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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

پاسخ موشکی رزمایش
غرب به دندانشکن

تیتر با پیش روز سه دو «کیهان» روزنامه
آمد») «امام از تیتر معروف ریزتر (کمی درشت
پاسداران» پاسخ نوشت: «رزمایشموشکیسپاه

تحریمها! و تهدیدها به ایران
گستردهای در بازتاب «کیهان» خبر روزنامه
آنکه رسانههای غربیداشته است. اینبازتاب با
فکاهی و کمدی رسانههای بر را خود تاثیر بیشتر
آمریکا نظامی مقامات چشم از اما گذاشته غربی

هم و آنها دور نبوده زیاد و اسراییل هم اروپا و
خبر داشته اند. این زیادی به توجه

در آمریکا ارتش متحد نیرویهای فرمانده
عکس العملبه اینخبرگفت:اگرپاسخ ایرانبهما
مانورهای نظامی فقطبه صورترزمایش باشدو با
نظامی بترسانندممکناستدرطرححمله را ما
اینژنرالگفت: ایرانتردیدبه خرج دهیم! خودبه
نام «۷ اعظم که «پیامبر رزمایش ایران عملیات
«پیامبر اعظم آن نام اگر نمیترساند. را داشته ما
این ایراندر ۱۲»یعنیحضورهمهامامهایشیعه
برای و میترسیدیم بیشتر کمی شاید بود چالش

میدادیم. به خرج ایران تردید به حمله
نبود اینژنرالگفت: رزمایشنظامی ایرانبد
هدفهای که موشکهایدوربرد آن ها آنجا از اما
آنها برد کوتاه موشکهای و زدند را نزدیک
جای هم باز کردند اصابت نامعلوم جاهای به
علیه پیروزی امیدمان به و ما است باقی شکرش
چند خرافات و مردمکشی و اختناق و سیاهی

است. شده برابر

و اس.» «ام. مرض
ایرانیان آینده

کنگره نهمین علمی دبیر عظیمی، رضا امیر
حال در تهران در که اس.» «ام. بینالمللی
آینده سال ده عرض در که گفت است، برگزاری
ایرانی خانواده هر «د » ویتامین کمبود علت به
خطرناک خواهد بیماری این به مبتال عضو یک
به اصفهان تهران و گفت شهرهای وی داشت.
شدن نور فیلتر نتیجتا و هوا شدید خاطر آلودگی
است ویتامین «د » نوع یک که سازنده خورشید

بود. خواهند خطر معرض در بیشتر
اس.» «ام. بد درباه از خبر البته گفت: او
سال ده عرض در که داشت توجه باید گذشته
و ارسال به قادر خانواده یک اعضا کلیه آینده
خبر این و بود خواهند اس.» ام. «اس. دریافت

است! خوش و خوبی بسیار

اخبار سوریه
سوریهحسابی کهمیگویند جنگدر اینطور
تلنبار پشته ای از کشته ها از هر سو و مغلوبهشده
االسد بشار بین نیروی نظامی جنگ است. شده

است. اوج رسیده انقالبیون به و
کشتار توجه به با که کارشناسان میگویند
و موفق ترین این  سوریه  در نفر  صدها   روزانه
جمعیت کنترل برای االسد بشار برنامه موثرترین

بوده است.
درصد   ۴۵ حدود به سوریه نفت صادرات
انواع یعنی آن، واردات دیگر سوی از اما رسیده
 ۵۰۰ به هواپیما، و بمب تانک و و اسلحه اقسام و

درصد رسیده است.
به کنار، جنگ االسد و بشار سوریه مردم
عربستان و سو یک از ایران و روسیه بین واقعی
البتهمی توانید است. ازسویدیگر سعودیوقطر
االسد بشار از کننده حمایت تیم که بزنید حدس

کدامیکهستند.
و کنندگان حمایت میگویند کارشناسان
مخالفانبشار االسدنیروییمساویدارند.روسیه
قطر و و ایران وزن سنگین در دسته عربستان و

دارند. قرار وزن پر دسته در
ایران و کارشناسان میگویند: روسیه همین
سوی از قطر و عربستان و می کشند سو یک از
ناف سوریه طناب که است روزها و همین دیگر
در مادر و  بی پدر  نوزاد طفل این و  شود  پاره
یعنی خود بداخالق و بدجنس دامن مادرخوانده

