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هفته سیاسی تفسیـر
بازی پوکری که همه      

آن برنده بودند در
ماجرایگروگانگیری۱۵ ملوانانگلیسیتوسط 
و به خوبی باالخره اسالمی جمهوری نیروهای
انگلستان به ملوانان همه و یافت خاتمه خوشی
از تصویرشان و صدا آنکه با ملوانان برگشتند.
شده اسالمی پخش دولتی جمهوری  تلویزیون
بودند کرده اعتراف ایران خاک به تعرض به و بود
(ببخشیدبهآبایران)بعد ازبازگشتبهانگلستانو
آزادیخود اعالمکردندهرگز از آبهای اطمیناناز

بودند. بینالمللیخارجنشده
اسالمی وزارت امورخارجه جمهوری که وقتی
پسچرا بود:  پرسیده گروگانها ایرانطیپیامیاز

شده و اشتباه که گفتهاید ما تلویزیون و در رادیو
خیلی دادند جواب آنها بودهاید؟ آب هایایران در
هم جمهوری اسالمی کردهایم! است، تقیه ساده
و هواپیما بهای بلیط گفته شده و عصبانی گویا
برای شما که آقای احمدی نژاد را و شلوارهایی کت
چلوکباب هایی صورت حساب با همراه بود خریده
در انگلیس سفارت برای خوردهاید اینجا که
هزینه کسر از پس را آن پول و میفرستیم تهران
دانشجویان توسط شده شکسته شیشههای
گرفت. دولت خواهیم شما از بسیجی خودمان
است خوشحال بازگشت ملوانان از که انگلیس
به را آنها شده توقیف کشتی که نموده قبول
و از دارند نگه ایران در درخواستی جای هزینههای

ننماید. شکایتی آن شدن مالخور
گروگانگیری میتوان ماجرای پایان این در
بودند. برنده آن در شرکتکنندگان همه که گفت
پز مخالف خودش حزبهای برابر در بلر کلی تونی
دادکهاولتیماتوم۴۸ ساعتهاوباعثترسآخوندها 
شده وازوحشت حملهنظامیانگلیس گروگانها را
چون علت بود برنده هم احمدینژاد آزاد کردهاند.
پاک عید ایام را مصادف بودن گروگانها آزادی
جهان به هدیهای را کرد و آن عنوان اتفاق این با
برایخودشمحبوبیت و مسیحیتتوصیفنمود
زدن سیلی قصد که ثابتکرد خیلی ها به خرید. او
نداردوانسانیخوبو سرشار دومبه صورتغربرا
هممیتوانبرنده جورج بوش را مهرورزیاست. از
فرعیاین ماجراقلمدادکردچونانگلیس نتوانست
نقشههای بربایدو از چنگاو ایرانرا به بهانهحمله

کند. خراب را ایران برای او آینده
اینبازی هم برنده ازسویدیگرهمه گروگانها
و با فروش خاطرات بلکه شدند نه تنها آزاد بودند.
گروگانگیریبهصورت دوران از خود داستانهای
به جیب دالر هزار توانستند دهها کتابو مصاحبه
کسانیکه همگیقهرمانملیشدند. آن ها بزنند؛
یکاعترافساختگیتوانستندجانخود را فقط با
وطن به سالم و ایران نجات دهند چنگ مالیان از
ملوانان به این از بلر تونی که وقتی خود برگردند.
ایران در می کرد، یاد بریتانیا ملی قهرمانان عنوان
بر شجاعت مدال نصب مشغول احمدینژاد هم

پاسداران کاپیتانکشتینیرویدریاییسپاه سینه
و در زده دور خود کشتی با میگویند بود (که
چنگ آورده به را انگلیسیها این آبهای عراق
و قهرمانشدند گروگان ها هم و او آریهم است).
راضیوخوشحال اینبازیپوکر از دستپر با همه
بزنیم زور هرچه میان این در برگشتند. خانه به

یافت! نخواهیم واقعی را بازندههای

انگولک به     
هفته اخبار

بازداشت  داستان۱۲ روز انگلیسی زن ملوان *
به خود ساالنه حقوق برابر چهار به را ایران در 

فروخت. رسانهها
برابر هشت میماند بیشتر هفته سه دو اگر ـ

می کرد! کاسبی ساالنهاش حقوق
ندارد. را ایران به حمله قصد پنتاگون فعال *

؟! چی ـ به جمهوری اسالمی
ستاد  به دبیری را خود * احمدینژاد باجناق

منصوب مخدر مواد با مبارز
کرد.

