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Super Global
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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
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ایران اخبار با شوخی
شد. ترور سنندج موقت جمعه امام *

بزرگهاش تکه بود دایمی جمعه امام اگر ـ
گوشش بود!

منتظری. آیتاهللا نوههای بازداشت *
هستید اگر مرد و بگذارید کنار بچهبازی را ـ

را بگیرید! خودش
تا  شد اسالمی مجلس وارد مهدی کروبی *

کند. اعتراض زندانها وضع به
جنسی تجاوز بهش نمایندهها که نترسیده ـ

بکنند؟
توصیه های رهبری نبود  * حداد عادل: اگر

بودند. افتاده احمدی نژاد وزیر شش
هم خودش که نبود رهبری توصیه های اگر ـ

وزیرهاش! به برسد چه بود افتاده

وعده  دینی که حاکمیت بود * منتظری: این
میدادید؟ را آن

تا دوزاریش  طول کشیده ۳۰ سال این بابا ـ
بیفتد!

*ستادعفاف برای اسالمیترکردندانشگاهها 
تشکیلشد.

ـخانهعفافکهحالنداد،ببینیماینستادها
چکارمیکنند!

ما  امروز مهمترینمساله تهران: * امامجمعه
است. نظام حفظ

مساله متاسفانه بوده و دیروز هم اینمساله ـ
خواهد بود. فردا هم

دولت  نفت وزارت در گسترده تصفیه  *
اسالمی ایران.

چه «امشی» کردهاند؟ سری را یک یعنی ـ
جالب!

در  روزهخواران مجازات انفرادی، * سلول
سنندج.

بدهند خوبی افطار سحری و زندان در اگر ـ
بدنیست!

مرض  به مبتال ایران در نفر هزار صد حدود *
شده اند. ایدز

آنچهگفتهانددر از ـپسمعلومهخیلیبیشتر
شده بودند. مردم کهریزک سوار

کرد؟ باید چه رژیم این با گنجی: اکبر *
پاکستان و آن را به سومالی باید معلومه! ـ

صادر کرد!
دوم  مقام  به ایران  جوانان والیبال  تیم   *

یافت. دست
احتماال نبود جمهور رییس احمدینژاد اگر ـ

میشدند! اول
اهللا اکبر  نقش با جین شلوارهای فروش *

تهران. در
جین امروز داشتیم اهللاکبر و جن قدیمها ـ

اهللاکبر! و
روسیه. به ناتانیاهو مرموز سفر *

از را خودش کمیسیون رفته چیه؟ مرموز ـ
پوتینبگیرد!

گفت: ۸۵  جمعه نماز خامنه ای در آیتاهللا *

میکنند. رژیم را تایید مردم درصد
«کیهان» روزنامه  فقط که کسی  از ـ
نمیتوان از این بیشتر را بخواند شریعتمداری

داشت! توقع
میلیون  چهارصد قرارداد یک با چاوز * هوگو

برگشت. تهران از دالری
پول این با قرمز پیراهن تا چند می دانید ـ

بخرد؟! میتواند
اطالعی در  سیاسی زندانی صدها وضع از *

دستنیست.
بگو جدید چیزی یک خبر؟ شد این هم ـ

باشه!
ایرانتوسط  به پوتیندوبارهحمله *والدیمیر

را محرز دانست. غرب
اسلحههایش قیمت که گفته را این حتما ـ

کند! گرانتر را
*حضور«حزباهللا» لبنان درمیانبسیجیان 

شورش. ضد گروههای و
بدون است مدتی لبنان که بود همین برای ـ

است! مانده خونریزی و جنگ

رهبر به سرگشاده نامه های
دنیا وچندین بهگزارش خبرگزاریهایمعتبر
و جار از بعد ایران داخل معتبر غیر خبرگزاری
در اخیر جمهوری ریاست انتخابات جنجالهای
شکایت سرگشاده حاوی نامه چندین هزار ایران
سوی از خامنهای علی آیتاهللا برای اعتراض و
مذهبی ارسال و سیاسی مهم و مقامات مردم
توجه خبرگزاری ها با این گزارش است. به شده
برای دولت مذبوحانه تالش و خشونت اعمال به
صعودی سیر نامهها  این تعداد مردم  کنترل

است. شگفت انگیزیداشته
تا میکنند که پیشبینی مفسرین سیاسی
ریاست مقام در احمدینژاد ساله پایاندورهچهار
نامه خامنهای به آیتاهللا که کسی تنها جمهوری
پسر خامنه ای مجتبی باشد نفرستاده سرگشاده

