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چینی قبر سنگ
آخرین در ایران در سنگ معادن بنیاد رییس
نامرغوبی وضعیت از خود مطبوعاتی نشست
متاسفانه گفت: و نمود انتقاد ایران در سنگ
دست از را  خود مرغوبیت  ایرانی  سنگهای 
نیازهای سنگی  ما مجبوریم۴۰ درصد از دادهاند و
این که بدون وی کنیم! تامین خارج از خود را
کاهشکیفیت سنگایرانیرانتیجه عملکردهای
گفت: کند قلمداد احمدینژاد دولت اقتصادی
افتخار آن به می توانیم هم هنوز که سنگی تنها

کنیم سنگپایقزوین است!
این و سنگ به کمبود با توجه کرد: اشاره وی
اخیر دولت خیابانی اغتشاشات و در حوادث که
ورودهرنوعسنگ وقلوهسنگ بهشهرهایبزرگ

به سراغ ایران راممنوعکردهچارهاینداشتهایمکه
برویم. وارداتی سنگهای

نیمی امروز معادن سنگ گفت: بنیاد رییس
چون میشوند وارد از چین ما قبر سنگهای از
قیمتاینسنگهااز سنگ قبرهایساختداخل

دارند. برتری کیفیت و هستند ارزانتر
قبرهای سنگ این از بسیاری کرد: اضافه او
وارداتی از چیناطالعاتشخصمتوفیراهنوزبه
چینیمینویسندچونبهنرمافزارهایکامپیوتری
تبدیلزبانچینیبه فارسی دسترسیندارند.وی
دولت کاش گفت: دولت از مجدد انتقاد ضمن
به ترجمه قادر که را ویژه ای قاریان مداحان و
تا میگرفت کار فارسی هستند به به چینی زبان
درقبرستانبهدنبال خانوادههایعزادارساعتها
حیران نباشند. و سرگردان خود آرامگاه عزیزان

ایران مرکزی بانک اطالعیه
به شعبات مردم بی سابقه علت هجوم به
ماندهحساب اخذ بانکهایدولتیوخصوصیو
دسیسه احتماال که نقدی صورت به بانکی خود
دولتهایغربیوصهیونیستیمیباشدومیتواند
اطالع به  نماید فلج را کشور بانکی سیستم 
پرداختینقدی به مشتریان میرساند که حداکثر
تعیین  تومان ساالنه۱۵ میلیون صورت به بانکی
بیشتر مبلغی هیچکس ثانوی اطالع و تا شده

کرد. نخواهد دریافت
نقدینگی امور و عمومی روابط دفتر

۲ بانک  شماره اطالعیه
مرکزی

پیرواطالعیهقبلیدر موردمحدودیتبرداشت
۱۵ میلیون  بانکی تا سقف نقدی از حسابهای
بازپرداخت علت به که میرساند اطالع به تومان
سوی از تومانی میلیارد هزار چند بانکی وام دو
جنابآقایصادقمحصولیوشرکتهایتابعهو

مذکور به نقدی برداشت میزان ایشان تحت نظر
است. یافته افزایش تومان میلیون ۱۶

نقدینگی امور و عمومی روابط دفتر

سینمایی اخبار

نسکافه! معمای
حین فجر در جشنواره جلسه افتتاحیه در
اسالمی ارشاد فرهنگ و حسینی وزیر دکتر نطق
به اقدام سالن مسئولین خبرنگاران گزارش به
سالن در پشت کیک نسکافه و قهوه و عرضه
حاضر سالن  ۸۰ درصد جمعیت کردند و حدود
سالن شده گفته شتافتند. آنجا به و گفته ترک را
به خارجی و ایرانی شده دعوت افراد بیشتر که
در مردم سرکوب به اعتراض عنوان به جشنواره
کرده خودداری آن به آمدن از ایران خیابانهای
پیچیدنبویخوشنسکافه درفضای بودنبعد از

میگردد! خالیتر آن
سینمایی منتقدین ایران در نشریه ای در
سخنان از مردم اندک استقبال علت پرسیده اند:
اهمیت بیاعتناییبه است؟ بوده محترمچه وزیر
این اعتبار سقوط  واسطه به فجر  جشنواره
هم یا شاید خوش نسکافه؟ و یا بوی جشنواره؟ و
خوانندگان بیشتر محترم. وزیر به اعتراض نوعی
چرا در طینامههاییجوابداده اند: در این نشریه