آید. «القاعده» فرود

شما! سر بر خاک
مدال آوران المپیاد از تقدیر قبل مراسم هفته
جهانی و ملی سطح در ایرانی دانشجویان علمی
باحضور رییسجمهور محمود احمدی نژاد برگزار
این و فرستادنصلواتویژه نماز انجام از بعد شد.
دانشجویانحاضر به مراسم،محموداحمدی نژاد

شما! سر بر خاک گفت: جلسه در

معروف رکگویی به که احمدینژاد محمود
دهانش را چاک مالحظه معموال بدون و است
داد: ادامه میگوید میخواهد هرچه و میکند باز
و مهندس جای دکتر به شما که بر سر خاک
زمان امام سرباز و مجلس نماینده و مداح باید
به کانادا تومان میلیارد هزار سه یا میشدید و

منتقلمیکردید!
و گفت: بابا خندید حضار در میان تعجب او

کردم! شوخی
این برای دانشجویان زدن دست از بعد
همه گفت: احمدینژاد غیرمترقبه، هنرنمایی
ربودنمغزهایاینمملکتهستند درصدد دنیا
قرار با ما و مستکبر ولی کشورهای غربی ویژه به
و و حصارک اوین زندانهای در این مغزها دادن
کهریزکمانعدستدرازیغرببهثروتهایملی

خودمانشدهایم.
دانشگاههای این از بعضی کرد: اضافه او
ببرند را خارجیمامورمیفرستند که نخبههایما
دانشجویان امور و وزارت علوم نوبت که وقتی اما
کند را صادر این دانشجویان نمره که ریز میشود
ریز و میدهیم بیالخ آنها به دانشگاههای ما
ایران دانشجویان از این تا صادر نمیکنیم نمره

فرارینشوند.
دانشجویان از احمدینژاد  جلسه  پایان در
و نفروشند را طالی خود مدالهای که خواست

برود. طال باالتر قیمت تا صبر کنند

بهرام پیشنهاد بر نقدی
پس برای مشیـری
فرستادن قرآنها

تلویزیونی برنامه مجری  مشیری، بهرام
پخش ایرانی ماهواره از که جاوید» «سرزمین
تمو محتوایآنتبلیغ خردگراییاست و میشود
از دید ایران اسالمی رژیم و خرافات و مذهب به و
برنامهآخر تندنگاهمیکنددر انتقادیوگاه بسیار

هزار از رهایی برای ایرانیها که کرد پیشنهاد خود
تمام  یک روز ایران در اسالم بر سال سلطه ۴۰۰ و
سفارتخانه های عربستان برای را قرآنهای خود

سعودی پست کنند!
عملی زیاد این پیشنهاد نمی کنم فکر من

زیر: دالیل باشد؛
به سفارت  را بخواهد قرآن اگر کسی ۱۰ ـ
قوی به احتمال پستخانه در پست کند عربستان
ازمسئول ریشویگیشهدریافتبسته،و شایدهم
بخرند و از آنهاییکه در صفایستادهاند که تمبر

خورد. خواهد مفصلی کتک کنند، پست نامه
محض  به مزغل آیتاهللاهای از یکی ـ  ۹
فتوا دستهجمعی  اعتراض این خبر شنیدن 
میدهدکهپست کردنقرآنمشابه قرآنسوزیدر
شوند. اعدام پست کنندگان باید و است آمریکا

که  همانطور ایران  در پست  هزینه ـ  ۸
میتوانند مردم و میزند فلک به سر میدانید
کنند که را پست کوچک فقط قرآن های جیبی
بود اعتراضآمیز نخواهد حرکت گویای این البته

نخواهد آمد. به چشم و
هیچ  سعودی عربستان سفارتخانههای ۷ ـ
از چون بعد نمیکنند قبول ایران از بستهای را
میترسند این از سفیرشان ترور شایعه جریان آن
جاگذاری بمب یک بسته در قرآن جای به که

باشد. شده
قرآن  ترس اینکه ایراناز بسیاریاز مردم ۶ـ 
نقلتوسطماموران زمانحملو در ارسالیآنها
پست از گیرد و ته قرار و یا سر دیوار به رو پست