بود! خواهد او

سنندج آتشسوزی در
دراخبارآمدهبودکهیککارخانهبزرگساخت
دستخوش سنندج در ماءالشعیر نوشابههای
قسمتهایآن بیشتر آتش سوزیبزرگگردیده و
کارخانه مدیر است. بین رفته از حادثه این اثر در
ایران در ما مخصوص خبرنگار با تلفنی تماس در
ایمنی قوانین رعایت عدم نمیکنم فکر گفت:
که هستیم مطمئن آتشسوزی شده و این باعث
از نفری چند پیش سال چند آتشسوزی مانند
کارکنانسیگاریکارخانه یواشکیداشتهاندالکل
خودشان با تا میکردهاند اضافه ماءالشعیرها به
مورد هنوز آتشسوزی این علت ببرند! خانه به

است. دولت بررسی

اکبر اهللا نقش با جین شلوار
کرد اعالم ایران انتظامی نیروی سخنگوی
باالخره تجسس و تالش هفتهها از بعد  که
که جین شلوارهای فروشندگان و واردکنندگان

طرح«بسم اهللالرحمنالرحیم»درچین تولید با
شدهاند. بازداشت و دستگیر بودند، شده

به دادگاه در شلوارها این توزیع باند رییس
خبرنگارانگفت: اشتباه از خودمان بودچوننباید

میپوشیدیم! را شلوارها این خودمان

ممنوع خبر
عالی شورای موثق، شده و تایید اخبار طبق
که کرده صادر جمهوری اسالمی دستور امنیت
و موسوی از کروبی خاتمی، به درج اخبار مربوط

ممنوعباشد. رسانهها کلیه
سخنگویاینشورادریکمصاحبهمطبوعاتی
برای مصالح این دستوردفاعکردو گفتاینکار از
که خبرنگاری جواب در او بود. الزم عمومی
برای خبری دیگر اخبار این حذف با بود: پرسیده
مردمباقینمی ماند کهدنبال کنندومردمچگونه
داشته دسترسی کشور اخبار کلیه به میتوانند
باشند؟گفت:بهماچه؟بروندسایتهایاینترنتی

بخوانند! را اخبار باز کنند و را کشور از خارج

افزایش دیوارنویسیها
مییابد

نشان ایران از ارسالی ویدیو های و عکسها
در بر مردم شعارنویسی که هستند این دهنده
و و اتوبوس مترو و کوهستان و و پل دیوار و
به رژیم نوعی اعتراض به عنوان تاکسی همچنان

ادامه دارد.
باید گفت: خبرنگاران به دولت سخنگوی
وی کرد. نگاه دیوارنویسی ها این مثبت جنبه به
قدر این خودمان نمیدانستیم ما داد: توضیح
دیوارنویسی میلیون ها این و داریم باسواد ایرانی
دولت آموزشی خدمات مدیون را کشور سطح در

احمدینژادهستیم! آقایدکتر

رژیم رسانه های به پاداش
ارشاد و فرهنگ وزارت در آگاه منبع یک
اسالمیگفتکهبنا بهدستور محموداحمدینژاد
مبلغدهمیلیاردریالبهحسابشخصیمدیرعامل
رژیم دولتو خبرگزاری«فارس»(که نهاد طرفدار
در طول خبرگزاری این است. شده است) واریز
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 بقیه در صفحه ۳۳   

نیامده! خوشش این هدیهاش زیاد از میکنم فکر

و گناهان شاهان

ناصری هما «پژوهشگر»:

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

عزیز هموطنان استقبال از تشکر با
گذشته ماه ۳ در گناهان و شاهان کتاب از

کتب استناد به و باستان  شهیر مورخین  گفتار طبق
در هولناک جنایات و فساد مربوطه، مذاهب باورمندان
گرایش برخی و ساسانی و هخامنشی شاهان دربار اغلب
داشته مزدک وجود و یهودی، مسیحی به ادیان شاهان از
در قدرتمند ادیان کلیه که میکند  ثابت کتاب این است.
کشتار خود بقای و برای ظالم، اجحافگر خونخوار، گذشته
بی گناه  ۷۰ هزار ایرانی دستور خشایارشا میکردند، به
این کردند. قتلعام زیبایش همسر درخواست خاطر به را

می کند. شما بازگو را برای حقایق کتاب

مجانی شیپینگ کم درآمد: برای بازنشستگان نیمه بها باید بخوانند: همه را کتاب این

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

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

شهریور) ۳۰) سپتامبر                              دوشنبه ۲۱

از  بعد رویدادهای                                               بررسی

                                       انتخابات اخیـر در ایران

کار مهرانگیز                                                 سخنران:

                                    
(۶ مهر)  سپتامبر                                    دوشنبه ۲۸

                                     