موردخوشمزگی کیک نپرسیده اید؟

اطالعیه
شرکتها بازرگانان و توجه کلیه قابل
اینجانبحاجحسینعلیروغنفروشبدین
به اطالعکلیهطلبکارانخودوکسانیکه وسیله
به که دارند میرساند و سفته چک اینجانب از
احتمال سقوط  ۲۲ بهمن و روز فرارسیدن علت
این روز از بعد تاریخ دارای سفتههای و رژیم چک

میباشند. اعتبار ساقط درجه از
سابق معامالت شیرین از تشکر با

قطعات مذهبی
سر به خواندن چادر نماز که برای مادرم به
میکند کامالپوشیده دعا مقابل خدا میکند ودر
برهنهخلقکرده را تو گفتم:خداییکه بهتمسخر

نامحرم باشد؟ چگونه میتواند
لباسقشنگ و خدا برابر در باید به منگفت:

احترام بگذاری. او به و برازنده بپوشی
وقتینماز برایامتحاندوسه هفته استکه
پاپیون کراواتو میپوشمو میخوانمکتوشلوار
دعاهای و غریبی همه دالیل عجیب به میزنم و

مستجابمیشوند. منبرقآسا

اقتصادی اخبار
محموداحمدینژاددرمصاحبه ایبارسانههای
خودمانیکاهشنقدینگیوورشکستگیبانکها
ملت و ملی و قدیمی بانکهای مهم خصوص به
شمرد آب» سوی «آن اخبار پرداخته و ساخته را
گوجه فرنگی جریان به میگردیم بر گفت: باز و
خود محله در شده اما هزار تومان سه گفتند که
ما  فروش سبزی تازه بود ۲۰۰ تومان و هزار بنده

نمیزد. غر سوا کنی و میگذاشت
چند در که مردمی به ماموران تیراندازی از او
بودند آورده هجوم بانکها به ایران مختلف نقطه
را بیرون بکشند اظهار بی اطالعیکرد پولخود تا
بانک دزدان زدن به تیر احتماال مشغول گفت: و
اصابت بانک مشتریان اشتباهی به تیر و بودهاند

کرده است.
به نقش دولت مجددا در این مصاحبه وی
جمله نفت ثروتهایملیاز برایتقسیمعادالنه
قول آوردن بشکه در دوره قبل و گفت: اشاره کرد
شدیم متوجه بعد ولی دادیم را سفره ها سر نفت
کمیبزرگانتخابکردیموکارشکنی کههدفرا
ابر قدرتهاونیروهایخارجیهممزیدبرعلتشد
اضافه وی بدهیم. را انجام کار این نتوانستیم و
هوشمندانه انتخاب هدف را دوم در دوره کرد:
قرار فرمودهاند که آقا دستور همانطور و کردهایم

مخصوصا سفره ها، در را ساندیس میوه آب است
و دهیم قرار دولت، اعتماد مورد افراد سفرههای

کنیم. موکول بعد دوره به را نفت

خوب! خبر یک
علیحسین المجید،معروفبهعلی شیمیایی
۲۰۰۳ به  سال در که حسین صدام عموی پسر
روز صبح افتاد، آمریکاییان و عراقیان چنگ
شد. آویخته دار به  بغداد در  گذشته دوشنبه
از عراقی هزار پنج از بیش کشتن مسئول او
با گازهای سمی جمله کردهای حلبچه بود که
از را جان خود خطرناک سالح های شیمیایی و

دادند. دست
حسین علی عمر خود ساعات پایان در گویا
دار جای به بود که مسئولین خواسته از خان
و بکشند بدنش به کشنده مواد تزریق با را او زدن
جواب هم مسئولین بکشد. زجر زیاد او نگذارند
از این هم هنوز گور است پایت لب تو داده بودند:

نمیداری؟! بازی دست بر شیمیایی

خیابان به برای بهانهای
آمدن

منتظری چهلم آیتاهللا
دنبال به ایران درمانده و بیچاره مردم
و دوباره خیابان ها بیایند که به مناسبتی هستند
ساله مالیاننشان  به حکومت۳۰ را اعتراض خود
هر  عاشورا و و ۱۶ آذر ۱۳ آبان از بعد آنها دهند.
برای تا یک روز مهم تقویم خود را ورقمیزنند روز
پیدا نمایند. تظاهرات بهانه نتیجتا گردهمایی و
است گویا مردم قرار که آنقدر وخیم شده وضع
روز و درختکاری و پیشاهنگی جشن روزهای در
بریزند! خیابانها به مادر هم و پدر روز و پرستار

