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ایران از خبر چند
(۱)

تعدادی که شامل موسیقی ارکیده» «گروه
ارکیده سرپرستی  به زن نوازنده و خواننده 
سال ده گذشت از پس میباشد را حاجی وند
وحدت تاالر در  و گرفت برنامه اجرای  مجوز 
این که گفته شده کرد.  اجرا  بزرگی  کنسرت
ایران  سال۵۷ در انقالب از بعد انقالب بزرگترین

بوده است.
(۲)

آغاز از تهران بزرگ نیروی انتظامی فرمانده
است قرار که سرد حامالن سالح برخورد با طرح
خبر شود شروع در پایتخت آینده شنبه روز از

نیروی افراد ویگفتاینطرحمشمولخود داد.
بوکس پنجه و چاقو لباسشخصیکه انتظامیو
گفت: او نخواهد بود. است کار آنها ابزار جزو
و کالشینکف تفنگ و کمری که اسلحه کسانی
شهر سطح در یخ ترموسهای حاوی با را خود
باقیبماند سرد آنها اسلحه تا نقلکنند حملو
بوکس پنجه و چاقو و شده دستگیر بالفاصله

این شوخیها نکنند. از تا دیگر خواهند خورد
(۳)

غیب ندیده که می گویند دستغیب، آیتاهللا
رمضان ماه مخصوص سخنرانی در میگوید،
نه است قانون اساسی از فقیه جزیی ولی گفت:

آن. بر مسلط
که میگوید را آقا حرف این من ادامه داد: وی
قبول زیاد را هستم» اساسی قانون خودم «من

ندارم.
(۴)

با «ربنا» دعای پخش عدم به مردم اعتراض
رو و سیما» «صدا از شجریان محمد رضا صدای
حمید نیوز» به گزارش «سحام است. افزایش به
اسالمی موتلفه حزب مرکزی شورای عضو ترقی
باشد) ترقی ضد حمید اسمش باید قاعدتا (که
صدای با دعا این شنیدن مدعی شد عالقمندان

شجریاندشمنانقالب هستند.
کمک وزارت کشور و وی گفت: بزودی با
که کسانی تمام امنیتی و نهادهای اطالعاتی
افطاری خود  و سحری ۳۰ سال اخیر عرض در
اعدام و شناسایی کرده اند برگزار دعا این با را

خواهندشد.
(۵)

و  هنری و ادبی شخصیتهای از تن  ۱۷
خواستار بیانیهای انتشار با فرانسوی روشنفکران
(اگر شانس اعدام یا و منعحکمسنگسار آزادی و
این شدند. آشتیانی محمدی سکینه بیاورد)
معروف چهرههایشناختهشده و شخصیتها از
۱۷ تن  راستا همین در میباشند. دنیا محترم و
محترم غیر منفور و و ازشخصیتهای ناشناخته
بیچاره این زن سنگسار ایران خواستار داخل
متخصصین و کارشناسان امور سنگسار گریدند.

مازوخیستیپیش بینی میکنند محققین امور و
کرسی به را خود حرف دوم گروه نهایتا که

خواهند نشاند.
(۶)

یک خودروی انفجار عراق  پلیس گفته  به
بمبگذاریشدهباعثمرگ چهارزائرشیعهایرانی
امور وزارت است. شده بغداد شرقی شمال در
ایرانعکس العملزیادیدرمورداینواقعه خارجه
گروههایی از اعتراض وشکایتی هیچ و نشاننداد
بودندعنواننکرد. احتماالمسئولاینانفجار که
سخنگویسفیرایراندرعراقبهخبرنگارانگفت:
خوشبه سعادتاینچهار نفرکهزیارتو شهادت

گردید. آنها نصیب هم با

احمدینژاد چرا
را جهان نمی تواند

بکند؟ مدیریت
شستشوی و نفوذ تحت احمدینژاد محمود
سخنرانی هر خودمشاییدر مغزیتوسطمشاور
تکرار را خود جهانی مدیریت ادعای خود جدید
او حرفهای غربی دول می خواهد و میکند
سخنرانیهای در معموال تلقی کنند. جدی را
حرفهای به خندیدن بجای حضار احمدینژاد
بلند ختم صلوات خود کنترل و رییس جمهور

اهللا اکبر میگویند. میکنند و
پیشنهاد نکردن  قبول برای غرب  سران
آنها بجای جهان امور اداره مورد در احمدینژاد

کردهاند: عنوان مسخره زیر را و الکی دالیل
بوشهرشرا که ۴۰ سال  نیروگاه ۱۰ـ  کسیکه
مدیر کرده افتتاح تازه شده زده آن کلنگ پیش

خوبینیست.
مونث  سران با نمی تواند که کسی ـ  ۹
در فراوانی مشالت بدهد دست دیگر دولتهای

