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سفر درباره یادداشتهایی
نیـویورک به احمدینژاد

احمدینژاد ویزای ـ ۱
سفر  به بیشتر روزی چند که این وجود  با
اجالس در برای شرکت آمریکا به  احمدی نژاد
نوری هاله  و ارایه نطقهای ملل سازمان ساالنه
مقامات سوی از او ویزای  هنوز  نمانده، باقی
او همراهان ویزای است. نشده صادر آمریکایی
و قوم و و بسیجی محافظ هزار نفر حدود (که
سرنوشت همین به هستند) مداحان و خویش

است. شده دچار
ضمن جمهوری اسالمی امور خارجه وزارت

صدور در آمریکا را به تاخیر خود اعتراض نامهای
و تکبر نوشته: آمریکا با آن و در اعالم کرده ویزا
ارزشی قایل بینالمللی پروتکلهای قلدری به

نمیشود.
در نامهای هم خارجه آمریکا امور وزارت گویا
کرده اعالم چنین آن و در نوشته نامه جواب این
که ایرانی صدور ویزای هزاران که وقتی است:
میگویندI Love USA کلیطولمیکشدچهدلیلی 
آمریکا شبمرگ بر ویزای کسانیکهصبحتا دارد

شود؟ صادر از نوبت خارج زودتر و میگویند

بدوش خانه ـ ۲
امسال گویا  میآید، بویش که اینجور 
بیخانمان نیویورک  در است قرار احمدینژاد 
نتوانددرهیچ او تالشایرانیانبرای اینکه باشد!
هتلیحتیهتلهمیشگیخود«اینترکنتیننتال»
و مدیران بیشتر تقریبا موثر بوده و بگیرد اتاق
کسب خود و برای برای این که صاحبان هتل ها
به اتاق از نکنند درست دردسری خودشان کار و
کردهاند. خودداری گروهش و احمدی نژاد آقای
دیکتاتوری رژیم  آمریکاییان مخالف و  ایرانیان
چهار و سه درجه هتلهای حتی ایران اسالمی
دارند قرار آنجوری محلههای در که را نیویورک
اعتراضآمیز تظاهرات و  بایکوت به تهدید را

کردهاند.
گویا فامیل از همراهان احمدینژاد که یکی
عروساوستپنهانیبهخبرنگار«کیهان»گفت:
بخشکیشانس!دفعه اولاستکه آمده ایمآمریکا
هانیمون» «سویت در خوابیدن جای به باید و
و پاکستان در سفارت کیسه خواب در فالن هتل

بخوابیم! حفاظت دفتر زمین کف روی

نیویورک در احمدینژاد نطق ـ ۳
نرسیده آمریکا به پایش احمدینژاد هنوز
را کارشناسانسیاسیمی توانندنطقاحتمالیاو
اوقراراستدرمقابلنمایندگان پیشبینیکنند.
قرارگیردوبدوناشارهبهشخصو دولتهایدنیا
مقصرهمه انگلیسرا کشوربخصوصیآمریکا و یا
و ایرانیانشمرده بهویژه بدبختیهایمسلمانانو

نثاردشناموحرفهایزمختپیشبینی سپسبا
دورهاشبه پایان ایراننیستکه که اینرژیم کند
استکه کارش رسیده بلکهاینامپریالیسمآمریکا
تمامشده! سپساوبهمسالهاسراییل وفلسطین
ساختگی ادعای ارایه ضمن و پرداخت خواهد
به اسراییل که گفت خواهد هولوکاست بودن

شد. کارش تمام خواهد زودی
سپساوبا اشاره بهسیرتو خصایل ائمهمهم
دین برای گرویدنبه حضار اسالمضمندعوت از
تلف و کلمه هزار چند از استفاده با شیعه اسالم
خواست خواهد نمایندگان از آنها وقت کردن
از شیوههای و سپرده او به را مدیریت جهانی که
و بسیج نیروی و معظم و فقیه رهبر کشورداری
به رسیدن برای ایران شخصیهای لباس و سپاه