راه چشم به همه روزها این همین راستا در
هم تا هستند چهلم آیتاهللا منتظری رسیدن
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پیوست! زنان اجباری حجاب حذف جنبش به خامنهای آیتاهللا

 بقیه در صفحه ۳۳   

لعنت رژیم به هم و بفرستند صلوات او روح به
که می کند سعی کامل وحشت با دولت بگویند.
جلوگیری چهلم در این مراسم مردم جمعآیی از
را شرکت کنندگان  تعداد  نحوی  به یا و کند 

کاهش دهد.
آیتاهللا خویشاوندان از یکی مثال عنوان به
روزنامههای خبرنگارانیکیاز یکیاز منتظریبه
ما با اشخاصی گفت: نشده توقیف اصالحطلب
در را مرحوم آن چهلم مراسم که گرفتهاند تماس
خالی دست مردم تا کنیم برگزار نهم و سی روز

نکردهایم. قبول ما اما برگردند

هفته سیاسی تفسیـر
چند روز در ایران اسالمی رژیم بزرگ مشکل
ایناستکهبرایرضایتمردمکدامسالگرد آینده

کند. برگزار باشکوهتر و بزرگتر را تولد
آقاسلطان را؟ ندا تولد را یا ۵۷ تولد

دیگر توپولف یک
هواپیماهای از یکی مجددا قبل روز چند
از مسافر آوردن هنگام روسیه ساخت توپولف
شد آتشسوزی سانحه دچار مشهد به آبادان
دچار و زخمی آن  مسافران  از  زیادی  گروه و

سوختگیشدند.
تخت در هواپیما این مسافران از یکی
بودند گفته ما به خبرنگاران گفت: بیمارستانبه
مسئولین ولی نشویم روسی هواپیمای سوار که
کردند ادعا و ما دروغگفتند به زیارتامامرضا تور
کهاین هواپیماساخت آمریکا میباشد.این مسافر

کمرشان. به بزند رضا امام کرد: اضافه
بود همین بیمارستان که در دیگری مسافر
که وقتی و به مشهد می رفتم زیارت برای گفت:
نشستن موقع هواپیما و رسیدیم آنجا فرودگاه به
شاید که فهمیدم شد کشیده آتش به زمین به
میکردم طلب طوری که من فکر آن امام رضا
نرسیده است. ما زیارت وقت هنوز و نکرده است

بود. شده بر گردم ولی دیگر دیر میخواستم
از سوی سانحه این علت زودی به قرار است
سازمانهواپیمایی کشوراعالمشودوتعیینگردد

«اینور یا و بوده آب» «اونور کار اینحادثه آیا که
در این اسراییل انگلیس و آمریکا و نقش آب»! و

بوده است؟! ماجرا چه

جای به دانا» «ایچکی
«توپولف»

تابان مدیر شرکت هواپیمایی قبل روز چند
خبرنگاران جمع در رضوی خراسان نمایندگی
که و گفت داد خبر هندی ورود هواپیماهای از
ایران به هواپیماها این سری اولین آینده هفته تا
اوگفتکهسانحهاخیرهواپیمای خواهندرسید.
در بود گرفته آتش مشهد فرودگاه در که توپولف
برایهواپیما هایهندیبیتاثیر ما تصمیمخرید

است. نبوده
این فرودگاه هواپیمای روسیدر تاکنونچهار

گردیدهاند. سانحه دچار شهر
رسیده به طبق آمار مسئول گفت: این مقام
هواپیماهای نصف هندی هواپیماهای ما دست

دچار سانحه میگردند. روسی
آیا بود: سئوال کرده به شوخی که خبرنگاری
انتخاب علت به این را هواپیما های هندی این
مثل و هستند چاالک و الغر که کرده اید
هواپیماهایچاقو تپلروسی مشکلفنیندارند؟
بودجواب نگرفته را ازمسئولمحترمکهجوکاو
وکم این هواپیماها بسیارکوچکتر البته میگیرد:
آن نوع روسی کمتر از و و سبک تر هستند وزن تر
مصرف بنزین آن ها و گویا را اشغال میکنند فضا

است. پایینتر بسیار هم

ننویس! را خبر جان، آقا
 ۱۵ به اطالعیهای طی اسالمی ارشاد وزارت
فرستاد و آنها هشدار و اخطاریه روزنامه و نشریه
علتارسال کرد. انتشار توقیفوقطع به تهدید را
ایناطالعیه واخطاریهبهایننشریات ایناست که
آنها مطالبیرا دربارهسخنان اخیرمحمد خاتمی
کشور های جمله از ایران کردهاند. چاپ و درج
و و درج اخبار پخش که به فرد دنیاست منحصر
«ریاستجمهوریهایسابق» مطالبمربوطبه