                                                                                    منوچهر آتشی و شعر امروز ایران    
کشفی                   صمصام                                                 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

           

گزارش را آن اخبار عمدا مردم خیابانی تظاهرات
گویا نداد. خود قرار پایگاه اینترنتی در و نکرد
کمکهایمشابهیبهمدیرانسایتهای«جهان
نیوز»بهصورتپرداختوجوه نقدی نیوز» و«رجا

است. شده انجام
کردن از واریز بعد که احمدینژاد شده گفته
میزند تلفن «فارس» خبرگزاری مدیر به پول
را پاداش وجه او که این از اطمینان از پس و
که این برای می دانی می پرسد: او از کرده دریافت
بکنید؟مدیر باید وصدایمردمدرنیاید چکار سر
باید قربان.چکار نه خبرگزاری«فارس»میگوید:
سابق گزارش مثل میگوید: بکنیم؟ احمدینژاد

نیاورید! در را صدایش و نکنید

روز شعار
دوم نره: یادت دو چیز قدس روز همشهری!

راهپیمایی!

قبراق و جدید ارتش
سرلشگر جدید عکسهای هم شما حتما
آبادی (همون تپلیچاق وچله کهتویهیچ فیروز
روزنامهها اینترنتو در را تانکیجایشنمیشود)
با را فیروزآبادی سرلشگر عکس ها این دیدهاید.
نشان میدهند گذاشته حنا و ریش سر موی
اثری ایشان خاکستری و سفید موی از دیگر و
برایش کسی چه نیست حنا را معلوم نیست.
نظر به مصنوعی و بدرنگ خیلی چون گذاشته
سان هنگام و زیر نور آفتاب مخصوصا میآید،
صد برادر که این است سپاه! طبیعی از دیدن
در خارج هم آشنایی رفیق و صد حزباللهی در
خوب موی رنگ بسته یک برایش که نداشته
قیافه هر حال به بفرستند. آمریکا اروپا و ساخت
با «فارس» خبرگزاری عکسهای در ایشان
به بامزه خیلی گشادش و گل ارتشی لباس آن

میآید. نظر
شایعشده که حنابندانسرلشگر با استقبال
با ایشان و نشده رو به رو زیاد رهبری مقام
عصبانیتدرنامهایبهبرادرفیروزآبادینوشتهاند:
قبراق یک ارتش تشکیل و از تربیت من منظور

حنا را خودتان که شما ریش نبود این جوان و
آن گذشتن حنا به جای بهتر نبود آیا بگذارید.

می کردید؟ آب کمی را مصب بد شکم

ایران پول تغییـر
با است قرار دولت که شده محرز تقریبا
با ریال دالر برابری جنگ به جدید پولی سیستم
حذف صفرهای اعالم برود. بعد از ایران بیارزش
وجه رایج مملکتاینک بر سر اینکهپول جدید را

است. شده آغاز جدیدی بحث های بنامند چه
دولت محبوبیت احمدینژاد و آنجا که از
«کیهان» (و است رسیده صفر به تقریبا او
رسیده صد در صد به میگوید تهران دروغگوی
تایید مقامرهبریبانکمرکزی قراراستبا است)
یا «احمدی» نام به را جدیدی اسکناسهای
و «احمتی بعضیها گفته به و «محمودی»
 ۱۵ اسکناس نمایند. پخش و چاپ ممودی»
قدرت جای به است قرار احمدی تومانی هزار
زمان در مدل موتورسیکلت آخرین یک خرید
آدامس خروس نشان را شاه قدرت خرید یک

داشته باشد.

عمیق افکار
آیاکشتینوحمجهزبهجلیقهوقایقهایبادی

نبود؟ چرا نبود اگر و نه؟ یا بود نجات و

لختی رستوران
لختی رستوران اولین  روشن!  شما چشم
این کار کرد. از شهرهای هلند آغاز به یکی در
عریان تماما مستخدمین و کارکنان از رستوران
آن دختران تمام گارسون های و استفاده می کند
به جای رستوران این منوی هستند. لخت زیبا و
گارسونها با این بدن روی کاغذ و روی دیوار
از غذای غیر ماژیک مشکینوشته شده است (به
جاهای مورد در رنگ قرمز با که مخصوص روز

است). گرفته قرار بدن توجه
با مصاحبهای در رستوران  این صاحب

معروفترین رستوران و خوراک بخش گزارشگر
یک ایده این کار گفت: روزنامه شهر آمستردام
و آنزمانیبودکههمسرم افتاد سرم روزصبحبه
گفت: او آورد! صبحانه تختخواب در من برای
پر شده آینده ما تا دو سال لیست رزرواسیون
و مشتریهای پر از پر همیشه استو رستورانما
چیزیکهمشتریانما گفت: او قرصمیباشد. پا
غذایما چقدر به حیرتمی اندازد این استکه را