شوند. بهرهمند تمدن دروازههای

جلسه  ترک و نمایندگان ۴ ـ
ملل سازمان

سیاسی مدافع سازمان و نهاد کمک چند با
در اپوزیسیون ایرانی گروه و چندین بشر حقوق
اینترنت در دعوتنامهای و شکایتنامه خارج
شرکتکننده نمایندگان از آن در که گرفته قرار
که شده خواهش ملل سازمان امسال در اجالس
احمدینژاد، رییس محمود نطق هنگام شروع
اعتراض  سالن با ترک ایران، جمهور۶۴ درصدی
انتخابات، (دزدیدن ایران اخیر حوادث به را خود
تجاوز و و شکنجه کشتن مردم و زدن کتک
حدود چند دهند. نشان زندانیان) جنسی به
عریضه در اینترنت این گرفتن بعد از قرار ساعت
پیش بینی  گرفت. قرار آن پایین در امضا ۱۵ هزار
زمان خداحافظی تا اینامضاها که تعداد میشود
ایرانبرایمسافرت زنوبچهاشدر با احمدینژاد
البته اینعریضه برسد. هزار نیویورکبهصدها به
جنبهسمبولیکداردوبیشترنمایندگاندولتها
به اینسادگیترکنخواهند را جلسه قاعدتا دیگر
دارند خارج امید مقیم ایرانیان بسیاری از گفت.
را خود کفشهای احمدینژاد همیشه مانند که
متکای مخصوص روی و آورده در حین نطق در
قد افزایش برای (که واشنگتن در ایران سفارت

از نمایندگان شاید و ایستاده کردهاند) تهیه او
بهتر گذشته از شوخی فراری شوند. او پای بوی
نیستیکیوسطسالندادبزند:«مواظبباشید
از همه بسته!» تا بمب خودش احمدینژاد به

بگذارند؟ فرار به پا ملل سازمان اجالس سالن

کلینتون هیالری مهمانی ـ ۵
وزارت سوی از هر سال مانند هم امسال
نمایندگان افتخار مهمانیبزرگیبه آمریکا خارجه
ملل ساالنه سازمان اجالس در که کشورهایی
میزبان شد. خواهد برگزار می کنند شرکت
امور وزیر کلینتون، هیالری  امسال مهمانی
در که احمدینژاد شده میباشد. شایع خارجه
برای را او و نگرفته قرار امسال مهمانان لیست

مهمانی دعوت نکردهاند. این
با مصاحبهای در احمدینژاد  محمود
میگوییم استکبار وقتی گفت: خبرگزاری فارس
من خودم زیاد وی اضافه کرد: جهانی یعنی این!
هممشتاقبهرفتننبودموازمهمانی هاییکهزن
در وی نمیآید. خوشم زیاد میشوند قاطی مرد و
هر عیالبنده قبلاز که شکر را خاتمهگفت: خدا
برای پیاز و مسافرتمقدارینانو گوشت کوبیده

نمانم. تا گرسنه منبستهبندی می کند

قدس روز راهپیمایی
این دیگریبود. ایرانچیز روزقدسامسالدر
حتی گویندگان شد که حال انجام و با خوب قدر
تلویزیونهایلوس آنجلسیهمحسودیشانشده
میانملتایران در دلشانمیخواستآنجا و بود
قرار که بزرگ روز این اهمیت علت به میبودند.
گیرد از نام ایران» «روز قدس روز جای است به
که ایران خودمان در خبرنگار مخصوص طریق
مرتب برایماخبروعکسوویدیومیفرستد گفت
شرکتکنندگان بعضی از کوتاهی با گویهای و
شما برای که داشته ایم عظیم راهپیمایی این در

گزارشمی کنیم:

***

پدر. سالم ـ
پسرم. سالم ـ

این به امروز چرا بپرسم است ممکن ـ
راهپیماییآمدید؟

به این  که هر سال ۲۵ سال است من االن ـ
آخر در من گفتهاند به میآیم چون راهپیمایی
ویزای برنده به و میکنند قرعهکشی راهپیمایی

اسراییلمیدهند.
با شما احتماال غلطعرضکردهاند، بهشما ـ
اینراهپیماییبرایفتحکشور شوخیداشتهاند.

آنجا! است نه ویزای اسراییل
اگر نیستم ولی دعوا و جنگ من اهل آقا ـ
به را حرفها این که برسد دامادم این به دستم

میکنم! تکه اش تکه زده من

***
خانم. سالم ـ

سالم. ـ
این به آمدید امروز چرا بپرسم است ممکن ـ

راهپیمایی؟
پدر نباید به است که تنها روزی واال، این ـ
چکار رفتهام و کجا که بدهم مادرم جواب و

کردهام.
خیابانها باشید؟ روز در تمام قرار است ـ

ناهار پارسالبعداز نباشد. امیدوارمهمهروز ـ
ازظهر بعد و از یکپسرخوشتیپ بهپستمخورد

خیابان بمانم. توی نبودم بعد مجبور به

***
سالم ـ
سالم ـ

این به چرخدار صندلی با شما که می بینم ـ
راهپیمایی آمدهاید.