قابلتعقیبقانونیمی باشد! و ممنوع
۱۶ نشریه غیر توقیف  در ایران حال حاضر در
تنها و هستند انتشار و فعالیت حال در شده
نکرده روزنامه فوق را دریافت اخطار نشریهای که
خبری هیچگاه که است شریعتمداری «کیهان»
در فقط نمیکند و درج خاتمی درباره محمد را
و میدهد فحش او به خود سردبیر سرمقالههای

میکند. تهدید را او

یک خاطرات میان از
ایرانی دانشجوی

چرا که داد گیر من به استاد کالس سر امروز
به شلوار که گفتم پوشیده ام. بهش پیراهن سبز
گچ را و شد عصبانی میخورد. خیلی جین آبی
است. جوجه پرتاب کرد. خیلی من طرف به
بچهها نشده. ریششدرستوحسابیسبز هنوز
هم االغ اندازه و به آمده فیضیه قم از می گویند
را ما نیست. حالیش می دهد درس که فیزیک از
هم دوزار قیافهاش دانشگاه. معاون دفتر بردند
مثل قوارهاش بد و چروکیده پیراهن نمیارزید.
خودم «دیاندجی» کفشهای که بود پارچه ای
داد و گیر به من بیشتر او واکس می زدم. آن را با
هستم. سر به محرومالتحصیل ترم گفت که یک
فارسی میشه ترجمه و پرسیدم: گذاشتم سرش
بفرمایید. را عربی محرومالتحصیل کلمه این

حراست. ترسیدم. به زنگ میزد داشت
اول شاگرد من که میدانستید  گفتم:
خوشحالم و کلی زد یکهو لبخندی کنکورم؟
رفت اخماش بعد میده. حال بهم داره که کرد
فرط از پیشانیاش نماز روی مهر جای و هم توی
پس بهتر! چه گفت: و شد کوچک تر عصبانیت
منهمعصبانی شدم و دو ترم محرومالتحصیل!
گفتم: پس ستارهام کو؟ نیم ساعتبعد دو جوان
خیابان. توی دادند هل مرا حراست از بوگندو
پلیس خیابان توی و شدم ماشین سوار رفتم
ماشینم چرا که گیر داد به من و گرفت را جلویم

دارد! سبز رنگ
شلوار رنگ «به بدهم که جواب نخواستم
و ولم داد جریمه قبض بهم جینم میخورد.»

که بروم. کرد
آمده صافرفتممیدانمحسنی.همهبچه ها
فتنه آمده بودند. هم شیدا و فتنه فریبا و بودند.
بهمنحسابینخمیداد بود. عجبتیکهایشده
وپشتسرهمبهمنلبخندهایاونجوریمیزد.
و کرده پسرش ولش دوست می گفت که حسین
دوست بگیره. و اقامت رفو کنه قالی دوبی رفته
قبولی های باالی رده توی میشناختم را پسرش
کنکوربودوقبلازرفتنداشتپزشکیمیخواند.
که تظاهرات هرجا میآمد. خوشم فریبا خیلی از
نمیبرد. حساب هم هیچکس از و میآمد بود
زده تاتو و تراشیده را  ابروهایش  که این فقط
فتنه سینههای تازه خورده. ذوقم توی خیلی

خیلیگنده تره.

بخریم. فیلم که شروین خونه رفتیم شب
که در دنیا را سریالی و شو و بدمصب هر فیلم
و میفروشه. بچهها میگویند شده داره ساخته
و یا بسازند هالیوود توی را فیلم که این قبل از
را فیلمش شروین بشه» چاپ «کات، بگویند

کرده. فروش آماده
پسر. و دختر بودیم. تا پانزده ده شب اون
علف تازه چه خالی جاتون محسن. رفتیم خونه
و بودیم اونجا ساعت سه دو داشت. سبزی و
و مشروب اصال ظرفیت شیدا صفا کردیم. کلی
دانشجوی شده بود. کلهپا حسابی نداره و را مواد
به سر است. انسانی علوم و ادبیات دانشکده
ابلهیات دانشجویدانشکده سرشمیگذاریمکه

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
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شماره این جدول

قبل شماره جدول حل خالی از شوخی

عمودی

 بقیه در صفحه ۳۸   

۲۷ صفحه از بقیه

اجتماعـی و سیاسی خبـرهای

۱۰ صفحه از بقیه

۹ صفحه از بقیه
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انبوه و  دالیـ  سالوادور از ۱ـ  تابلویی نقاشی
انباشته. هم روی

به  وابسته ادارهای ـ ایران در استانی مرکز ۲ـ 
دور. جای ـ اشاره به اسناد ثبت

جای  ـ تناور و گنده  ـ خادم  و نوکر ـ  ۳
نگهداریکاال.