می شود. عرضه اشتهابرانگیز عالیو
بود پرسیده این گزارشگر که جواب در وی
اعتراضی شما کار به کسانی سوی از تاکنون آیا
رمضان ماه فقط هر است هرگز. گفته شده؟
رستوران بیرون  در از مسلمانان شهر  گروهی
و هستیم باز روز طول در چرا میکنند اعتراض

میفروشیم! غذا

زنم و گفتگوهای من
آمدمخونهواززنمپرسیدم:عزیزمدوستداری

کوهستانی؟ اردوی بری بچه ها با هفته آخر
آره! ! آره داد: جواب هیجانزده

چون خوب! چه گفتم: هیجانزده هم من
میروم آمده منیکبلیتمجانیباهاماسگیرم

آنجا حال کنم!
 ***

بهزنمگفتم: بهنظرخیلیخسته میآیی.زنگ
بیرون بیاورند. از را امشب غذا بزن

گفت: پیشانیاش و وی را گذاشت دستش
زنگ خودت هستم. خسته چقدر نمیدانی

بزن!

***
اینلباس زنمپرسیدم: چرا تویاتاقخواب از

شده؟ سوراخ خوابت
جواب داد: برایاینکهچشمهای هیزت مثل

می کنه! کار لیزر اشعه

***
بودی؟ کجا پرسیدم: ازش و خونه آمد زنم

ایرانی خانمهای سفره بودم رفته گفت:
شهر.

شدی؟ مذهبی تا حاال کی از گفتم:
دستپختشان خوب چیه؟ مذهبی گفت: 

شده!
***

میکرد تماشا تلویزیون داشت که زنم از
روزیه؟ چه تولدت عزیزم پرسیدم:

رفته؟ دوباره یادت داد: عصبانیت جواب با
رفته یادت  تو که بودم امیدوار نه! گفتم: 

باشه!

***
رفقا راستی یادم رفتبهتبگم. بهزنمگفتم:

کنیم. بازی می آیند اینجا پوکر شب فردا
کنم؟ من چکار پس پرسید: شد و عصبانی

تعارف مزه بهشون میتونی مشروب و گفتم:
کنی!

***
رییسم حرف با گفتم: زنم به و خانه آمدم به
دلش گفتم. برایش را تو خرج های داستان و زدم

درصد زیاد کرد. حقوقم را ده خیلی سوخت و
بهش گفتی گفت: خوشحالی با خندید و
بخره سوغاتی میاد ایران از داره هم مادرم که

ببره؟ و

 ***
از باز که بود آمده نامه بانک از گفتم: زنم به
کردیتکارتباالتر رفتهایوحسابی سقفاعتبار

ولخرجیکردهای.
بانک سرویس کاستومر به آره داد: جواب
اعتباری که کارت مسئول با آنجا و زنگ زدم
که وقتی کردم. بود صحبت مهربانی خانم یک
ما تای دو هر که فروشگاههایی حراجهای درباره
دلش دادم توضیح برایش هستیم آنها مشتری
برابر کرد. دو را تو کارت اعتبار و برایم سوخت

نگراننباش!

وزارت مهم اطالعیه
ارشاد اسالمی

وسیله رمضان بدین مبارک فرارسیدن ماه با
به عزیز را این ماه مقررات مخصوص قوانین و
هموطنان امیدواریم و  رسانده  همگان اطالع
آیات معظممذهبی تایید به که را قوانین زیر عزیر
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سالهای ۱۹۸۸، در فوتبال اروپا اول مرد ۱ـ 
میالدی. ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲

درصدی  و زغال آهن، از مرکب فلزی ۲ ـ
آبگوشت هم انگور آن هستو هم انجیرـ  کربنـ

روسی.
دهان  درون ـ زمان در واحد ـ عرب عزیز ۳ـ 

خالص و بیغش. ـ
تاریخ ـ  ـ از خونخواران است پولی ۴ ـ واحد

وسیلهای برای روشن کردن اتومبیل.
در کشتی  ـ یونان افسانهای از قهرمانان ۵ ـ

ـ کنیز و پرستار. میزنندـ  نوعی چاشنی غذا
سال  از ـ ماهی آذری ـ آتش لحظه یک ۶ ـ

آشیان. چهره شطرنج ـ فرنگی
آیین  پیشوای ـ مرگ زمان ـ گالبی ـ ۷

قاره. مردم شبه ـ از مهرپرستی
مدت ۱۲۰ سال  به که سلسلههایی از ۸ ـ
آن آخرین و کردند فرمانروایی ایران از بخشی در