بیاییم. که فرمودند آقا ـ
چه آمدهاید؟ برای ـ

قدس روز در شرکت که فرمودند ایشان ـ
حساب روز یک است و معادل گرفتن روزه مثل

میشود.
نگرفتهاید؟ روزه امروز شما پس ـ

بود استثنایی خیلی قدس روز چون امسال ـ
کند. قبول آقا امیدوارم نگرفتم. روزه روز پنج
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 بقیه در صفحه ۳۳   

کند! پیدا نیویورک در خود شبانه برای اقامت جایی شد موفق باالخره احمدینژاد

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

مهر) ۶) سپتامبر                              دوشنبه ۲۸

ایران  شعر امروز آتشی و                                               منوچهر

کشفی صمصام                                                 سخنران:

                                    
(۱۳ مهر)  اکتبر                                       دوشنبه ۵

                                     
فرشته درآید: شود چو بیـرون                                                   دیو
                             ریشه های فرهنگی جنبش های 

                                                          سیاسی ایران                          
برقعی                   محمد دکتر                                             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

            

***
سالم. ـ

هلو. ـ
بله؟ ـ

دوبی رفته بودم دو سه روز انگلیسی گفتم. ـ
مثلبلبلانگلیسییادگرفتم.

شرکت کردهاید؟ مراسم این چه در برای ـ
ظهر لنگ کنکور موندم و روزها تا پشت ـ
بلند زودتر گفتم امروز می خوابم. خونه توی
وسط افتادم خبره چه ببینم خیابون بیام و بشم
بعد خواب به کند زود تموم بشه و خدا جمعیت.

برسم. ظهر از

***
سالم. ـ
سالم. ـ

ـمیبینم کهشما تیشرت باعکس میرحسین
پوشیدهاید؟ را موسوی

مگر اشکالی دارد؟ ـ
«کیهان» روزنامه اینقدر چرا ولی اصال! نه ـ

دستتونه؟میفروشید؟ تو
آره. ـ

تی شرت که عجیبه من برای خرده یک ـ
«کیهان» روزنامه  ولی دارید را  موسوی

میفروشید.
را آن علت که روزنامه «کیهان» را به این ـ

نمیفروشم. خوبیمیدونم روزنامه
میفروشید؟ چه برای پس ـ

توالتهای این وضع همیشه قدس روز ـ
جای به را «کیهان» است، خراب بسیار عمومی

می فروشم. مردم به توالت دستمال
شریعتمداری آقای «کیهان»؟ با چرا حاال ـ

حالنمیکنید؟
و دولتیه کاغذش ولی خود جای به اون ـ

خیلینرم تره.

***
نباشید. خسته پدر، سالم ـ

سالم. ـ
آیا ـمی بینمکهشما سرتاسرسبز پوشیده اید.

سبز هستید؟ جنبش موسوی و طرفدار آقای
چیه؟ سبز جنبش ـ

و احمدینژاد دولت مخالفان جنبش ـ

والیت فقیه.
پارک توی و هستم بی خانمان من بابا. نه ـ
و خوابیدم روی چمن دیشب هم می خوابم.
لباس هایم تمام که بود خیس قدر آن بدمصب

شده... سبز

***
سالم. ـ
سالم. ـ

آمده اید؟ قدس روز راهپیمایی به ـ
می گی... غیب بسته چشم ـ

بوده؟ چطور تا حاال راهپیمایی ـ
از تلفن شماره چهارتا بوده. عادی خیلی ـ

دخترها گرفتم.
دیکتاتور بر  مرگ شعار شما دیدم  من ـ
میدهیدفکرکردمسیاسیهستید،فکرنمیکردم

بازی. دختر آمدهاید که
بازی دختر  برای روز بهترین قدس روز  ـ
پدرهای برای هم دیکتاتور بر مرگ شعار است.
از دخترشان نمیدهند اجازه که بود دیکتاتور

بیاد. بیرون خونه
دیکتاتور پدر بر مرگ می گفتند باید پس ـ

نمیآد. در جور قافیهاش ولی درسته، ـ
به و هم پوشیده اید شال سبز که میبینم ـ

زدهاید. سبز روبان دستتان مچ
میکنی ؟ حال آره. ـ

هستید؟ موسوی آقای طرفدار ـ
و آمد که خیلی دمش گرمه چون موسوی ـ
را  و کالغ گذاشتهاند کاله ملت سر سال گفت۳۰