انگلیسی برنده  شیمیدان ـ پاکیزه پاک و ۱ـ 
میالدی. نوبل شیمی سال۱۹۲۹

باد  تازی ـ ـ دریای هر چیز پایان آخر و ۲ ـ
کرده.

از موسساتوابسته بهسازمانملل متحد  ۳ـ 
در ساحل دریای بندری شهری یاری کردن ـ ـ

اوکراین. به متعلق و سیاه
پاکنژاد  و ـ ریشهدار سعد مسعود زندان ۴ـ 

آمد. خواهد که زمانی ـ برهنه ـ
سلطان  حکومت در که ترکان طوایف از ۵ ـ
ـ راهروی توزین ـ وسیله آمدند به ایران سنجر

باریک و مسقف.
دهنده ـ  و آزار ـ بسیار گرم زمین ۶ ـ شکل

وزن. در واحدی
امتداد  کشیدن، ـ گشاده رویی ـ بلندا ۷ ـ

دادن.
شنیده  ـ ـ فقط یکی است سوداگری ۸ ـ

شده.
درختان زیبا ـ  انواع از ـ اروپا ۹ ـ رودی در

دیوار قلعه.
ـ سیاهرگ. پیشکار ـ ضمیر جمع ـ ۱۰

لغزش. ـ جای دگرگونی ـ شوریده حال ـ ۱۱
معلم  ـ دندانساز ـ زنده ـ بدن در عضوی ۱۲ـ 

مکتبخانه.
ترشی  را کالش که گرمسیری میوهای ۱۳ ـ

شدن. آمیخته ـ پیامبر ناخدا ـ میاندازند
شترمیبستند  بهدوطرفاسبیا سابقا ۱۴ـ 
ـ نوشد کی طفل نگرید تا ـ میشدند آن سوار و

تاریخ. خونخواران از
خالق  قرن هشتم نویسنده فرانسوی ۱۵ ـ
او به را که جنون سادیسم «ژوستین» کتاب

و موقر. سنگین ـ منسوب میکنند

دادگاهـ   کردنیها در صادر از تابیدهـ  ۴ـ  نخ
رینگ. ضربهای در هادیـ  فلز

دانه هاینخ  شتابدرجستجویچیزیـ ۵ـ 
ندا. و تنبیه کلمه - گفتن ذکر برای شده

عشاق  ـ از بازماندگان به سفارش متوفی ۶ـ 
کتاب. درون

است ـ  پولی واحد ـ غذا چاشنی ۷ ـ نوعی
گسترده. و ـ پهن فراداده گوش

مغزـ  زندان. صبر و شکیباییـ  تهی ـ ۸
آب  ـ پرونده می گفتند به لبـ  زیر دعای ۹ـ 

توان. و طاقت ـ دهان
چهار انجیل  از یکی ـ امتداد طول و ۱۰ ـ

معتبر.
دریا  امواج خروشیدن ـ کوشش و تالش ـ ۱۱

نگشاید. چهره نگیرد تا خانم عروس ـ
پشت  موی ـ دور به اشاره ـ آذری پدر ۱۲ ـ

سماق. ـ لب
چیز  ـ هر هرمزگان استان شهری در ۱۳ ـ

برتری داشتن. ـ بیحرکت بیجان و

قبلی  نقشه با قتل ـ بیعیب و سالم ۱۴ ـ
خالق صفوی عباس دربار شاه ملک الشعرای ـ

ایاز». و «محمود مثنوی
قدیمی  محالت از ـ هویدا  و آشکار ـ ۱۵

تهران.
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را عمامه ای یک چون است حیوانی علوم و
رییسدانشکدهاش. گذاشتهاند

شروعکردبهشعرخواندن.خیلیپاتیل شیدا
موردی بود چه در شعرش نفهمیدم اصال بودم
چیزهایی یک و نبود فردوسی شعر میدانم فقط
دربارهاینکه احمدینژادازترسش همهچراغهای
تبدیل زرد راهنمایی چراغ را به راهنمایی سبز
مردمتحریک نشوند. ساعتدووخردهای تا کرده
را وسط اتاق نشیمن خودش که فتنه آمد و بود
خورده آبجو حسابی کرد. ولو من کنار محسن
یا زدی ملل سازمان نور هاله پرسیدم: ازش بود.