جای هم باز ـ
است باقی  شکرش 
آقازادهها به را کار که

است! نداده

اگر هستهای): فعالیت (درباره الریجانی *
امروز نمیشود دلیل بگیرد، جنون فردا کسی

نخرد. چاقو
از را آن و باشد داشته مادرزادی جنون اگر ـ

چطور؟ باشد کرده پنهان همه
مشهد. در زن شهردار تنها عزل *

طبسی آقای رفته بوده مواجب یادش حتما ـ
بفرستد! را

* «واشنگتنپست»:رییسجمهوررژیمتهران 
است. «چاقوکش» یک

و است «کابوی» یک یارو که هم طرف این ـ
افتادهایم! گیر وسط این ما

شده  ناپدید آی» در ایران بی «اف * مامور
است.

بی «اف مامور اسمش دیگر که بود پیدا اگر ـ
نمی شد! آی»

تقلبی  الکلی مشروبات مصرف نوروز ایام * در
شد. قم شهر در جوان ۴۰ باعث مرگ

جور یک واکر» حالل «جانی گفته بودم که ـ
به خرجشان وجود خارجی ندارد اما است و کلک

نرفت.

تلفنی شوخی بازهم
ایران با

واقع در و قبل شماره ادامه مطلب سری این
مردم ایران با تلفنی شوخیهای از خاطرات من
به ارزان دور تلفنی راه که کارت رفیقی این است.
مجانی کارت به من نباید میفروشد هرگز ایران
شوخی های یا «PRANK CALL» این تا بدهد
و مزاح با مردم خنده و تلفنی را برای وقتکشی

مرا ببخشد! دهم. خدا و زودباور انجام ساده

چهارم مکالمه
...رینگ...رینگ

الو؟ ـ
بفرمایید! ـ

خانم. سالم ـ
شما؟ سالم، ـ

زنگ می زنم. از آمریکا من ـ
آمریکا در رو کسی ما گرفتید، اشتباه ـ

نداریم.
عوارض تحقیقات مرکز از من خانم! نه ـ
«جورجیا فعالیتهای هستهای دانشگاه جانبی

زنگ میزنم. تک»
فرمایش؟ ـ

اصفهانی قشنگی شیرین لهجه چه اوال که ـ
دارید.

خیلی ممنون. ـ
باقلوای شماست. و پشمک درست مثل ـ

داشتید؟ کار چه حاال ـ
من از و کرده صادر هشدار یک ما دانشگاه ـ
اهالی تمامی به خواستهاند هستم بلد فارسی که
اطراف نطنز که مخصوصا آنها استان اصفهان،
آشامیدنی آب از که بدهم اخطار میکنند زندگی
بسیار چون نکنند؛ استفاده شهری لولهکشی

خطرناکاست.
چطور شده؟ مگر عالم! وا خاک ـ

آب که میدهد ما نشان تحقیقات خانم، ـ
است. مواد رادیواکتیو پر از شما آشامیدنی
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شوخی عکسی چی؟ مواد چی ـ
هستهای. انرژی از پر یعنی ـ

است! خوب اینکه ـ
آب است، خطرناک خیلی خانم نه ـ
مواد از زایندهرود پر ومخصوصا رودخانههای نطنز