خواهند کرد. امتناع خود کردن قرآن
برای  را قرآن ها که  کنیم  فرض حاال ـ ۵
کتابهای تکلیف فرستادیم. عربستان سفارت
فقهی کتاب هزاران و توضیحالمسائل و حدیث
مانعخردگرایی مردمشده اند بیشتر آنها که دیگر
قم به را آنها خواهد شد. همه چه قرآن، نه و

پستکنیم؟
تولد  تاریخ هنوز ایران مردم از بسیاری ۴ ـ
قرآن اول صفحه در را بچهشان و خودشان
ندارند. اعتماد احوال ثبت اداره به و مینویسند
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 بقیه در صفحه ۳۷   

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

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
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تیر) ۱۹) ۹ جوالی دوشنبه

تیر) ۲۶) ۱۶ جوالی دوشنبه

هیات مدیره ساالنه  عمومی مجمع

کانون جلسات همیشگی محل در

هیات مدیره ساالنه  عمومی مجمع

کانون جلسات همیشگی محل در

بود شده مجلس وارد زیر و لباس پیژاما با که اسالمی مجلس شورای نمایندگان یکی از
گردید! منتقل اوین به و دستگیر انتظامی نیروی توسط

طریق زنده از ما» را بصورت تلویزیون «ایران
www.iranematv.com اینترنتی سایت
 160 کانال یا www.Glwiz.com و یا
در سراسر جهان تماشا کنید GL BOX در

و تکرار  آمریکا شرق وقت نیم به ۱۲ و ساعت از زنده: (پخش
است) روی همین سایتها قابل دیدن ساعت ۲۴ تا برنامهها

Tel: (202) 241 - 7141 
info@iranematv.com

روزهای برنامههای دیدن برای
میتوانید تلویزیون این  گذشته
سایت در آن بایگانی صفحه  به

فرمائید: مراجعه زیر
www.iranematv.com

مجری و مدیر عاصمی، شهره
ما» برنامههای تلویزیون «ایران

بفهمند که کجا از کنند پست را خود اگر قرآن
کنند؟ برگزار چه موقع را تولدها جشن

وقت  کنند آن پست را قرآنها وقتی که ۳ ـ
سر به بخورند؟ قسم چیزی چه به ایران مردم
به بازار در معامله چقدر که میدانید آیا عمر؟
به و چقدر به هم می خورد قسم نخوردن خاطر
ضرر ملکی معامالت و صرافان و بازاریان اقتصاد

می شود؟ وارد
مال  «اقتصاد حکومت این با ایران مردم ۲ـ 
خراست»تا خرخرهورشکستهوفقیرو مقروضاند
چیز یک حاال نیفتاده! جا هنوز تازه تحریمها و
عربها به را بدهند تا قرآنها جیب از هم اضافه

پسبدهند؟
و  خرابی ها  و تاراجها  همه  این با ـ   ۱
دارند عقیده بسیاری از ایرانی ها عقبافتادگیها،
همین آنها برای باقیمانده ملی سرمایه تنها که
گذشت آن نخواهند به سادگی از و است قرآن
بازار در تومانی چند  به را آن  می توانند چون
سنگک نان تا سه دو و بفروشند فروشان کتاب

پولشبخرند. با

امور وزارت اطالعیه
عربستان خارجه

برای دنبالقطع ومحدودیتصدور روادید به
در موارد توضیح ارائه الزم به ایرانی محترم زائران

میباشیم: زیر
یا  صدور ویزا توقف به که * روزنامه «کیهان»
نمی تواند دارد اعتراض ایرانی زائران برای روادید
قبال در ما جدید سیاست به معترضین نماینده
انتشار با روزنامه این چون باشد زائران پذیرش
و سعودی، پادشاه عربستان مطلب علیه هزار
و است کرده متنفر ایران مردم از را ما مردم
به نشریه خوانندگان این برای پذیرش دلیلی ما

نداریم. زائر عنوان
متوقف  کامال ایرانی زائران برای صدور ویزا *
۵۰۰ هزار نفری  و میلیون یک سهمیه ولی نشده
بر که زائران مالی وسع نداشتن علت به ایرانی ها
ایران یارانههای دولت طرحهای هدفمندی اثر