خواهد داشت. اداره جهان
قانون و  بجای مدیریت خود را که ۸ ـ کسی

آبمیوه و سیبزمینی پخش و رشوه بر مردم رای
کارآیی نیست. مدیر کرده ساندیس علم

بر  جهانی اش رهبری اصول که کسی ۷ ـ
نمیتواند است دیگری «رهبر» دستورات اساس

باشد. اعتماد مورد
به ۸۰ درصد کشورهای دنیا  که مدیری ۶ ـ
راقبولنداردشرایطسختی فحشمیدهدوآنها

داشت. خواهد اداره دنیا مدیریت و قبول برای
چاقکن،  کار کاربر، کارمند، که کسی ۵ ـ
هرگز است نمیتواند دیگری کارگر کس و کارآموز

خوبیباشد. مدیر
سال  فضایی اش یک موشک دو کسی که ۴ـ 
پیدا را آنها نمیتواند و شدهاند گم فضا در است

کرد. شک باید او مدیریت در کند
مشکالت پایتخت  حل برای که شخصی ـ ۳
کشورشمیخواهدنیمی از جمعیتشهررابیرون
نداردومدیر بحرانها را آمادگیروبرو شدنبا کند

خوبی نخواهد بود.
کتاب  مطالعه اساس بر که مدیریتی ـ  ۲
غیرقابل بیارزشو است»باشد «اقتصادمالخر

قبول است.
مهم: دلیل اصلی و و

کسیکهشمارشمعکوسشلیکموشک  ۱ـ 
فضانوردشاز۱۰ بهصفرمیرسد و پرتابنمیشود 
صفر به دو از بیبرنامهگی و تاخیر بخاطر دوباره و
شمارشمعکوسآغازمیشودزیادقابلاطمینان

برایمدیریت جهانینیست.

اطالعیه نیـروی
تهران انتظامی

بدینوسیلهبهاطالعکلیهشهروندانمتخلف
رمضان مبارک ماه ایام در روزه خواری به اقدام که
برایگیج کردن پرسنلاینسازماناز مینمایندو
برای هوا ضدآلودگی ماسک های و روبند و نقاب
جنبش تا می کنند استفاده خود دهان پوشش
با میرساند نباشد مشخص و معین آنها دهان

خواهیم کرد. انقالبی شدید برخوردهای آنان
دفترروابطعمومی،امورمبارزهباجنبش های

مردمی

اطالعیه
که معروف لولوی همان ـ «لولو» اینجانب
به بدین وسیله ـ می برد و را میدزدید ممه ها
از پس که میرساند محترم هموطنان اطالع
اوین زندان روز در چند سپری کردن و دستگیری
بسیجی محترم و برادران خواهران توسط تهران
کارهای از و شده هدایت راست راه به عقیدتی ـ
ازجنابآقای توبه کرده امو خوددرگذشتهشدیدا
محترمبخاطر رییسجمهور احمدینژاد محمود
نیز تقاضای بردهام بکار که و شرارتهایی رذالت

بخششمینمایم.
لولو احترام: با

علمی اخبار
با خوابهای شیرین تقویت حافظه

از برخی گفته به که خواندم جایی در
تقویت را حافظه  شیرین خواب دانشمندان 
دانشمندان این  یافتههای اساس بر  میکند.
و عالف (که بجای کشف الکتریسیته و بیکار
مغز احمدینژاد و خامنه ای گاز و مطالعه و نفت
که پرداختهاند) افرادی چنین مسائلی یک به
زمینه توجهی در قابل بطور خواب میبینند زیاد
هستند بهتر و درک حقایق اطالعات یادآوری
زمان امام احمدی نژاد که هر شب خواب (مثل
ندارد و دنیا اوضاع از اطالعی ولی میبیند را

کتمان میکند). حقیقتها را
کامال و تحقیقات این مطالعات من نظر به
جنبه و اصال هستند کننده و گمراه بیاساس
سه من دو مثال بعنوان ندارند. و واقعی علمی
را لوپز جنیفر شیرین خواب هم سر پشت شب
میرقصد. دارد بطور خصوصی برای من که دیدم
حافظه من تقویت خواب شیرین اصال روی این
در بغل من زنم که رفت یادم تاثیری نداشت.
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شهریور) ۱) آگوست ۲۳ دوشنبه

شهریور) ۸) آگوست ۳۰ دوشنبه

مرزی رسانههای برون

روزبه اردوان سخنران:

تئوری های تحول،      
ایران سیاسی جنبش

تقوایی احمد سخنران:

جون» «آخ گفتم بار که و هر خوابیده تختخواب
سرم! توی زد متکا با

اطالعیه وزارت و مژده
ارشاد اسالمی

کلیه اطالع ماه مبارک رمضان به آستانه در
معتقد و پایبند عزیز اسالمی خواهران برادران و
آبمیوه نوشیدن که میرساند اسالمی انقالب به
تاییدیه نمیشود. روزه  ابطال  باعث ساندیس
بزودی مورد در این یزدی و مصباح جنتی آیتاهللا

گرفت. خواهد قرار همگان دسترس در
عمومی روابط دفتر

کوتاه یادداشت ۱۰

کنار در مسجد
۱۱ سپتامبر  ویرانههای

۱۰۰ میلیون  مسجد ساخت اجازه مقدمه:
ویرانههای قدمی چند در مسلمانان دالری
ساختمانهایدوقلویتجارتجهانیاوقاتهمه

کرده است. تلخ را مردم آمریکا
نتوانست اسالمی هرگز جوازساختاینمرکز
(آزادی بهعلتدرنظرگرفتنقانوناساسیآمریکا
کس هیچ مورد چالش قانونا بیان)  و مذهب
مورد باالخره ده ها دادگاه عبور از با و قرار گیرد
بلوم برگ، مایکل نیویورک، آقای شهردار تایید

گرفت. قرار
(۱)

در عظیمی مسجد چنین احداث و ساخت
ایننقطه بخصوص نیویورکبسیار سئوال برانگیز
نیست. با این کمی پول دالر میلیون صد است.
دالری در مسجد صد میلیون میتوان یک پول
آنها کارگر دستمزد و پول ارزش که کشورهایی
اسالم زده) تازه (کشورهای است صفر نزدیک

نکرد! تلخ اوقات مردم دنیا را و ساخت
(۲)

این مسجد (سرمایهگذاران) سازندگان کاش
یازده بیگناه کشته شدگان به احترام بخاطر

 ۱۱ مسجد را خود اسم مسجد سپتامبر الاقل
سپتامبرویامسجدشهیداننیویورکویامسجد
اعتراض  مورد همه این تا ۹ میگذاشتند ۱۱و

نگیرند. قرار
(۳)

بسیار این محل در چنین مسجدی ساختن
که است این مثل  درست دارد. الزم  پررویی 
از سرزمینهایاشغالیگرفته شده اسراییل روی

فلسطینخانهسازیکند!
(۴)

آمریکا جمهور رییس اوباما باراک از بسیاری
این پروژه آنکهساختو با چرا کردهاندکه انتقاد
مسجدراحققانونیوتضمینشدهمسلمانانبر
انگیزه است خوانده آمریکا اساسی قانون اساس
سئوال نبرده زیرا را سرمایهگذاران موسسین و
خیابان اوباما آقای آیا میگویند: آن ها است.
اعراب هجوم و بعد از مهاجرت پاریس شانزهلیزه
سر بر چه بداند تا است ندیده را فرانسه کشور به

آمد؟ خواهد کشورش
آنهامیگویند:بهاین مسلمان هایپررونباید
نگیری بعدش از راه را جلویشان زیاد رو داد. اگر
قانونیدرکاخسفیدنمازخانهوشبستانمیزنند

نخواهد داشت! اعتراض حق کسی هم و
(۵)

انتخابمحلاین مسجدبسیار سئوالبرانگیز
است. این اوباما غیر عاقالنه بوده قول باراک به و
درست مثلاین است کهوسط شهر واتیکان مهر
و شجریان «ربنای» نوار و شمع و تسبیح و نماز

بفروشی! ذبیحی را اذان
(۶)

مسجد این پروژه که اتمام از پس کند خدا
مزغل مسیحی یک آن افتتاح بدنبال و عظیم
با  ۱۱ سپتامبر شدگان کشته از انتقام عنوان به
تمام گنبد وسط نرود صاف بزرگ هواپیمای یک
مسجد مسلمانان عضو این و کلی از آن طالی

کند. عزادار را
(۷)

مرکز این ساخت با مبارزه برای راه بهترین
مردم توسط برنامهای  که است این  اسالمی
مثل نیویورک شهرداری که بگذارند نیویورک
شهرداریکشورهایمسلمانخاورمیانه ایعمل
تاییدیه و ساختمانی پروانه به رسیدگی و کند

شایدهم  ۲۰ سالو رعایتقوانینمهندسیآنرا
از تخلفاتمختلف  روز هر ۲۰۰ سالطولبدهد و
شاید دهد. سر ناله و شکایت بنا این ساختن در
مسجد این ساخت از اینجوری پروژه مسئوالن

منصرف شوند.
(۹)

این موسسین و سرمایهگذاران کلک این از
را مسجد اسم که آمد خوشم خیلی مسجد

«محمدعطا»نگذاشتهاند.
(۱۰)