بود. خاتون آبش
دواست  همان ـ ـ آب بند آزمند و حریص ۹ـ 

مردان. برای اغلب است تنپوشی ـ
به ایرانتاخت  قومیاز آسیای مرکزی که ۱۰ـ 
ملک تختهـ  نوعی ظرفساختهشده ازچوبو ـ

میرود. مرغ ـ رازی
اثر آب ـ  آلمانی ـ تصدیق ۱۱ ـ خو گرفتن ـ

گذاشتن. کسی عهده به را کاری
نمیپرسد  نمیداندو آنکه زاریـ و عجز ۱۲ـ 

کهنه. و پوسیده ـ
اینهم دروندهاناست  نظرـ  و عقیده ۱۳ـ 

ترکی.  اسم ـ دهان ـ آب
مقدس  است کوهی خودمانیـ  آهسته ۱۴ـ 

خانه.  هموطن ارمنیـ  از نظر
وزیر  نوایی علیشیر امیر از است کتابی ۱۵ ـ

دانشمندسلطان حسینبایقرا.

معروفترین  ـ دست در شده فشرده کاغذ ۱ـ 
نیشابوری. مثنویعرفانیشیخفریدالدینعطار

فرنگ  دریایی نیروی در منصبی صاحب ۲ ـ
در استان جنوب راه آهن مسیر در شهری است ـ

لرستان.
عرب  عزیز ـ اساس و پایه ـ اروپایی رودی ۳ـ 

منفذ. و روزنه ـ
از  ـ موقتی همسر ـ فراموشی و غفلت ۴ ـ

در شیر. خردکننده نان به معنی اسامی عرب
ـ  همهگیر  و خطرناک بیماری های از ـ   ۵

ماتادور. تصدیق ـ بودیسم روحانی پیشوای
پایان  اینکدر فدراسیونجهانیکشتیـ ۶ـ 

کند. ناله سودای ـ هستیم آن
حرارتـ دلتنگشدن  دوستیـ گرمیو  ۷ـ 

آفریقایی. پایتختهای از ـ
تیمی.  ورزشهای از ـ روشندل ۸ـ 

به  وسیله ـ نخور درد به و وازده اشیا ۹ ـ
ـ جمع ـ ضمیر چهارپایان انداختن بعضی دام

پایتختیاروپایی.
طلب آمرزش  و توبه ـ برآید نهاد گاه از ۱۰ ـ

شیرینی ها. از ـ
ـ  تاریخ  اقوام  از ـ نفرین و دشنام  ـ   ۱۱

پیروزی.
طی  و سالک است ـ پشتبام مهتابی و ۱۲ـ 

فشار. و تنگی ـ می کند طریق

ـ معروف ترینش  ـ گرداگرددهان فناشده  ۱۳ـ 
اروپایی. لقبی ـ است جم به متعلق

ساردنی  جزیره مرکز ـ طول در واحدی ۱۴ ـ
ایتالیا. در

در  ـ استانی اصفهان از استان بخشی ۱۵ ـ
و شهری تاریخی. ایران

متخلفانبه مجازاتهای رعایت فرمایند. رسیده
شد. خواهند محکوم معنوی و مادی

روز  طول در غذا هرگونه فروش و * عرضه
و کافه ها برایرستورانها افطار و بینزمان سحر
سرویسدلیوریمشمولاین بود. ممنوعخواهد

ممنوعیتنخواهدبود.
از  ویژه اجازه بدوناخذ * پوشیدنلباسسبز
تاییدامام جمعه اداره اماکنعمومیوشهرداریو

بود. ماه رمضان ممنوع خواهد طول در
در  اکبر و اهللا کلمات حاوی نوارهای پخش *

خواهد بود. ممنوع رمضان ماه تمام طول
* استفادهازهرنوعفیلترشکنبرایدسترسی 
بهسایتهایغیراخالقیاینترنتی فقط بعدازتوپ

می باشد. مجاز افطار
امساک  و ایام روز طول شبنامه در * پخش

بود. روزه داران ممنوع خواهد

* دریافتوفرستادنجوکهایمذهبیوضد 
ممنوع روز طول در اساماس صورت به دولتی
موبایل تخلف در صورت تکرار و گوشی میباشد.
به فطریه عنوان گردیده و به ضبط متخلفین

مستحقینو مستضعفینداده خواهدشد.
خانوادههای  سوی افطار از سفره * انداختن
تا کهریزک و بیرون زندانهای اوین در زندانیان