است. یافته تقلیل هزار ۷۰۰ به بوده

آمریکا که  ملی حفاظت سازمان * به توصیه
دارد نزدیک همکاری ما ملی امنیت سازمان با
مذکر صورت در خاورمیانه اهالی برای ویزا صدور
با  دارای شناسنامه و ۱۸ تا ۳۰ سال بودن بین
یا ریسک حسین دارای و و علی محمد نام های
باالخطرتروریستی ومخاطره امنیتملیکشورها
نفر از ایرانیان  ۵۰۰ هزار همین دلیل و به است
حج گردونه تمتع از مشخصاتی داشتن چنین با

گردیده اند. خارج

سینمایی(۱) اخبار

شوم؟ میاد یا بیدار خوابم
سینماهای میاد» در سینمایی «خوابم فیلم
تومان  ۱۰۰ میلیون و میلیارد یک فروش به کشور
دستیافت. اینفیلمکهتوسطشرکت فیلمیران
شده کارگردانی عطاران رضا توسط شده پخش

است.
ابتدا فیلم قرار بود عطاران گفت: این رضا
صبح «پاشو و یا «بیداری» باشیم» یا «بیدار
من به داشته باشد اما تهیه کنندگان نام شده»
رمقدیدن فیلم هاییبا گفتندکهمردم ایراندیگر
ممکناستفروش و ندارند را چنینعنوانهایی
داشتند... هم حق که دیدیم بشود. نصف فیلم

ایران از گزارشی

آخرین نماز جمعه تهران
امامجمعهموقتتهرانکهچندسالدرغیاب
مرتب» نماز و ثابت «بطور هاشمی رفسنجانی
برگزارمیکنددر خطابه آخر جمعه کذایی تهرانرا

پرداخت. ایران مسائل بررسی و طرح به خود
خاطر به تهران در ما مخصوص خبرنگار
ژولیده و نماز مهر زخم جای و ریش نداشتن
صف بود در سرش نتوانسته موی پولیده بودن
و سپاه بگیر حقوق اکثر که نمازگزاران جلوی
از راه توانست فقط گیرد. او قرار بسیج هستند
خطابه برای گزارش کوتاهی درباره این بسیار دور

نماید. ارسال ما
یعنیهمانی تهران، احمدخاتمیامامجمعه

دریایی دزدان قیافه از ترسناکتر قیافهاش که
نطق آخرین است، در والت دیسنی فیلم های
مردم روز مشکل نان گرانی گفت: حضار به خود
نانوایان را از تا چهار سه اگر مسئوالن ولی است
گرانفروشیاعدامکنندبقیهحسابکار بهخاطر
قیمت به نان قیمت و کرد خواهند را خودشان

برخواهد گشت! زمان شاه
انقالب نان برای ما البته کرد: اضافه وی
و لبنان نان در قیمت که این بلکه از نکردیم
خوشحال ارزانتر شده اردوگاه های فلسطینی

هستیم.
یعنیجام روز موضوعداغ به ویضمناشاره
معظم رهبر اروپا گفت: نفرینهای امام و فوتبال
نتواند در این خونخوار آمریکای باعث شد که

به دست بیاورد! مسابقات مهم مقامی
مرتب صلوات که را حضار که این بعد از وی
میفرستادندومرگ برآمریکا میگفتندبهسکوت
روحیه با ما ورزشکاران اگر گفت: کرد دعوت
روزه نماز و و میدانهای مسابقه بروند انقالبی به
بهشکست باشند بیتردیدقادر ترکنکرده را خود
واسپانیاخواهندبودحتیاگرهر هردوتیمایتالیا

بیایند. برادران این مصاف به آن ها نفر ۲۲
ویدربارهگرانیاقالم واجناسوقیمتدالر و
است منتظر انقالبی داردو دولتصبر طال گفت:

شد. خواهد چه اوضاع ببیند
نباید کس هیچ کرد: اضافه خاتمی احمد
وقتها بعضی گرانی باشد. گرانی مشکل نگران
وقتیکهقیمتزمینوخانه همخوباست.چرا
وآپارتمانشماباالمیرودشکایت نمی کنید؟حاال