(به مسجد آینده این امام جمعه میگویند
علت به بودن) فعال  و شدن  ساخته شرط
برای مختلف دادگاههای جریان و زیاد هیجانات
مناسب تر کسب (پروانه ساختمان پروانه اخذ
متخصص دکتر چندین به و شده بیمار است)
دکترهای بار به قبال چند او است. کرده مراجعه
گفته است. به بوده رفته روانشناس نیویورکهم
عبدل فیصل آقای او قبلی روانشناس دکترهای
نیویورک پیروزی مسجد آتی جمعه امام رئوف
دوست با رابطه در خود سرخوردگی از همواره
این و از میگفته سخن دخترهای آمریکاییاش
نیویورک در جایی در پرچماسالم را کهمیخواهد
و کرده مسخره او را و آن ها کند علم و بکوبد

دستانداختهاند.
فیصلعبدلرئوفبهخبرنگارانگفت:کامال
مشخص بودکه این دکترآخریکه مرا معاینه کرد
برایم گفتم او به را جریان که وقتی بود. آنها از
که و گفت نوشت روده و معده ضد ویروس دوای
این دواها باید چرا پرسیدم وقتی روز بخورم. هر
این وگرنه داری کرم معلومه داد: جواب بخورم را

دیگری می زدی! را جای مسجد

شرعی سئواالت
پدیدآمدنهزارانسئوال رمضانو ماه آغاز در
اینترنتی سایت به سری روزهگیر مسلمانان برای
زبانفارسیدرج به عراقکه آیتاهللاسیستانیدر
میشودزدیمتاببینیمسئواالتجدید مقلدیناین
مرجعتقلیدچههستند.خالصهای از اینسئوال

میخوانید: اینجا در را جوابها و
قرصهای از استفاده و خوردن آیا سئوال:

طول در دهان کردن بو خوش برای غیرخوراکی
من بخاطر ناراحتی روزه مشروع است؟ مدت
ساعت سه حدود دندان خوردگی کرم و معده
و همکارانم از بد دهان دارم افطار بوی قبل از
تکلیف من خودداری می کنند. به شدن نزدیک

چیست؟
فاصله از خود همکاران با میتوانید جواب:
تلفنبزنید. به آنها یا چندمتریصحبتکنید و
دهان در چیزی نباید روز مدت طول در حال بهر

گیرد! قرار
کسی بودنبا میتواندر حالروزه آیا سئوال:

کرد؟ «چت» ـ مخالف جنس مثال ـ
اشکالی باشد روزه مقابل طرف اگر جواب:

ندارد.
در میکنم که زندگی کشوری سئوال: در
ساعت دو فقط روزی رمضان امسال ماه طول
خورشید ساعت۱۱ صبح  دارد. یعنی نور آفتاب و
غروب ظهر از بعد یک ساعت و میکند طلوع
دو روزه میتوانم آیا قرآن قوانین طبق میکند.

ساعتهبگیرم؟
و جدول و مغلطه نکنید جواب: سفسطه

و بگیرید از امام جمعه شهرتان را شرعی ساعات
مزاحمنشوید! دیگر

سئوال:درکشور سوئدزندگی میکنموشغلم
به اینجا در که انواع شراب است تحلیل و تجزیه
بگیرم.  روزه که مایلم آنwine tasting میگویند.

چکار کنم؟
تغییر دهید را خود شغل جواب: میتوانید
افطار از بعد را خود کار بود امکانپذیر اگر یا و

انجامدهید.
را روزه میتوانیم که بودید فرموده سئوال:
واقعا کنیم. آیا باز آبجو با سالمت معده برای

درستمیفرمایید؟
«آب و باید بود تایپی و غلط چاپی جواب:

باشد! جوش»

روز نرخ به مهریه
که را از دخترهایی اینترنت یکی طریق از
مانده ایران توی و بود دانشگاه در من همکالسی
امروز مادر بچههای کردم. میتوانست پیدا بود
کرد او ازدواج با پسری که ولی چون باشد من

برای سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ خورشیدی

مدرسه فارسی گویا 
نام نویسی در 

مدرسه فارسی گویا در کلمبیا (وابسته به 
انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم مریلند)، برای 
-۱۳۹۰) میالدی   ۲۰۱۰-۲۰۱۱ تحصیلی  سال 
۱۳۸۹ خورشیدی)، از دوره آمادگی تا کالس 
دانش آموز  بزرگساالن،  آموزش  و  ششم 
می پذیرد. لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام در کالس های فارسی مدرسه گویا از 
طریق تلفن های زیر با خانم پاشائی تماس 

بگیرید.
410.730.4957    
301.742.0028
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل
خالی از شوخی

عمودی

۲۷ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای

در آگهی سفارش تلفن

«ایرانیان»
703.724.9680
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ـ  مسلمانان  دینی  کتاب  اول  سوره ـ   ۱
دروازه.