آن ها فروختهاند. االغ به جای به
کالغ. به جای را االغ هم شاید ـ

نیست. بعید ـ
که سبز روبان این خاطر به را شما کسی ـ

اذیتنکرد؟ بستهاید
چطوری می کنی فکر پس بابا. نه اذیت؟ ـ
چهارتا شمارهتلفنگرفتم.اگردستبندو دستمال
این دخترهای فقط باشی نداشته سبز  گردن
محل بهت بابا قوری و کچل کور و حزباللهی
پارسالکهموسوینبودکاسبیخیلی میگذارند.
دوست ماه شش شدم مجبور آخرش و بود کساد
پسریکبیوه مطلقهپا به سن باشماون همباچادر

و حسابی. درست ماشین و بدون سیاه
ندارید؟ دیگری حرف ـ

اونطرف خیابانیکجیگر برم. از بگذار نه ـ
دیکتاتور. بر مرگ میده. سیگنال داره

شد آزاد کفشپران
مصاحبه یک جریان در که عراقی شخص آن
مطبوعاتیبه طرف جورجبوش کفش پرتابکرده
روز پیش بودچند او راسگکثیفخطابکرده و

شد. زندان آزاد از
و خبرنگاران  با هجوم زندان  بیرون در او 
عکاسانمواجهشد ونتوانستبا زنشماچوبوسه
قهرمان مرا اوبهخبرنگارانگفت:بعضیها نماید.
میگویند که ملی خطابکردهاند ولیبرخی دیگر
زدهام. لطمه عراق در دموکراسی جنبش به من
گروه نمیدانم لحظه این در هنوز کرد: اضافه وی

دوم را؟ گروه یا کنم و انتخاب اول را
برنامه بود: جوابخبرنگاری که پرسیده در او
دنبال سیاست را کار آیا و شما چیست آینده
شدهام. خسته از سیاست گفت: کرد؟ خواهید
بزرگترین کنم گوش را زنم حرف است ممکن
خندهکنان او کنم. باز بغداد در کفشرا فروشگاه
«بوش» را مغازهام اسم است ممکن حتی گفت:
آمریکا ساخت بوش» «نان کفش های و بگذارم

کنم! وارد را

اخذ ویزا جدول سهولت
توسط شده ارایه آمار آخرین اساس بر
نهادتحقیقاتیامورحقوقبشر چندینموسسهو
به مسافرت سادگی گرفتن ویزا و سهولت درباره
تهیه دقیقی مختلف جدول مفصل و کشورهای
ایران گشتهاست.طبقاینتحقیقاتمردمکشور
درمیان۱۶۵ کشور جهانتنها قادر بهدریافت ویزا 
دنیاهستند.  به۱۴ کشور ومسافرتبدوندردسر
سومالی، حدس زد که کشورهای می توان البته
ونزوئال الجزیره، یمن،کوبا،کره شمالیو سودان،
در میکنند استقبال ایرانیان از باز آغوش با که

دارند. وجود کشور ۱۴ این
سهولت جدول به این خارجه ایران امور وزیر
اظهار و اشاراتی نمود آخرین مصاحبهخود در ویزا
به  این۱۴ کشور تعداد که به زودی کرد امیدواری

ایرانیان  که کاریکنند و تقلیلداده ۷ یا ۸ کشور
به را مغزهای خود و نموده فرار از ایران نتوانند

بفروشند. دنیا کافر و کشورهایمستکبر

و سیاسی اخبار ورزشی
دولت و مسابقه بین آخرین قدس، در در روز
شرکت میلیونها در خیابانهایایرانبا مردمکه
یونیفورم سبزدر تماشاچی برگزارشد،تیممردمبا
گردید. ظاهر با ینونیفورم سیاه دولت تیم مقابل
بازیکنانتیمدولت خشونتکامل با اینمسابقه
برتر تکنیک با که تیم مردم یافت. ادامه و شروع
آمده این مصاف به تازهنفس و بازیکنان قبراق و
کند. هر وارد حریف دروازه به توپی بود نتوانست
محسنی به و ولیعصر میدان نیمه از توپ بار که
مسابقه داور کرد، حرکت دولت تیم دروازه طرف
پپسی) جای (به سیبزمینی گونی میگویند که
ملت بازیکن باتوم و چماق و سوت با بود گرفته
که نگذاشت داد و فراری خط میانی پشت به را
وساطت دروازهجماران نزدیکشود. باالخره با به
این از فیلم تهیه مشغول که خارجی خبرنگاران