کردهاید؟ بهانه  را ماست و گوشت و نان
تصویب از بعد زودی به گفت: او خاتمه در
توسط مجلس هرمز تنگه کردن الیحه مسدود
حل هم گرانی مشکل متعال خداوند خواست به

شد! خواهد

اروپا نفتی تحریم های آغاز
نمیدانمچراهروقتخبریدربارهتاریخشروع
تحریم هاینفتیاروپاعلیهجمهوریاسالمیایران
رامیخوانمیادخشک شوییسرخیابانمانموقعی

میافتم! بود سالم هفت که

زیر فشار مالها اکنون مردم بیچاره ایران که
کمبود و  ممنوعیت و داخلی  تحریم هزار  و
سرشان روی باال از هم دیگر فشار هستند یک
صاف صاف شلوار یا پیراهن یک مثل و میآمده

خواهندشد!

پزشکی اخبار

وایاگرا؟! جای به هندوانه
دانشمند و محقق چند که خواندم جایی در
کرده اندکهخوردن پزشکیادعا امور متخصصدر
هندوانهباعثافزایش میل جنسیمیگرددوحتی

دارد! وایاگرا قرصهای از بیشتر تاثیری
درست زیاد نباید دانشمندان ادعای این
میگفتند که هندوانه ما به چون از بچگی باشد
فشار آمدن پایین باعث آن خوردن و است سرد
همین هم برای میشود. مزاج سردی خون و
خواب حین بسیاری در خوردن هندوانه از بعد
هندوانه آب سردی که احتماال دهانشان آب از

میشود. باشد سرازیر نمیتواند

هندوانه صنف را پزشکی شایعه این یا حاال
انداختهاند راه به فروشانکشورهایمختلفدنیا
با نمیتوانند که داروسازی شرکتهای یا و
باشند. داشته رقابت وایاگرا قرص سازندگان

کسینمیداند.
قضیه و زدم زنگ به زنم خبر خواند از بعد
بهاوگفتم.چندثانیهمکثکرد معجزههندوانهرا
هندوانه تخمدار پرسید: کوتاهی از سکوت بعد و

بیتخم؟ هندوانه یا

لوپز! جنیفر خواب
زدن های آخرینپلک  داشتم دیشبوقتیکه
نخوابیدن با مبارزه عنوان به را خود چشمهای
دنیایبرزخیبین در هنوز میزدمبهخوابرفتم.
کلهاش و سر لوپز جنیفر که بودم بیداری و خواب
دامن چاک دار و قرمز لباس همان شد؛ با پیدا
بود. رنگ دامنش که قرمز همان گل و سکسی
تعجب با و شده خیره او به و مالیدم را چشمانم
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شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۱۲ صفحه از بقیه

۱۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
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نقاشی. در سبکی سنگـ  زغال نوعی ـ ۱
فتنه ـ  و آشوب ـ پناه! منقل ۲ ـ دستافزار

در و سرگردان. به در
چنگیزی ـ  قانون درخت ـ نازک ۳ ـ شاخه

جوانمردی. و انصاف

در  آتشفشانی ـ قلب ضربان ثبت دستگاه ۱ـ 
شمالشرقیسیسیل.