پیشرفت است ـ  موجب باشد ۲ ـ اگر سالم
سگی. بیماری برای کوفتنـ  وسیلهای

ـ  بود  تهران ییالقهای از روزگاری ـ ۳

«چنین  فیلسوفآلمانیقرن ۱۹ نویسنده ۱ـ 
اروپایی. پایتختی ـ زرتشت» گفت

آمد و  هم با ـ ناپیدا وصله ـ ۲ ـ نزدیکتر
داشتن. شد

وسایل  از ـ  کردن  محکم  و  استوار  ـ  ۳
کارگردانی کامبوزیا به است فیلمی منجمباشیـ 

پرتوی.
از خوشه ـ  شده جدا انگور و ۴ ـ نوعی قند

دین. و ـ قرض ـ ناامیدی تازی نفی
شاهزاده  شده ـ آزاد ـ شده! «ته» ته از ۵ ـ

اروپایی.
از  ـ کهنه آزار دل ـ جمع ضمیر ـ  ۶

آذری. عددی ـ وارداتی نوشیدنیهای
پایتخت کشور تبتکه توسط ارتشچین  ۷ـ 
پول سود به روح ـ زندانبان است ـ شده اشغال

هممیگویند.
معطرـ   برگهای با بیابانی است ۸ـ  گیاهی

پلیسمیگفتند. روزگاریبه
نهایی ـ  مسابقه ـ درختی میوههای ۹ ـ از

ناشایسته.
عرب  از هیچی!ـ  دریای لحظهـ  پر یک ۱۰ـ 

پیشدادیان. از بعد شاهان لقب ـ
ـ  سال  از ماهی  ـ کودکانه خوراکی  ـ   ۱۱

پهلوان.
ـ مظهر شیرینی ـ  و آگاه باش ۱۲ ـ بدان
فروش و خرید را هم این ـ ایرانی  طوایف از

میکنند.
ـ  خودمانی  بوسه ـ درخشنده ابر ـ   ۱۳

شنیدهشد.
آهن  گاو ـ میگیرند رویآنقرار دندان ها ۱۴ـ 

سالخورده. خدمتکار و بزرگ پدر ـ
ـ نویسنده و شاعر انگلیسی  رختکن حمام  ۱۵ـ 

رمان معروف «آیوانهو». خالق ۱۸ و ۱۹ قرن

معروف. مقواییـ  گنجدار ساختمان
عبادتگاه  ـ خرما موش ـ پروردگارا ـ  ۴

درویشان.
همراه  ـ سمور گوشتخوار شبیه جانوری ۵ـ 

آلمانی. شدنـ  آقای سازگار و
سکونت  محل ـ نزدیک به اشاره ـ ناشنوا ۶ـ 

درویش. ـ تکیه کالم تابستانی
چرخنخریسی  همبر ـ واحدشمارششتر ۷ـ 
القاباروپاییـشکوهگویجدایی ها از هم استو

آب. اثر ـ
درآمد. ـ آذری پدر ـ روزانه ـ ۸

سماور  ـ یکی میرسد بهتر از تایش دو ۹ ـ
نوعی پارچه. استـ  واحد پولی میزندـ 

ارتش  در افسر ارشدی جدیتـ  و تالش ـ ۱۰
بدی و فساد. الگوـ  ایرانـ  نمونه و

شهرهای هرمزگان ـ  از خون ـ ۱۱ ـ جوی
باغبهشت.

جا  یک در ـ آبکش یا سوراخدار کفگیر ۱۲ ـ
چیزی. یک ششم ـ و متوقف ایستاده

تند و  ـ رنگرزی مصرف مورد گیاهان ۱۳ـ  از

فروش. ماهی ـ بیدرنگ
اروپاییـ   زبانهای به ابوالبشر نام ۱۴ـ  تلفظ

خائن. حواری ـ بوق یا میانتهی شاخ
است  کتابی ـ سیاه به مایل سرخ، اسب ۱۵ـ 

عبدالرحمنجامی. از

پیکان بجای و بود من از پولدارتر و خوشتیپتر
کرد ول مرا میشد سوار بنز مرسدس جوانان
هم که با شبهای خوشی به آن بدون توجه و

شد. یارو زن داشتیم
طالق شوهرش از  دارد  که  نوشت  برایم
نیستم موافق با صیغه که زیاد آن با میگیرد.
و رفت باال آنتن هایش من جوانی امیال ولی
در سعی و آمد میدان وسط به خودشیرینی برای

کرد. این دوست دختر قدیمی دلجویی
چکار قراره چیست؟ برنامهات حاال پرسیدم:

کنی؟
حرفها این و نفقه خرابه! اوضاع داد: جواب

بدهد. و نمیخواهد نیست حالیش را
بتوانی مدتی که الاقلمهریهات را بگیر گفتم:

پای خودت بایستی. روی
و حساب کنیم چه مهریهای؟ به ریال گفت:
دالری بیشتر سه تبدیلش کنیم دو شما پول به

نمیشود!
ساعت؟ هر برای پرسیدم:

 ۲۵ هر برای نکن؛ شوخی گفت: و خندید
ازدواج ما. سال مدت

قباله توی که است خودت تقصیر گفتم:
ازدواججلویمبلغ مهریهبایدتوی پرانتزمی نوشتی
انقالب اسالمی احتمال برای است الزم (تعدیل

ایران).
تبصره این اگر میگی! راست گفت: و خندید
پول مهریهام با میتوانستم امروز گذاشته بودم را

آمریکا! بیام و بگیرم سرمایهگذاری ویزای

اکنون، شما خویش تماشا کنیم. سرزمین تاریخ
مبارکی ایستاده اید. افق یک چنین قدمی دو در
توسطهمان اینیکسال گذشته، مردمان ما در
و انشقاقی تفرقه و آسیب به سایه، قدرتهای در
همین در روزی امید به  شده اند.  دچار بزرگ
به همه دورنگیها شما، درایت که با نزدیکیها،
یکتایی منجرشود. به یکرنگی،و همهجداییها
به بازی گرفتن با اال شد نخواهد ممکن این، و
فهممردمان.حکومتیکهبرجهلمردمانخویش
و است. فروپاشی شایسته حتمی بسازد، خانه
بردن فرا به جز را ما که میدانید ما از نیکتر شما
مردمانمان خواست به بخشودن اعتنا و فهمها

چارهاینیست.
رهبرگرامی،

از کجا میتوان که است پرسش شما این اگر
آغاز کرد، پاسخمیدهم:بهیکدستور شریف شما
خویش عزیزان آغوش به ما بیگناه زندانیان همه
است که پر برکتی بارقه  همان باز میگردند. این
را مابقیراه دلبسته ایم. بهشما بارشآنرا امید
نام خواهدگشود.ومن، پیشرویشما خودخدا
زبان بر غرور با مردمانما می بینمکه را نیکشما

یاعلی! بدان مباهات میکنند. و میآورند

نوریزاد محمد شما: فرزند
نه بیست مرداد هشتاد و
اینترنتی نویسنده پایگاه برگرفته از

محمد... نامه آخرین
۳۱ صفحه از بقیه

معاشکنند.»
ایران، پیآمد جوانان ملی تیم سرمربی سابق
اینروندرا«فناشدنکشتیگیرانجوان»دانست
هشدارهای به توجهی مسئولین که کرد تاکید و

نکردهاند. او
مدال می کنم که ادعا جرات گفت: «به فالح
عنوان به نوجواندر هیچجایدنیا آورانجوانو
گذران دیگری مشابه شغل هر یا موتوری پیک
شرایط بهترین در و همواره  نمیکنند زندگی
پرورش المپیک رقابتهای در قهرمانی برای

مییابند.»

از... فالح انتقاد
۳۵ صفحه از بقیه

سال۱۳۴۰ محمودکوشاناکثر  آنسالتا از
را وسفید«پارسفیلم» سیاه فیلمهایرنگییا
همکاری اثر که در آن از پس کرد و فیلمبرداری
برای تجربهالزم کارگردانانحرفهایآنسالها با
سال۱۳۴۰ اولین  بدست آورددر کارگردانیرا نیز
به «تازه نام را به مقام کارگردان در خود فیلم
دوران رسیده»برایپارسفیلمساختکه فروش
را تازهاش سمت او در و مقام جا آن فوق العاده
تثبیتکرد.همینامر،درضمن،موجبگردید
سرمایهگذاری در پس آن از کوشان محمود که
کننده در مقام تهیه نیز شرکت جسته و فیلمها

همفعالیتکند.
اسالمی،  انقالب مقطع تا ۱۳۴۰ سال از
موفق ترین و پرکارترین از یکی کوشان محمود
کنندگان تهیه و کارگردانان فیلمبرداران،
آثار سینمایی همچنان ولی بود فیلمهای ایرانی
برادرش متعلقبه برای«پارسفیلم»که را خود

اسماعیل کوشان بودمیساخت. دکتر
از مانع حکومت تازه انقالب، گرچه پس از
اجازه ولی کوشان شد سینما او در کارگردانی
بکار خود فیلمبردار و کننده تهیه یافت بعنوان
تا   ۱۳۵۷ سال از آن حاصل که دهد ادامه
همیشه  برای و کرد بازنشسته را خود ۱۳۷۶ که
فیلم نه گذاشت فقط کنار را سینما  در کار