توسط که گلهای مسابقه از دو تا بودند مسابقه
قبولداور بودمورد ملتازخطوسطشوتشده
مسابقه نتیجهمسابقه داور در خاتمه گرفت. قرار
قبلی کهدو بر صفربه نفعدولت بودرا با نتیجه این
بهنفعملت) رویهم گذاشت بر صفر مسابقه (دو
پایان اعالمکردکهمسابقه با مساویطرفینبه و
این بین برگشت مسابقه زودی به است. رسیده

گرفت. انجام خواهد همین محل در تیم

اجاره برای آپارتمان
کلیه با خوابه اتاق یک آپارتمان دستگاه یک
آشپزخانه و مبل) و تلویزیون و (تخت تجهیزات
کیسه و موکت دارای یخچال) و گاز (اجاق کامل
و قبله به پشت دستشویی و حمام و خواب
زمینی) توالت شلنگ آفتابهای و (شامل کامل
اجاره ارزان قیمت به نیویورک نقطه امن ترین در

می شود. داده
جمهور رییس برای مخصوص و ویژه تخفیف
دهند عکسهای که اجازه این به شرط ایران
آپارتمان در موزه این در اقامت ایشان در زمان

Psychic Connection
روانی و روحی تکالیف درمان

نیـروبخش جمیله
منطقه در شما تکالیف هرگونه آماده عالج
این رابطه فیرفکس کونتی، ورجینیا، در

میباشد.

ذیل تلفونهای به میتوانند نیازمندان
فرمایند. حاصل تماس

703.750.7850
571.275.2215
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مرتبه ـ  بلند و مرتفع بسیار ۱ ـ ساختمان
یکی شدن. درهم و

بینی  بزرگ و خود ـ غرور پشتک پاسخ ۲ ـ
وزارتخانهها. از ـ

کلمه  ـ مهمل لرستان در استان شهری ۳ـ 
می شود. دیده آب در که کوچک کرمی ـ کج

شده ـ  نابود و نیست ـ حرف یک ۴ ـ تکرار
موسیقی. نتی در قلعهـ  دیوار

باشد ـ  جانوری تا مینشیند پشت ۵ ـ بر
قامت. و قد ـ آفریقا جنوب در جزیره ای

ـوقتوهنگام  خوشگذرانوآسوده خاطر ۶ـ 
در حقیقت حیوان نجیبی است. ـ

گاندی و  همرزم ـ چشمداشت و ۷ ـ انتظار
که در آمریکا جمهور رییس ـ گاندی پدر ایندیرا

شد. ترور داالس
آبگوشت. انواع از ـ یتیمان ـ ۸

الماس خالصتریننوعآناستـ پناهگاه  ۹ـ 
و اعصاب. ورزش تمرکز فکر ـ

باشتاب  و تند ـ است! «یکی» فقط ۱۰ ـ
یک بر نامش امروز و بود شمال در منطقهای ـ

شده. شهر اطالق
آبکی  ـ غذای هرمزگان در استان شهری ۱۱ـ 

حیران. سرگشته و ـ
دوباره  اتحاد از غربی قبل آلمان پایتخت ۱۲ـ 
رستاخیز ـ روز میهمانی و مجلس جشن ـ آلمان

سال. از ماهی ـ
کلمات پرسش و  از ـ ۱۳ ـ اشرف مخلوقات

لب. تشنه رویای ـ استفهام
قفل  ـ ـ مالالتجاره کنکاش و مشورت ۱۴ـ 

قدیمی. درهای چوبی
بزرگ  اختراعات از باالتر ـ ردیف چهار ـ ۱۵

هالنددانشمندآمریکایی.

جای پزشک  سابقا به ـ از غذاهای فوری ۱ـ 
طبابتمیکرد.

استوار ـ  و محکم ـ گویند را کولی ۲ ـ زن
حرفتعجب.