ثانویغیرقانونیمی باشد. اطالع
مبارک رمضان
اداره روابط عمومی

سینمایی اخبار
پاتریکسوایزی هنرپیشهمعروف وایفاگرنقش
مدیر برنامههای درگذشت. فیلم «روح» در اول
آدم گفت: پاتریک خبرنگاران هنرپیشه به این
بسیار فعالیبودومرتب بهدنبالنقشهای جدید
او به آندنیا در میگشت.ویاضافهکرد:مطمئنا

کردهاند! «جسم» را فیلم بازی در پیشنهاد

هواداران جنبش که نمیدهد اجازه و غیره قدس
و باالی متوسط طبقه و جوانان عبارتی و به سبز
به پرداختهاند سنگینی بهای تاکنون که ایران
لبنان، نه غزه، دهند«نه بیایندوشعار خیابانها
آزادی،جمهوری «استقالل ، جانمفدایایران»و
آینده میرحسینموسوی در طیهفته یا ایرانی»،
آرایش با را متوسط طبقه و جوانان میتواند
انتخابات موضوع زیرا بیاورد. میدان به جدیدی
ایناستکه استوحاالموضوعبر سر تمامشده
یا، و ایرانی» «جمهوری یا اسالمی» «جمهوری
ایرانی، خیر،«حکومتاسالمی»نهجمهوری، نه
است ممکن زیاد. یک کلمه نه کم، کلمه یک نه
کهجنبش سبز بتواندمردم راشبانهبه پشت بامها
اما دهند، اکبر» سر «اهللا ندای و مردم بفرستد

حد. همین در
دست نه  و  خارجی تحلیلگران نه  گرچه 
آینده روزهای از روشنی تصویر داخلی اندرکاران
ندادهاندوتنهارفسنجانیگفتهاستکهاگرکروبی
استعفا مقامهای خود همه از شود، او دستگیر
گذاشتن داغ به دل یخ داد؛ که در واقع خواهد
جمعه آینده نماز امامت چون بهتر، و چه است.
او از ملی امنیت شورای که هم را قدس) (روز

است. کرده سلب
قضایا پیشبینی نگارنده نیز از ترتیب بدین
نظری بدبینانه را که نظر خویش است، اما معاف

میگویم. ـ را است شاید واقعبینانه یا و ـ
بهنظرنگارندهجنبشانقالبمخملیشکست
شده مخملی پیروز کودتای در عوض و خورده
شرایط ایران با شرایط است. حساب ساده است.
از جدا شده شرقی و کشورهای کشورهای اروپای
پشتیبانی با آنها دارد. فرق بسیار سابق شوروی
جنبش اما انقالبمخملیکنند، غربتوانستند
بهماهیتناسیونالیستیمردمایران ایرانبنا سبز
جنبشی خوب، است. محروم غرب حمایت از
کاریزمایی نه رهبر دارد، ایدئولوژی خاصی نه که
میلیونی تظاهرات روز چند سرمایهاش همه و
که عهده دارد مردی به را رهبری آن است و بوده
نه کم کلمه یک نه اسالمی «جمهوری می گوید
دعوت  آرامش حفظ به مردم را و زیاد» کلمه یک

چون دومی رهبر دیگرش آخوند دست و میکند
رخ داده تاکنون هم نه اعتصاباتی و کروبی است
به بزرگ شهرهای نه کند و تقویت را جنبش که
است. شکست به محکوم پیوستهاند، جنبش
آنجا تا اما زدهمیشود، حرفهایاحساساتیزیاد
سازمان بدون جنبشی هیچ دارد یاد نگارنده که
جایینرسیده رهبر درستوحسابی به و برنامه و
است.چینومیدانتیان یامینوسرکوبهزاران
پیش تایید سال چینی در چند جوان دانشجو و

است. سابقه این بر

آینده چشمانداز
نظامی است حکومتی ایران آینده چشمانداز
پایان تا و شاید طی ماههای آینده که امنیتی ـ
چه  یا کسی چه که شد خواهد ۸۸ روشن سال