سینماییبود.
محمود کوشان، خوشبختانه، درحال حاضر
خوبی روحیه از میبرد و به سر کامل سالمت در
داده قول «ایرانیان» سردبیر به و است برخوردار
الاقل به واشنگتن خود سفر بعدی در که است
فیلم» «پارس تاریخچه کتاب اولیه پیشنویس

بیاورد. خود همراه را

محمود کوشان...
۲۰ صفحه از بقیه

نمایش سیاسی ازجانبحکومتگران ایران است.
جهانی جامعه به این طریق از میخواهند آنها
بگویندکهبهحقوقبینالمللاهمیتنمی دهند.
سیاسی و فعاالن به میخواهند داخل هم در
با را میتوانند آنها که نشان دهند اجتماعی

اعمالخشونتسرکوبکنند».
فعال جگر، بیانکا کنفرانس دیگر سخنران
«اینجا گفت: سخنانش  آغاز در  بشر، حقوق
کنم. آشتیانی دفاع محمدی از سکینه تا هستم
آیت اهللاخامنه ای ورییسجمهور از اینجاهستمتا
افتخار من آزاد کنند... سکینه را بخواهم، ایران
میکنمکهدرکناروکیلسکینهمحمدیآشتیانی

نشستهام».
حکمی اعدام که کرد تاکید هم جگر بیانکا
و در آمریکا چه ایران، در «چه بی رحمانه است،

جهان». از دیگری کشور هر در چه
سکینه محمدی  مدافعان از سخنرانی  پس
آشتیانینوبتبه پرسش و پاسخ رسید.مهمترین
در قتل محمدی آیا سکینه که بود پاسخ این

خیر؟ یا داشته دخالت همسرش
«برای گفت: مورد این در مصطفایی محمد
مطرح دادگستری در پرونده سه محمدی خانم
بود نامشروع رابطه  مورد در پرونده یک شد.
و  شدند محکوم شالق ضربه ۹۹ به ایشان که
قاتل که بود قتلی دوم پرونده شد. اجرا هم حکم
داشته. آشتیانی ارتباط با خانم که بوده کسی
مختومه در دادگستری به صورتی هم پرونده این
این قضاتمتعصبدادگستریبرایاینکه شد.
خانمرا بهمرگمحکومکنند،بحثهمان ارتباط
برای سنگسار مجازات که زنا حد در را نامشروع
از کردند. دوباره مطرح گرفته شده، نظر در آن
کردهاند پرونده رسیدگی به این که قاضیای پنج
دادهاند محمدی سنگسار خانم به حکم نفر سه
مورد این در قبال چون که کرده اند اعالم نفر دو و
حکمصادرشده،دیگراینپروندهقابلیترسیدگی
سکینه پرونده خانم در اینکه ندارد. دیگر مجدد
ندارد دلیلی برای ارتباط جنسی وجود محمدی

داده اند.» برائت حکم و
برای خود فعالیتهای به سپس مصطفایی
و گفت پرداخت آشتیانی محمدی آزادی سکینه
نرسیده جایی به راههای قانونی از که این از پس
این از تا شاید کردند، مطرح در رسانهها را پرونده

کند. کمک عدالت اجرای به طریق
هیچ گونه که کرد تاکید دیگر بار در پایان وی
اعدام وجود به موکلش محکومیت مدرکی برای
به تنها خواست  همگان از دلیل همین به ندارد.
لغوحکمسنگساراکتفانکنندبلکهبرایلغوحکم
نیز اقدام کنند. اعدام سکینه محمدیآشتیانی

یک تبلیغاتی آگهی
برای تومان میلیـون

نوزاد! هر
تلویزیونی آگهی یک پخش گذشته هفته از
به زدن دامن ملی ایران موجب بانک به متعلق
محمود دولت جمعیتی افزایش سیاست بحث
اقتصادی در شرایط دشوار آن هم احمدینژاد،
و اقتصادی دامنه تحریم های افزایش و کنونی
مردم، روزمره زندگی در آنها محسوس تاثیر

است. شده
است که پدری ماجرای تلویزیونی این آگهی
پس  و شده ۸۹ متولد سال ابتدای در فرزندش
به کشور احوال از سازمان ثبت شناسنامه اخذ از

نام«طرح قالب طرحیبه و در بانکملیمراجعه
از فرزند تولد بابت تومان میلیون یک مبلغ آتیه»

می کند. دریافت پول ملی بانک
اینآگهیتلویزیونیباشعار«یکمیلیونتومان
کنید»  ۸۹ دریافت سال هر فرزند متولد ازای به

میرسد. پایان به
محافل نگرانی با تلویزیونی آگهی این پخش
نمایندگانمجلسمواجهشده اقتصادیوبرخیاز
رییسسازمان ناظمیاردکانی، حدیکهمحمد تا
سئوالهایخبرنگار خبرگزاری برابر ثبتاحوال در
بر تایید سیاست افزایش گرفتهو عالوه قرار «ایلنا»
برابر در احمدینژاد، محمود نظر مورد جمعیت
این اقتصادی عواقب  و  صدمات  از  نگرانیها
میدهد» خدا گفتناینکه «روزیرا به سیاست،