شهری  در دولت سیاسی یک نماینده ۲ ـ
خیال ـ به لطافت پارچهای بیگانه ـ از کشور

نشان. و بینام
و  خونابه  ـ فرشته ـ حروف التین از ـ ۳

سرم.
غرنده  تصدیقماتادورـ  ـ نظریه ها عقاید و ۴ـ 

عرب. روز ـ خروشنده و
بیگانه و  ـ «مسخ» مشهور رمان ۵ ـ خالق

چهارپا. ناخن ـ غیر
ـ  پستی  و خواری ـ نفرین و دشنام ـ   ۶

درندگان.
واحد  ـ دامن در دست یک و منظم چین ۷ـ 

ویرانی. خرابی و کاغذیـ  پول
ایران  روزانه نشریات از ـ پرستار و خادم ۸ ـ

پایتختلیدی. ـ
زین ـ  تسمه عقب ـ ۹ ـ حشرهای خونخوار

آبگیر. و استخر
سرزمین  پایتخت جمهوریآفریقاییغناـ  ۱۰ـ 

جمع. ضمیر ـ افراسیاب
مرگ است ـ  گرگ مال ـ ۱۱ ـ حرف تعجب

اگر نبودی تو.
راندن  ـ یک ششمملکـ بهخوابشدن ۱۲ـ 

خورشیدی. ماهی از سال ـ مزاحم
زراعت  تواناییـ از آفاتگیاهیـ قدرتو ۱۳ـ 

خدا. امید به
سوغات  ـ گفتن شعر و خواندن آواز ۱۴ ـ

استان فارس. شهرهای از گجراتـ 
اسدی  از است ـ کتابی اسبان تیمارگر ۱۵ ـ

طوسی.

تاج و  ـ خدا بخواهد اگر شفاست ۴ـ  موجب
نیشتر. ـ تن پوش نوعی ـ دیهیم

سال. از ماهی ـ فرومایه ـ پهلوان ـ ۵
است و  ترکمن طوایف از ـ سنگ ۶ ـ نوعی

مالک. و ثروتمند
سال  از ماهی ـ ناماکول خوردنی های از ۷ ـ

خستهـ  عالمت صفت تفضیلی. نفس ـ فرنگی
کتب مقدسه ـ  از ـ ایستاده یک جا ۸ ـ در

اضافی. با دم است خشک کرده انگور
آمدن آب دریاـ   باال میترسدـ  آن از زائو ـ ۹

قلعه. دیوار ـ خوردنی
صادراتی. اقالم از استوارـ  و برقرار ـ ۱۰

کردن  و خارج وارد برای در تفنگ آلتی ۱۱ ـ
خرس آسمان. ـ کاغذ ـ نوعی فشنگ

عالمت مفعول  ـ دو دلی و تردید حرف ـ ۱۲
و جا ظرف ـ سوریه خبرگزاری ـ بی واسطه

مکان.
روییده  ـ درخت تازه ایاالت ینگی دنیا از ـ ۱۳

گیاهگون. صمغ ـ
نمایشنامه حزنانگیز  ـ و شرف حیثیت ۱۴ـ 

کبوتر صحرایی. ـ
پیشوایان آیین  و اطهار ائمه از جمله ۱۵ ـ

میوه خوب. تشیعـ 

توی آمدی می کنی؟ چرا اینجا چکار پرسیدم:
خوابم؟

جمعه شب مگر  داد: جواب لبخند  با
نیست؟

امشبشنبهشباست که یادترفته گفتم:
نیست؟ جمعه شب و

گل عصبانیت با رفت. هم توی اخم هایش
طرف به و برداشت را موهایش به آویخته سرخ
خالی ضمن جا و دادم خالی جا پرتاب کرد. من
تختخواب کنارم در در که زنم کله کله ام به دادن

خورد. بود خوابیده
خواب از زنم هوا رفت. نالهاش به و آخ صدای
پرسید: میمالید را سرش که همانطور و پرید

شده؟ چی
است جمعه هیچی! خواب دیدم شب گفتم:

میکنیم. عشقبازی هم با داریم و
با حالت ناباوری توی تختخواب نشست و
تو؟ مال یا من بود مال اوخ آخ و صدای پرسید:
محکم توی برداشت و را جواب ندادم. متکا
سال سی از بعد نگو! دروغ کشید: داد و زد سرم
شب جمعه کردن عوض و آمریکا زندگی توی
را حرفت داری انتظار هفته آخر شنبه شب با
من به پشتش را عصبانیت با کنم؟ بعد قبول

خوابید. و کرد
چشمانم رابستموبهدنبالجنیفرلوپز گشتم.
بعدازدو سهدقیقهپیدایشکردم. بهشچشمک
بخواب برو گفت: و زد چشمک جوابم در زدم.

پنجشنبه شبآینده میام...

تاریخی حقایق
حضرت که آن با نوح کشتی چرا میدانید آیا
جان که داشت ماموریت خداوند طرف از نوح
دادن قرار با و  دهد نجات را جهان  جانداران
و سهمگین طوفان از را آنها کشتی این بر آن ها
حضرت چون شد؟ غرق دریا در کند دور شدید
کشتی به کازینوی بساط بود قمار اهل نوح که
دائر کسب پروانه و جواز خدا از و بود انداخته راه

کردن کازینو نگرفته بود.