دارند. دست در را آن رهبری کسانی
ادامهخواهد گروهیمعتقدندکه جنبش سبز
ممکن است دیگر جنبشهای همانند یافت و
میآورند و دلیل بکشد سال طول بیست یا ده
را در  بلوا آن ۱۵ خرداد ۴۲ که خمینی بین که
اسالمی  انقالب که ۵۷ بهمن و انداخت راه قم
اما این  است. بوده ۱۵ سال فاصله رسید ثمر به
میتوانیدبهانقالبمشروطیتهم تحلیلراشما
بگوییدمشروطیت شکست خورد تعمیم دهید و
ادامههمانمشروطیتاست وحاالجنبشسبز
منظور ولی است. داده رخ پیش سال صد که
که پیروزی است: روشن سبز جنبش پیروزی از
و باشد گذاشتناحمدینژاد حداقلهدفشکنار
یک رژیمجمهوریاسالمیبه مدتتغییر در دراز
که این بر و دمکراتیک. عالوه سکوالر جمهوری
است، کاریزما و مردمی رهبری نیازمند جنبش
آن در که روشن است داشتن منشوری نیازمند
که قرار و آنچه را خواست عمومی مردم ایران
چنین باشد. شده نوشته آن در شود انجام است
بایستیبتوان برنامه ایدرحالحاضروجودندارد.
به احترام حفظ و تفاوتها، مردمساالری، قبول
رهانیدن و مردان با زنان برابری اقلیت ها، حقوق
آمدن حساب به مرد نصف سرشکستگی از آنان
فورموله نوشتار و  گفتار آزادی  خصوص به و
دین که آن مگر شد نخواهد این و باشد. شده
که خاتمی چون افرادی و شود جدا حکومت از

گفتند و نگه داشتند عالف را سال مردم هشت
امامچنینگفته،امامچنانگفته،نتوانندپیشواو
رهبراینجنبشبشوند.ما دیگرنبایدبرایپیروزی
بگوید: «زدهام که کنیم باز فال حافظ جنبش
بودن فریادرس دنبال میآید.» فریادرسی و فالی
خود میداند ایران جوان نسل و پایان رسیده به
رهبری را به کسی نکند و چه چه کند و چه که

باشد. قبولداشته
از شوم که یادآور مایلم پایان در این همه، با
به ایران شرایط و روز قدس، آینده جمعه تا حاال
باالبیندازید، دهچرخ گونهایاستکهیک سکهرا
خط. میآید یا شیر که نیست معلوم میخورد و

و دید. کرد باید صبر

چرخ ... علی خامنهای؛

از  پس وی ۶۷ است. شاهدان کشتار تابستان و
توسط خیابانی، آدمربایان تیم توسط شناسایی
به  بزرگ ضربه در و  ۶۳ سال در دادستانی
شانزدهم کنگره ـ پیروان خلق فداییان «سازمان
در زندانیان بزرگ کشتار از پس و دستگیر آذر»

شد.  زندان آزاد ۱۳۶۷ از سال پایان
در خود میگوید، که اصالنی، چنان مهدی
حال حاضرهیچتعلقگروهیوسازمانینداردو به
عنوانفعالسیاسیمستقلفعالیتمیکند.وی
تابستان۶۷ ساکن  بزرگدر زمانوقوعکشتار در
ویژگی است. زندان گوهردشت بوده بندهشتدر
زمان در آن جغرافیایی موقعیت لحاظ به بند این
این ماندگان زنده که است بوده بهگونهای کشتار
بیشترین حوادث کسانی هستند که از جمله بند
را میهن معاصر تاریخ در کم یاب پلیدی آن از

بودهاند. شاهد
و گفت ساعتها و سخنرانی مقاله، ده ها
کشتار ارتباط با ویژه در رادیو تلویزیونی به گوی
اصالنی  مهدی فعالیتهای جمله از تابستان۶۷

است. بوده
ساعتهاگفتو گویرادیویی باحسینمهری
برای تالشهای وی جمله از ایران صدای رادیو در

است. بوده کالبدشکافیجنایتتابستان۶۷
اولینمصاحبهوطرحماجرایتابستان۶۷ از 
در سال «دویچهوله»، آلمان، دولتی جانب رادیو
تارنمای«بیبیسی»  در ۲۰۰۲ وطرحاولیهکشتار

است.  شده انجام وی ۲۰۰۴ با سال در
مجله در عمدتا اصالنی مهدی مقاالت
نزدیک همکاری که وی چاپ فرانسه، «آرش»،

می شود. درج دارد آن با

تالشویبههمراهیدوستشمسعودنقره کار
نامههای آخرین و وصیتنامهها جمعآوری در
که «جنگل شوکران» کتاب با چاپ اعدامیان
است دست تدوین در از مجموعه ای اول جلد

ثمر نشست. به
وی زندان جدید خاطرات کتاب همچنین
و یکمین بیست در سرخ» گل و «کالغ نام به
از و پس گذشته ماه در بزرگ سالگشت کشتار
در و شد مواجه مخاطبان استقبال با آن انتشار
کتاب این دوم چاپ گردید. نایاب کوتاهی مدت