ماچم که چشمات اینجوریشده؟ خندید و آبجو
نگو. که بود گیج اینقدر کرد.

یکساعتبعدراهافتادیمطرفخوابگاه.کلید
شد خونه قرار خودش بودم. گرفته از مصطفی را
من توی صندلی بغل روی محسن بمونه. فتنه
تا باالی را مانتوی بلندش بود و شده ماشین ولو
افتادم. همه شیدا شعر یاد بود. کرده زانو لوله
چراغهایراهنماییزردبودندوچشمکمیزدند.
بود آورده در بهفتنهنگاهکردمروسری اشرا دوباره
تکان عابرین به طرف ماشین پرچموار پنجره از و
صحنه اخراجم و صبح افتادم امروز میداد. یاد
همه ناگهان سبزم. پیراهن خاطر به دانشگاه از
رویگازفشار پایمرا چراغهایخیابانسبزشدند.

گذاشتم... زانوی فتنه را روی دستم و دادم

عیناینکههمچنانمعتقدیمکهدرانتخابات۲۲ 
به لحاظ شخصی است شده خرداد تقلب وسیع
و ریاست نداریم جمهوری ریاست مقام ادعایی به
واقعیت یک عنوان به را احمدینژاد جمهوری

موجودمیپذیریم.
اینآقایان امتیازیاستکه اینالبتهحداکثر
به که این بدون بدهند حاکمیت به میتوانند
مواضع اصولی خویش خدشهای وارد کنند. ولی
این امتیاز به برابر در است آیا حاکمیت حاضر
۵ خواسته  جمله (از آنان حداقل خواستههای
۱۷ موسوی) پاسخ مثبت دهد؟ شواهد  بیانیه
حد تنها حاکمیت به این که نه از آن است حاکی
همانطور بلکه کرد و امتیازدهیعمل نخواهد از
به سختی شد، گفته پیش هفته در مقاله که
تسلیم از کمتر به خامنهای که کرد تصور میتوان
مطلقراضیشود.اظهاراتخامنهایواطرافیانو
آنان که نشان می دهد در اینروزها بلندگوهایاو
رهبراناصالح طلب«جنبش بهفشارهایخودبر
را آنان شاید تا داد خواهند ادامه همچنان سبز»
کبریایی درگاه به «شفاف» صورت به که وادارند
بخواهند. تقصیر عذر و کنند توبه فقیه ولی
راه که آن است  مطلقخواهی خامنهای به معنای
سازشیبین«جنبشسبز»وحاکمیتجمهوری
رهبران که ـ واقعیتی نمانده است باقی اسالمی
به و تجربیاتخویش، اصالح طلباینجنبشبا
کس هر از بیش باید اخیر، تجربه این خصوص

باشند. کرده درک دیگری

به... امتیازدهی

تروریستی، گروه یک توسط کوچک شهر یک
و معدوم دستگیر و شناسایی سرعت عامالن به
قصد سوء و ترور چند جریان در اما میشوند
به عنوان مظنوننیز شناسایی اخیرحتی یکنفر

نمیشود؟»
از برخی اظهارات به همچنین بیانیه این در
دست داشتن باره در اسالمی جمهوری رهبران
در خارجی کشورهای  سرویسهای جاسوسی
آمده است: «چگونه و شده ترورهای اخیر اشاره
اسراییل انگلیسو تیم هایترور آمریکا و استکه
و اصالحطلبان میان فقط از را خود ترور اهداف
طرفدارانجنبشسبزانتخابمی کنند؟کدامیک
فعاالن و اصالحطلبان وابستگی کرد: باید باور را
داشتن دست یا و بیگانگان به سبز جنبش
سرویسهایامنیتیآمریکاوانگلیسواسراییلدر

طلبان...؟» اصالح قربانی شدن و یا ترورها؟

تحریم آمریکا سنای
به ایران صادرات بنزین

کرد تصویب را
تصویب با پنجشنبه، دیروز،  آمریکا سنای
کشور این جمهور رییس اوباما باراک به الیحه ای
اسالمی جمهوری تحریمهای گسترش امکان

داد. را
صادر شرکتهای به معطوف تحریمها این

کننده بنزینبهجمهوریاسالمیهستند.
هفته این  شب چهارشنبه  اوباما  باراک 
به نسبت کنگره ساالنه خود در در سخنرانی
جمهوری اسالمی اتمی برنامه «عواقب فزاینده»