(۲) سینمایی اخبار
هفته این در ایران سینمایی فیلم جدیدترین
اینفیلمکه«جدایینان رویاکرانعمومیرفت.
اساسداستان فیلم«جدایی بر نام دارد ازسفره»
نادرازسیمین»ساخته شده وامیدتهیهکنندگان
جشنواره های جهانی بتوانند در که این است آن
فیلم این کارگردان کنند. کسب جوائزی فیلم
آن تهیهکنندگان و  است احمدینژاد  محمود
دفتر بیت پاسداران و سپاه دفتر عقیدتی هنری
آن در هم «کیهان» روزنامه و میباشند رهبری

است. کرده سرمایهگذاری
مطرحی فیلمهای قبال محمود احمدینژاد
شکننده «آژانس و سفرهها» و «نفتها چون
شیشه ای»و«مرگ برگفتوگوی تمدن ها»ونیز
لولوبرد» راساختهبود اما فیلم کمدی«آنممه را
کند. دریافت جایزه جشنوارهای هیچ از نتوانست

تسلیت آگهی
و مالی کشور در دین» «انصار گروه تاسیس
انتحاری اسالمسیاسی عملیات تروریستیـ  آغاز
دراینمنطقهرا بههمهروشنفکران وآزاداندیشان
ویژه به سر دنیا، تا سر در حقوق بشر مدافعان و
مینماییم. عرض تسلیت ـ مالی شوربخت زنان

حکومتی مذهب و دین گسترش با مبارزه انجمن

۳۱ صفحه از بقیه

شماره این دکو سو جدول

غیرساختاری و ساختاری مشکالت مجموعه
در که متعددی تالشهای چرا میدهد که نشان
ملی از نهاد تشکیل یک دراز برای طول سالیان
به کنون تا گرفته صورت کشور خارج اپوزیسیون

جایی نرسیده است.
ملیواقعی در نهاد یا اگر بخواهیمیککنگره
ایجادکنیم تنها یکراهوجودداردکه خارجکشور
و غیر ساختاری ساختاری مشکالت این از بتوان
«انتخاب» از استفاده آن و کرد، اجتناب
(selection) «دستچینی»  جای به  (election)
افراد یا گروه یککمیته به جایاینکه اگر است.
را آنها ایرانیان جمع کند دستچین را نیروها و
خود به مشکل ساختاری خود کنند دو انتخاب
را وزن مساله فرد هر رای مجموع میشوند. حل

کلیتخودهمان ایرانیدر وجامعه حلمی کند،
رابطه ای همه نیروها  که با است انسانی» «ابر
حضور این، عالوه بر دارد. آنها با وزن متناسب
نه و می کند تعیین مردم رای را نهاد در نیرو هر
نشوند حاضر هم اگر دیگر. کسانی نیروی هیچ
از چیزی خود شرکت کنند فقط انتخابات در
صدمهای به هیچ آنان غیبت و دست دادهاند
به بزند. نمی تواند نهاد اتوریته یا حیثیت اعتبار،
کسیمیتواندچنیننهادیرا ساخته راستی، آیا
چلبی سازیبخواند پرداختهغرببداندو یا آن را و
کلیت آنتوهین ایرانیدر بهجامعه (بدوناین که

باشد)؟ کرده
عمده خصوصیت که عمومی همبستگی
و بحث آن جای به و رفته بین از بود سبز جنبش
بدون درگیریهایبینگروهیشدتیافتهاست.
بیش اکنون ایران جامعه که گفت میتوان اغراق

قدرتمند ملی نهاد یک ایجاد به دیگر زمان هر از
در را نهاد این دارد. نیاز سیاسی اتوریته با و
خارج در ولی کرد، ایجاد نمیتوان کشور داخل
تا که دستچینی / گزینشی راه های است. عملی
ساختاری به دالیل طی شده این کار برای کنون
در و نمیتوان است بوده غیرساختاری ناموفق و
راهانتخاب آیندهنیزبهموفقیتآندلبست.تنها
با و نهادی کند حل را مشکالت این می تواند
ایران مردم سازد. پا بینالمللیبر اعتبار حیثیتو
کنند شرکت انتخاب این در نمیتوانند تمامی به
احیانا (و دارند اقامت کشور خارج در که آنان ولی
اینترنت به کشور در داخل که کسانی از بسیاری
این از که نهادی و می توانند. دارند) دسترسی
قدرتمندی شود میتواند صدای تشکیل طریق
و داخل ایرانیان و از منافع باشد ایران مردم برای