سراسری میباشد. توزیع اکنون آماده هم
صحنه روی در اصالنی  مهدی حضور با
و نسبت پا خاسته به در جلسه جمعیت حاضر
نسبتا سخنرانی وی در احترام کرد. ادای او به
انجامید  طول به ۴۵ دقیقه حدود خود که بلند
خود دردناک خاطرات از عمدهای قسمت های
روزی به ویژه سه و شرایط آن و زندان اوین در
شدند عام قتل در آن زندانیان سیاسی اغلب که
تحت را شدیدا جلسه در حاضران کرد و نقل را

داد. قرار تاثیر
درپایانسخنرانی مهدی اصالنیاعالمتنفس
فیلم پخش برنامه با بخش دوم سپس و شد
آغاز گردید. سال جنایات رژیم» «سی کوتاهی از
دیگر خانم بار فیلم این نمایش از خاتمه پس
لطیفهبررویصحنهظاهرشدویکسرودمردمی
به عمل دعوت از حسام یوسفی آنگاه اجرا کرد.
و به قرائت گرفته که در مقابلمیکروفونقرار آمد

بپردازد. شاملو احمد زندهیاد از شعری
بخشپایانیمراسم«یادمانقربانیانتابستان
ـ سیاسی ترانه دو اجرای به «۱۳۶۷ سال
مهربد اختصاص شیرین توسط اجتماعی دیگر

شد. روبرو حاضران گرم استقبال با که داشت

 ۱۳۶۷ سال تابستان قربانیان یادمان مراسم برگزاری

لندن). بهشتی (از مجید
از دیگر تن چند با مذاکره میگوید بهارلو
روزنامه نگارانحرفهایو باسابقهدردیگرشهرهای
نیز، دیگری کسان بزودی و دارد ادامه دنیا مهم
به خبر، تحلیل و خبر شبکه گسترش جهت در

پیوست. خواهند مذکور تن چهار جمع
تلویزیون «شبکه اداری امور و داخلی مدیر
همسر بهارلو، بهی واشنگتن» بینالمللی
آن وسیع نسبتا است و دفتر بهارلو، احمدرضا
دارد قرار واشنگتن در چویچیس منطقه در
یکی از برنامهها در زنده پخش و ولی تولید، اجرا
استودیوهای«خبرگزاریرویتر»درشهرواشنگتن
صورت میگیردکهباکلیهامکاناتفنی،فعالبرای
است در قرار و شده اجاره روز، در چند ساعت
در محلی اختصاصی آن آینده نزدیک استودیوی
فنی کارگردانی  شود. راهاندازی و آماده دیگر 

برنامههایروزانه«تلویزیونبینالمللیواشنگتن»
است. کشفی مانا عهده بر

گروه اینتلویزیونتوسطدو برنامههایروزانه
(واشنگتن در شرق جغرافیایی در دو منطقه و
تهیه کشور) این غرب در لوسآنجلس و آمریکا
احمدرضا بهارلو که آنطور و تولید میشود و
کوتاه دوره یک گذراندن از پس و بزودی میگوید
از یکساعت آن برنامه هایزنده ماهه طول چند
به سپس و روز در ساعت چهار به روز در نیم و

ساعات بیشتر افزایش خواهد یافت.
دیروز، که با وی کوتاه گویی گفت و در بهارلو
«ایرانیان» گرفت به خبرنگار انجام پنجشنبه،
با همزمان  آینده، هفته چهارشنبه روز گفت 
و ملل سازمان در احمدی نژاد محمود حضور
نیویورک، در ایرانیان بزرگ تظاهرات برگزاری
برنامه«تلویزیونبینالمللیواشنگتن»مستقیما
نیویورک شهر در رویتر» «خبرگزاری استودیو از

پخش خواهد شد.

استقبال اطالعاتیکه جمع آوریشده، بر بنا
برنامههایروزانهاین تلویزیون تماشاگران ایرانیدر
از دور آن «فوقالعاده» و آغاز نخستین هفته در
اساس این بر و بوده مدیران آن پیشبینی و تصور
پوشش جهانی نزدیک آینده در که انتظار میرود

بگیرد. بر را در میلیون ها نفر آن
طریق از واشنگتن» المللی بین «تلویزیون
«۵ استار «تله به که «۱۹ «گاالکسی ماهواره
به آن و مشخصات پخش میشود است مشهور

قرار زیر است:
Frequency: 12060
Polarization: Horizontal
S/R: 22000
FEC: 3 / 4 

به مراجعه با مذکور تلویزیون ضمن، در
دیدن قابل نیز نشانی زیر، آن، به اینترنتی پایگاه

است:
 www.winbroadcasting.com 

شد راهاندازی (WIN TV) واشنگتن بینالمللی تلویزیون شبکه