داد. هشدار
آمریکا ومتحدانشنگرانندجمهوری اسالمی

باشد. هسته ای سالح به دستیابی دنبال به
مجلسنمایندگان نیز در ماه گذشته،دسامبر
۲۰۰۹،طرحتحریمشرکتهایتامینکنندهبنزین

بود. کرده تصویب را اسالمی جمهوری
و منطبق یکدیگر اکنون باید با الیحه دو این
فرستاده سفید کاخ به اوباما باراک امضای برای

شود.
نهادهای از تعدادی  اخیرا حال  همین در
دادهاند سفید هشدار کاخ به آمریکا  بازرگانی
علیه کنگره نظر مد «گسترده»  تحریم های
به جمهوریاسالمی،منافعملیایاالتمتحده را
اتاقبازرگانی، نهسازمانازجمله میاندازد. خطر
تجارت شورای نیز و تولیدکنندگان ملی انجمن
سفید، کاخ به ارسال نامهای با آمریکا خارجی
دربارهپیامدهایاینتحریمهاییکجانبه«عمیقا»

کردند. نگرانی ابراز
شرکت هایی دارد نظر  در  همچنین کنگره
گاز  و نفت صنایع در دالر میلیون ۲۰ از بیش که
را تحریم کنند سرمایه گذاری اسالمی جمهوری
حق شرکتهای آمریکایی این صورت، در کنند.

داشت. نخواهند را شرکتها آن با معامله
صادرکننده شرکتهای این بر عالوه
به بنزین ویژه به شده نفتی پاالیش فرآوردههای
جمهوریاسالمینیزهدفتحریمقرارمیگیرندو

میشوند. محروم آمریکا بازار در حضور از
داده اندکه نهادهایبازرگانیآمریکاییهشدار
تجارتجهانی بزرگی از چنینتحریمهایی بخش

داد. خواهد قرار الشعاع تحت را
بنزین که تحریم منتقدان می گویند برخی
فشار تحت جای به اسالمی جمهوری وارداتی
و فشار تحت را ایران، مردم حکومت گذاشتن

داد. قرار خواهد مضیقه
فروش بنزین خارجی شرکتهای تعدادی از
شرکت کردهاند. متوقف را اسالمی جمهوری به
میالدی  سال۲۰۰۹ نوامبر ماه از سوئیسیگلنکور

است. نفروخته بنزین اسالمی جمهوری به
بنزین کنندگان اصلی از تامین شرکت این
از ناظران باور به اما نبود، اسالمی جمهوری
تصمیم به آمریکا کنگره تحریم بیم پیآمدهای
جمهوری به بنزین  ارسال محمولههای توقف

اسالمیگرفت.
بنزیندر روزانه مصرف موجود، اساسآمار بر
یک  حدود و است لیتر ۶۷ میلیون ایران حدود

میشود. تامین واردات طریق از آن سوم
بااینحالشرکتهایچینیحدودیکسوم
بنزینوارداتیجمهوریاسالمیرا ازطریق فروش

تامینمیکنند. باواسطه یا مستقیم

شورای دبیر به کروبی مهدی
میگوید نگهبان

مردم فریاد جنتی، آقای
شماست خیانت به پاسخ

دبیرکل حزب«اعتمادملی»، مهدیکروبی،
کردن متهم ضمن هفته این چهارشنبه  روز
کرده تصریح خیانت به  نگهبان  شورای دبیر
به رسمیت در مورد او که اظهارات اخیر است
به معنای احمدینژاد محمود شناختن دولت

مواضعشنیست. از «عقبنشینی»
وابسته مهدیکروبیبهسایت«سحامنیوز»،
روز اظهارات درباره ملی»، «اعتماد حزب به
خود که محملگمانهزنیهای اینهفته دوشنبه
«برای منبسیارعجیب گستردهشدگفته است:
و صریح عبارت از صاحبنظر افراد که است
از من کردند. برداشت دیگری چیز من روشن

صاحبنظرانمی خواهم به مقدمهوموخرهجمله
دقت کنند.» من

پاسخ در هفته این دوشنبه روز کروبی مهدی
بهخبرنگارانیکهدربارهبهرسمیتشناختندولت
اشکاالت «بنده که بود گفته بودند ویپرسیده از
خصوص در اما می دانم، وارد همچنان را خود
نیز را جمهور رییس بله، بگویم باید شما سئوال

بهرسمیتمیشناسم.»
سوی از بسیاری واکنشهای با سخنان این
به را آن و برخی شد رو رو به مختلف محافل
از پس از موضع او عقب نشینی مهدی کروبی