جهان دفاع کند. سراسر خارج کشور در

همبستگی... فقدان در

بر زر ورق  چون  که چرا «کیهان»ی بپرسد: 
انقالب روزهای در مومنین و می بردند دست
پارهای به ورق میگذاردند، نسخههایش نماز بر

است. امنیتیتبدیلشده
آقای خوب» «مطبوعاتچی در باید را پاسخ
جانشین آگهی» «ویزیتور وقتی جست. خاتمی
وزیر تکریم مورد و شد حرفه ای» «روزنامهنویس
گرفت، حلقهای پدید قرار ارشاد هم فرهنگ و
نشریات را به دیگر «کیهان» و آمد که اشغال
مسند را بر سرانجام بازجو زد و دادستانی پیوند

نشاند. روزنامه نگار
اگر آخرین آقایخاتمی نکردهام  حکایت تمام

نگفته شما خوب» «مطبوعاتچی از را خاطرهام
وقتی زدهام. تن نامش بردن از جا همه که باشم
«مطبوعاتچی شدم، آزاد شما «نظام» زندان از
بود، شده «دکتر» شما خود مانند شما خوب»
آخرینمدل مجله ایداشتو به جایموتور با بنز

می کرد. آمد و رفت
بعد و داد پیام مجلهاش طراح توسط اول
را خوردیم. تلفنزد. گفت:«ماحقامثالشماها
احیایش برای است. مانده دستم روی مجله
پاسخ میخواهی...» هرچقدر هم حقوق بیا.
به او نمیدادم. کاش تند. سخت دادم؛ تندی
پی نبردهاید. هنوز که شما بود پی برده واقعیتی

روزنامه «مقبولیت» برای ویزیتور نمیتوان با
آورد. بدست

از را انقالبمقبولیتخود «کیهان»پیشاز
اصلی صاحب که توسط روزنامهنویسانی داشت
و بودند شده تمام دستچین دقت به «کیهان»
هنوزهم هرجایجهانباشند،واگرزنده باشند،

و مقبولیتمیآورند. روزنامهنویساند
آقایخاتمیزمانیکهنماینده«قدرت» شما
دعوتنکردید، کار به را در«کیهان»شدیدآنها
گذشته رژیم به آن ها خواندن وابسته با هم حاال
به متاسفم. خاطرهشان را بکشید. میکوشید
دستان در دست خاتمی. آقای متاسفم راستی
دوست بازجوی ـ نام «برادر حمید» و الجوردی
گذاشتهاید. ـ پارسا سرمدی ناصر آقای عزیزتان
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

خاتمی آقای مطبوعاتچی
تبع آنحذفیارانههایبخشتولیدهماکنون با به

حداقلظرفیتتولیدفعالیتمیکنند.»
شامل که یارانهها، کردن هدفمند طرح
یارانههای ازایقطع پولیدر پرداختهایمستقیم
قیمت افزایش است، با کاالهای مختلف دولت بر
ایران تولید و صنعت بر نقل و حمل و انرژی
جمله این از ایران لبنی صنایع است. فشار آورده
کارگری فعاالن از عمارلو، محمد بخشهاست.

که است داده خبر «ایلنا» خبرگزاری به نیشابور،
نیشابور ۵  پالود لبنی شرکت کارگران از ۲۵۰ نفر

نگرفتهاند. حقوق که است ماه
صنایع صاحبان  که است گفته عمارلو 
نوسازی و تجهیز برای که را تسهیالتی لبنی
در و میبرند خارج به میگیرند کارخانههایشان
کشورهای دیگرسرمایه گذاریمیکنند.او همچنین
لبنی«میالد»و «پیشگام» کارخانه تعطیلیدو از
داشتهاند،  ۴۰ و ۲۵ کارگر ترتیب به که نیشابور،

است. داده خبر

۳۵ صفحه از بقیه
و... سیاسی خبـرهای