پر  سر تفنگ نوعی ـ خانه اسباب و خانه ۳ـ 
خارجی. پول ـ قدیمی و کوتاه

ـ نسبت  فربه و ـ چاق از اقیانوسها ۴ ـ

دادن.
و لوکس  بزرگ ساختمان ـ کهنه دل آزار ۵ـ 

جو. پوست گندم یا ـ
االجرا ـ  الزم دستور ـ شده آوری جمع ۶ ـ

گوسفندجنگی.
مال  ـ تئاتری بازی ـ بیمار و دردمند ۷ ـ

عزیزانکشیدنیاست.
استان  در شهری ـ افسوس و درد کلمه ۸ ـ

پا. قدم یک عقب افتادهـ  اصفهانـ 
در  دانشگاهی شهر ـ  ناگهانی  ضربه ـ  ۹
نیز مربا نوعی به و است نامربوط حرف ـ فرانسه

گفتهمی شود.
ارتش  آسیا که در کشوری کوهستانی ۱۰ ـ
ـ بنمضارعمصدرسوختن چیناشغالکردهاست

ضایع. و فاسد ـ
شمال ـ  برنج انواع از ـ ترازو ۱۱ ـ پارسنگ

شرعی. آب
پوچ و  آنرا دهدناندهدـ  آن کسکه ـ هر  ۱۲

بخشیدن. آرامش و کردن دلجویی ـ تهی میان
جایز  ـ عالی تحصیالت ـ مرکز بیگانه ـ ۱۳

وشایسته.

محصول  صدمتر مربع ـ تباه و ضایع ـ ۱۴ ـ
است! آب

کشوریآفریقاییبا تنگهایبههمیننام  ۱۵ـ 
پاکنژاد. و اصیل ـ

که جمهوریخواهان» «اتحاد گروه همین در
معموال تندروترین و هستیم آن عضو دو هر ما
در همیشه که هستند کسانی انقالبیترین ها
برای تالششان حداکثر و نشستهاند ساحل امن
انجام و مقاله تعدادی نوشتن ایران سیاست
که حالی در است بوده تلویزیونی ـ رادیو مصاحبه
تا بودهاند و نظام زندانهای هر دو در کسانی که
طناب تصادفی که چه بسیار و رفته اند مرگ پای
شما سوی مانده اند از زنده و پاره شده دارشان
محافظهکاران» و «همراهان رژیم همفکرانتان و
سیاستگذاری آنها هر در و خوانده میشوند
میشوید شما و محافظهکار و سازشکار میشوند
تشکیل بالفاصله فراکسیون خود را لذا و انقالبی
جدا محافظه کاران آن از را خطتان که میدهید
نیروهای سخنگوی آسانی خود را به شما کنید.
و میکوشید میدانید جامعه سکوالر ـ دموکرات
زدن انگی با میاندیشد شما جز که را آن کس هر
و سازشکاری فرصتطلبی، بیسوادی، چون
تمام و کنید بدر میدان از غیره و بودن اسالمی
را خود بر آن است که همه جا میخ شما تالش

برافرازید. پرچم خود را و بکوبید
و همفکرانتان شما بههمینسبب اینروزها
بهآسانی سخنازمحاصرهاقتصادیایرانو بهویژه
به ایران بنزین نفروختن و ایران نخریدن نفت
سیاستها این می گوییم من امثال و میگویید
وظیفه ساحل نشینانیچونمنوشمانیست زیرا
نفت وابسته ایرانبه مثلمردم و حقوقما درآمد
بنزینهم باکهایبنزینماشین تحریم نیستو
به که میکنیم لذا اصرار نمی گذارد و خالی را ما
جاینسخهپیچیدنازخارجحامیخواستههایی
ندای مبارزان این میآید. داخل از که  بشویم
به را انسان میلیونها که است کشور داخل
خیابان میآوردنهسخنانامثالمنوشما کهدر
نمی کند جمع هم را نفر صد چند هم جا همین
مرحمی اگر خارجنشینان ما است خوب لذا و
ادعاهایمان حداقل با مبارزان نیستیم زخم بر
نمکی خیالیمان نمایندگیهای و خطکشیها و
برخورد امثال نگاه همین و نپاشیم. زخم آنان بر
از حمایت مورد در حتی شما همفکران از را من
کشور خارج از در ما مبارزه نوع سبز و جنبش
شما که همان چیزیست و این میکند متفاوت
«بومیگرایی»سعیدر عنواننظریه زیر نادانسته

دارید. آن تخطئه

آقای... نقد بر نقدی

نمایشدایمی مخصوصهولوکاستنیویورکبه
نمایید. حاصل تماس تلفن... با لطفا درآید.