است. کرده اکتفا
این گزارش داده «ایلنا» که خبرگزاری آنطور
همکاری که با موسوم به «آتیه» درباره طرح فرد
گذشته ماه یکی از بانکهایی که در ملی، بانک
تحریم جهان مشمول سراسر شعباش در تمامی
در آتیه طرح اعتبار است: گفته شد، اقتصادی
آن درهشت  و آییننامه قانونبودجهسال۸۹ آمده
آتیه  طرح برای است. شده ۸۸ تصویب آبان سال
نظر  در سهام تومان ۵۰۰ میلیارد بودجه قانون در
انواع مختلف میتواند،متمم برای به و گرفته شده

باشد». داشته وجود قانون این
راهاندازی هرچه در احمدینژاد از تاکید وی
پارهایاز با ارایه ادامه در و اینطرحخبر داده زودتر
بیانگر رشدجمعیت درسهماههنخست که آمارها
شهروندان از یافتن اطالع از پس و جاری سال
هدیهیکمیلیونتومانیاست،می گوید:«سازمان
را با امسال و آمار متولدان اطالعات احوال، ثبت
اساس بر کرد. بانک ملی ارایه به کامل مشخصات
اول  چهارماهه در نفر ۴۳۶ هزار اطالعات این
به این نوزادان اطالعات و شدهاند متولد امسال
شده ارایه روستاها، شهرها و استانها، تفکیک
بانک ملی به مراجعهکنندگان تعداد است. چون
درگیر ملی بانک همه شعبات شد مقرر بود، زیاد
این در ملی و خوشبختانه بانک شوند موضوع این
در خوبی اطالع رسانی و کرد عمل موفق زمینه
همه کسانی که این، بر بنا داد. این رابطه انجام
سال  در والدتآنها و را دارند سال۸۹ شناسنامه
است،میتوانندهدیهیکمیلیونتومانی  ۸۹ بوده

کنند». دریافت را
ادعاهای احوال و ثبت رییس سازمان سخنان
واکنش آگهیتبلیغاتیبانکملیبا در مطرحشده
نمایندگانمخالف تندمصطفیکواکبیان، یکی از
«غیر قانونیبودن» این ویاز و مواجهشده دولت 

است. داده خبر طرح
از طرحها گونه این «اجرای گفته است: وی
مصوبه با دارد کار و سر و مبالغ کالن با بودجه که
بدون خبر این اعالم و است مجلس امکانپذیر
است. شده انجام کارشناسی و علمی پشتوانه
یک شاهد سال هر در میانگین بطور چنانچه
در باشیم نوزاد جمعیت و تولد رشد نفر میلیون

احتمال به و هزار میلیارد تومان حدود در نهایت
مشخص که است این مبلغ نیاز از بیشتر زیاد
بودجه این میخواهد منابع کدام از دولت نیست

کند. تامین را
«طرح است: افزوده مجلس نماینده این
اشتیاق شده یک متولد نوزادان پول به پرداخت
در می آورد وجود به جمعیت رشد برای را کاذبی
جمعیت کیفیت اجتماعی مباحث در که صورتی
دولتنتوانداینطرح اگر ازکمیتآناست. مهمتر
درکشوراجراییکندبایدمنتظرعواقبخطرناک را
و توقع در مردم ایجاد که چرا از آن باشند ناشی
ضربات می تواند انتظارات عمومی نشدن برآورده

باشد». داشته درپی نظام برای جبرانناپذیری
گفتنیاستپیشازایننیزمحموداحمدی نژاد
زاد با بود کرده دعوت مردم از سخنرانی چند در
و بیافزایند جمعیت ایرانی مسلمان به زیاد ولد و

نباشند. فرزندان خود تامین آینده نگران

به نوریزاد محمد
بازگشت اوین زندان

فیلمنامهنویسو کارگردان، نوریزاد، محمد
دلیلنوشتن اینبه پیشاز ایرانیکه روزنامهنگار
را ماه پنج خامنهای، به آیتاهللا انتقادی نامههای
چهارشنبه شامگاه گذرانده بود، اوین زندان در

بازگشت. زندان به دیگر بار هفته این
خود را اوین زندان به مجدد احضار خبر
منتشر خود چهارشنبه شب در وبسایت نوریزاد
«میدانم نوشت: کوتاهی یادداشت در او کرد.
ندارم. پذیرایی انتظار  برد. خواهند  بکجا مرا
است ممکن ندارم. خوب برخورد و رفتار انتظار

۹ صفحه از بقیه
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