کردند. انتخاباتریاستجمهوریتعبیر
تبیین در هفته این چهارشنبه کروبی مهدی
«منبر اشکاالتخود است: اظهاراتخود گفته
تقلب محصول که آن نتایج و انتخابات به نسبت
با دارم. و تاکید داشته بوده است آرا مهندسی و
است دولت رییس احمدینژاد آقای وجود این
کسب مراحل اعتراضات  تمامی علیرغم  که
عملکرد پاسخگوی لذا باید و طی را مجریه قوه

باشد.» خود
حاضر حال که «در این با بیان کروبی مهدی
به عنوان از او مخالف و و خارج، موافق داخل
در را مجریه قوه یعنی کسی که رییسدولتنظام
آنچه «لذا است: گفته می برند»، نام دارد دست
مطالبه او از را است مجریه قوه رییس اختیار در
به هیچوجه میکنند. ایننکتهجدیدینیستو
نیست. گذشته عقب نشینی از مواضع معنای به
افرادی که قدرترا کشورها سایر همانطور که در
کسب چگونگی از نظر صرف میگیرند، دست به
میشود.» یاد مربوطهشان عنوان با آنان از آن،

برآمده دولت مشروعیت درباره کروبی مهدی
انتخابات۲۲ خردادتصریح کرده است:«اشکال  از
قدرت مشروعیت این در مردم معترض و من
هم هنوز و است باقی خود قوت به همچنان
در تعیین سرنوشتشان مردم در حق معتقدم

است.» شده گرفته نادیده دهم انتخابات
گوی خود و گفت  ادامه در کروبی  مهدی 
رایمردمو بهپاسدارینکردناز شوراینگهبانرا
به«خیانت»متهمکرده را آن،احمدجنتی، دبیر
برگزارمیشدو انتخاباتسالم «اگر است: گفته و
قانوناساسی بود، پاسدار واقع شورای نگهبانبه
مقدار این و مردم کشور و دیگری بود چیز نتیجه
گفتهام هم قبال که همانطور نمیدانند. هزینه
نیست، رای مردم از برآمده که از آنجا دولت این

بود.» نخواهد کار ادامه به قادر
روز اظهارات  به واکنش در کروبی مهدی 
سهشنبهاحمد جنتی کهادعای تقلب درانتخابات
را«مضحکواحمقانه»خواندهبودومعترضانبه
خائن»توصیفکرده و «خودفروخته را ایننتایج
این هنر دوستانشان «جنتی و است: بود، گفته
در نگهبان شورای حقوقی جایگاه که داشتند را
برسانند؛ به اینوضعیت اسفبار قانوناساسیرا
و مدعی دانسته را مضحک تقلب ایشان ادعای
آن نداند که کیست اما شدند، کشور به خیانت
مردم عزیز و شهدا، امام این انقالب، خون به که
و کشور که کار هستند ایشان خیانت کرد ایران
که برگزاری یک مراسم جایی رسانده انقالب را به
لباس و با حضور پلیس ضدشورش باید هم ختم

انجامشود.» شخصیها
تصریح ملی»  «اعتماد حزب دبیرکل 

رد و انتخابات کردن «انتصابی است: کرده
کشور باکفایت نیروهای گسترده صالحیتهای
رهبری، خبرگان مانند متعدد انتخاباتهای در
و جمهوری ریاست اسالمی و شورای مجلس
از پس جا به جایی نتایج به دلخواه و حتی اعالم
که قطعا ایشان است شاهکارهای اعالم نتایج، از
بلکه در ایشان، خود نزد در تنها نه این خیانت

نیست.» پوشیده مردم نزد
مهدیکروبیخطاببهاحمدجنتی،منصوب
گفته نگهبان، شورای در خامنهای علی آیت اهللا
ایران مردم امروز فریاد جنتی «آقای است:
قانون رای مردم، به پاسخیاستبه خیانتشما
انتخابات که اصل شهدا و آرمان امام و اساسی
به را نظام جمهوریت و کردید بیمعنا اساس از را

مسلخبردید.»

اتهام آلمان دولت
روز حوادث در دخالت

كرد رد را عاشورا
این چهارشنبه آلمان روز دولت سخنگوى
اطالعات جمهوری اتهامهاى وزارت رد با هفته
در كشور این دست داشتن بر مبنى اسالمی
بر مبنى تهران ادعاى عاشورا روز ناآرامىهاى
را روز این  در آلمانى دیپلمات دو دستگیرى 
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