زنم با من گوهای و گفت
این اوقات بیشتر این که علت به متاسفانه
و مکالمهای گذراندم دخترم با دوست را هفته
زنم با من گوهای قسمت گفت و نداشتم زنم با
موکول آینده شماره های به را آن و نشد میسر

میکنم.

آموزشی اخبار
افتتاح زنگ ساله روال هر طبق احمدینژاد
صدا به مهر اول روز در را تهران مدارس از یکی
آوردوچنددقیقهایبرایدانش آموزانمدرسه در
انتقادازچنددانشآموزکه سخنرانیکرد.اوبعداز
حضور آنجا مچبندسبز در لباسوشال گردنو با
شما گنجینههای من، گفت: عزیزان داشتند
و تحصیل هستید که بعد از سالها مملکت این
غربی پناهنده کشورهای از یکی دانش به کسب
مردم اختیار را در خود و نبوغ هوش و میشوید
و دعا جای به عزیزان شما میدهید. قرار آنجا
جمکران چاه دخیل در و انداختن عریضه و نماز
را که کتابهایی و میکنید انتخاب را راه اشتباه
هنوز که در کتابخانههایی نکردهایم سانسور ما
با شبها بعد و میخواندید نشده اند اسالمیزه
و گوگل اخالقی غیر سایتهای در زدن پرسه
تقلید مراجع از تقلید جای به یاهو و ویکیپدیا
به جای میکنید. را پیدا خود جواب سئوالهای
مطالعه و امام آثار  جزوات کتابها و خواندن
جاسوسی سایتهای به ایشان اندیشه های
 «بیبیسی» مراجعهمیکنیدوبهیک خودفروخته
تبدیلمی شوید.بهجایلباس هایسادهومردمی
میپوشند بسیجیها برادرانلباسشخصی و که
کاپیتالیستی شرکتهای  مارک با  لباسهایی
«صدا تماشای جای به میخرید. اروپا و آمریکا
عزیز اسالمی انقالب عیار تمام که آینه سیما» و

اسکار مراسم در فیلم های برنده شده میباشد ما
میخرید از دستفروشان خیابان را صهیونیستی

میکنید. تماشا خانه در و
با که سخنرانی خود خاتمه احمدینژاد در
آنها از  بود شده همراه دانشآموزان خمیازه 
خواستکهگولانقالبمخملیموسویرانخورند
اکبر» «اهللا پشتبام آنها روی مادر و پدر اگر و
بکشند: فریاد و کنند اعتراض آنها به گفتند

«اهللاصغر»!

افکار عمیق
تایید قاطعانه  حوادثاخیر ایرانو توجه به  با
احمدینژاد دشمن جدی محمود مردم دنیا که
نبود که بهتر زمیناستآیا رویکره در نسل بشر
همه موجودات کردن سوار جای آدم به حضرت
و خود دقت کشتی مسافران در انتخاب کمی

میداد؟ خرج به سلیقه

نکته هفته
ندارد راهپیمایی آزادی که ملتی چگونه
راهپیمایی دیگری ملت آزادی برای میتواند

کند؟

فدراسیون اطالعیه
ایران فوتبال

کشورمانوحضور ناآرامیهایاخیر دنبال به
ورزشی جایگاه های در سبزپوش اغتشاشگران
رسیده به دنبال دستورات و فوتبال  مسابقات
مبنی اسالمی جمهوری سیما»ی و «صدا به
کلیه اطالع مسابقات به و سفید سیاه پخش بر
می رساند فوتبال تیمهای ورزشکاران و مربیان
و لباس یونیفورم پوشیدن ثانوی اطالع تا که
و سیاه از غیر رنگهای (با رنگدار ورزشی
روشن بودن لباس و تیره یا الزم نبوده سفید)

کافی خواهد بود.
عمومی روابط اداره

کنند. همبستگی ابراز ایران مردم با
خیابان در  ایرانیان از  نفر هزار دو  حدود
دیگر  دستهای بودند. شده جمع منهتن  ۴٣
ملل سازمان مقر اطراف خیابانهای در نیز
از بیش  به  تعدادشان که بودند شده  جمع 
فدایی چریکهای میرسید. نفر هزار سه
چپ های مستقل، چپهای مجاهدین، خلق،
مشروطه خواهان، جمهوری خواهان، انقالبی،
خود گروههای نیز هر کدام سلطنتطلبها و
حمل را خود پرچم های و داده تشکیل را

میکردند.
آنها به که اکثر حاضرین را سبز» «جنبش
برای «اتحاد چون گروههایی بودند، پیوسته
من «رای و ایران» برای «صداهایی ایران»،

