطالبی عنوان کرد
شد داده زنان ایران و به کشاورزان سفید انقالب

گفت. آنها سخن مخالفت روحانیون با و
به گذشته  یکشنبه روز مراسم آخر بخش 
خواننده و ترانهخوانی شمیم، موسیقی اجرای
سوئد، اختصاص داشت. شاعر ایرانی ساکن و
و موسیقیدان مقیم منطقه شهریار صالح نوازنده
واشنگتنبزرگوهمچنینارگنوازجوانشمیم
از بخش این است در ساکن واشنگتن نیز وی که

برنامه همکاری کردند.
گروه که داد توضیح  آغاز در  شمیم خانم
به هیچ  The Rebel نام دارد که موسیقی او
و نیست وابسته سیاسی حزب و دسته و گروه
اعضایآنتنهاخواهانآزادیهستندوبهشرافت

انسانیمعتقدند.
رنگ» «توهم نام های به ترانه دو سپس وی
موسیقی با اجرای همراه را گریه نکن» «ایران و
پیآنترانههای«اعدام»و«سنگسار» خواندودر
بسیار کردکه اجرا پرطنینخود و صدایزیبا با را

گرفت. تشویق حاضران قرار مورد
بزرگداشت و مشروطیت جشن برنامه
رسید. پایان شب به نه پهلوی ساعت پادشاهان

... ایران پیشرفت در پهلوی پادشاهان

پرخوانندهترین «ایرانیان»
موثرترین و

روزهای  هفته هر است و تبلیغاتی وسیله
میشود منتشر جمعه