می کردند. اداره کجاست؟»

«نه چون شعارهایی صدای جمعیت میان از
ما «سهراب ایران»، فدای جانم ـ لبنان نه غزه،
مرده»، «خامنهای که است این دولت نمرده،
«تجاوز، و است»  باطل والیتش است، قاتل
گوش روز به از آغاز اثر ندارد» ـ دیگر شکنجه

میرسید.
نیز نیویورک مقیم یهودیان از اندکی تعداد
از برخی می خوردند. چشم به جمعیت میان در
نیز بیتفاوتازکنار اعتراضسبزملت آمریکایی ها

می پیوستند. آنها جمع به و نشده رد ایران
چشم نشاط به شیرین میان جمعیت، در
در رنگ، با دستبد و لباسی سبز که میخورد
ترجیح او بود. شده میاناعتراضکنندگانحاضر
با کسی و باشد جمعیت جزو روز این در بود داده

نکند. اومصاحبه
چهارشنبه، روز ظهر از بعد چهار ساعت در

و دوم، هفتم چهل و خیابان تمامی ایرانیان در
ملل جمع روی ساختمان سازمان به درست رو
سخنرانیاحمدینژاد، دست همزمانبا شدند تا
چون کسانی میان جمعیت بزنند. در اعتراض به
گنجی منوچهر و سازگارا محسن براهنی، رضا

داشتند. نیزحضور
محمود سخنرانی که خبر این اعالم با
ظهر از بعد نیم و هفت ساعت به احمدینژاد
پراکنده شدند است،جمعیتکمکم موکول شده
جلوی در وی، سخنرانی زمان تا نیز تعدادی اما
با شاید تا ایستادند دوم، و هفتم و چهل خیابان
او از «شعار آبدار» چند با او بتوانند ماشین عبور

استقبالکنند!
اقامت محل  اطراف که بود حالی در  این
تدابیر شدیدترین تحت احمدینژاد، محمود

داشت. قرار امنیتی
این همهجمعی ازایرانیان معترضدر مقابل با
کدام از هر عبور با زده و اعتراض به هتل دست
ایرانیان حاضر رئیسدولت، اعضای هیاتهمراه
رسایی حمید باالمیبردند. را فریاد اعتراضخود
نمایندگانمجلس، میرتاج الدینیاز ومحمدرضا
محمد دفتر رییس  مشایی  رحیم  اسفندیار  و
هنگام که بودند افرادی جمله از احمدینژاد
معترضان فریادهای و اعتراض با هتل به رفتن

مواجه شدند.
مقامات و  رهبران اکثر که این علیرغم 
اقامت داشتند هتل این در که کشورهای دیگر
محمود اما وارد هتل میشدند اصلی ورودی از
با تا شد وارد هتل دیگری در از  احمدینژاد

رو نشود. به رو هتل مقابل جمعیت معترض
پنجشنبه، روز نیویورک در اعتراضات برنامه
عضو جوانان روز این یافت. در ادامه نیز دیروز،
نیویورک بروکلین معروف پل ایران» برای «اتحاد

سبز واقع به بلند سبز تومار یک دادن عبور با را
کردند.

شهر در ایرانیان تظاهرات هنوز همه این با
چهرههای از جمعی زیرا نیافته خاتمه نیویورک
سیاسیو فرهنگی ایرانیباصدور بیانیه مشترکی
شنبه، روز تجمع در ایرانیان حضور خواستار
شهدا، «دادخواهی برای  نیویورک  در فردا،
جنبش شدگان و سرکوب شکنجه زندانیان،
بیانیه شدهاند. ایران» مردم دمکراسی خواهی

جنایت با مبارزه «کمپین عنوان تحت جمع این
تن صد یک حدود و شده منتشر بشریت» علیه
امضا را آن و هنری سیاسی، فرهنگی فعاالن از

کردهاند.
تظاهرات در  گفت می توان مجموع  در
اماکن مختلف در نقاط،خیابانها و روزهای اخیر
ده بینهشتتا زمانهایمختلف، در نیویورک،
قابل رقم که داشتند حضور ایرانیان از نفر هزار

میشود. بیسابقهایمحسوب و مالحظه

بریدند! را احمدی نژاد امان نیویورک، در ایرانیها،

کرد سخنرانی ایران» برای گروه «صداهایی در اجتماع چهارشنبه روز الهیجی عبدالکریم