شیمیاییاست.
نداره! آب دیگه که زایندهرود ـ
ازش مانده. که همون قدری ـ

ـپسرم مهندسشیمیاستبایدوقتی برگشت
حتما میدونه. اون ازش بپرسم. خانه

است دستتان آب برمیگردند ایشان تا حاال ـ
اصال نخورید. و زمین بگذارید

چی بخوریم؟ پس ـ
بطری. آب معدنی، آب ـ

است. گران خیلی آقا ـ
که شما بخورید. سیب و گالبی آب خب، ـ

گالبیتانخیلیمعروفاست.
ـآقاشماهم دلتانخوشاست. حاالشماتوی

شده؟ آلوده آب ما کجا فهمیدهاید از آمریکا
را انگلیسی ملوانهای  جریان  مگر ـ

نشنیدهاید؟
اصفهان به بودند، اروندرود توی که اونها ـ

دارد؟ ربطی چه
اونها ولی گفته به شما شما دولت را این ـ

بودهاند. زایندهرود توی
نداره. آب دیگه زایندهرود که گفتم آقا ـ

خانم. نمیشناسید انگلیسی ها را این شما ـ
میزنند. پارو هم خشک رودخانه توی اینها

ـبههرحالخیلیممنونکهبهفکرهموطنان
خودتان هستید.

باید چون بشوم من مرخص اجازه با مرسی. ـ
حدودیک میلیونتلفندیگرهمبزنم،این اصفهان

چقدر بزرگ شده.
است دیگه! نصف جهان ـ
شما. خداحافظ ... بله ـ

ـخداحافظ.

پنجم مکالمه
...رینگ...رینگ

الو! ـ
آقا. سالم ـ

شما؟ سالم،

می زنم. آمریکا زنگ از فریبرز هستم، من ـ
فریبرز؟ ـ

اصالنی. فریبرز ـ
دارید؟ نسبتی معروف اصالنی آقای اون با ـ

هستند. آقای فرامرز اصالنی ایشان ـ
دارید؟ کار با کی فرمایش؟  خب، ـ

با شما. ـ
دارید؟ چهکار ـ

کردهام. پیدا خانه در برقی مشکل یک من ـ
زنگ برقکش  به  چرا مشکلی؟  چه  ـ

نمیزنید؟
حرفهاست این از مشکل تر کمی مشکلش ـ

می شود. مربوط شما به و
من؟ به ـ

تلویزیونم یکهو برق که بله، مدتهاست ـ
میرود.

شده؟ خراب تلویزیونتان ـ
پریزیکهوقطعمیشهوبهتلویزیون ـنهبرقاز

نمیرسه.
جالبه. ـ

ـمنتلویزیونزیادنمی بینم،شبییکساعت
وسط میکنم. تماشا ایرانی ماهوارههای برسم اگر

میرود. برق یکهو برنامه
ندارید؟ برق بندی جیره آمریکا توی ـ

بغداد است؟ مگر نه آقا ـ
برنامههایمزخرف بعضیاز ـخبحاالاینکه

شماست. نفع به که نبینید را ایرانی ماهواره
ولیحاال اگروسط البته،درستمی فرمایید. ـ

بودچی؟ آمریکا زیبایی ملکه مسابقه
دارد؟ این به من چه ربطی حاال ـ

باالخره کرده ام و تحقیق ماه حدود سه من ـ
بسیار دلیل به که گفت من به برق متخصص یک
به شده وصل من تلویزیون برق غریبی و عجیب

کلید توالت شما!
مگر میشه؟ به آمریکا؟ ایران بله؟ از ـ

و سیمکشیهایش نقشه شما. همه جان به ـ
متخصص داده. یارو نشان من به آورده و هم را

برقه.
نکن! آقا اذیت برو ـ

یک ندارید، بگذارید قبول اگر جان شما. به نه ـ
است؟ روشن توالت شما چراغ االن بکنیم. امتحان

نه خاموش است. ـ

است. خاموش هم تلویزیون من بفرما! ـ
و چراغ بزنید را برقش کلید کنم میشه خواهش

کنید. روشن را
دستتون. گوشی ـ

الو؟ ـ
کردم. روشنش بله، ـ

شده. روشن هم من تلویزیون بفرما. ـ
میکنی؟ شوخی ـ

االنبرنامهحمید شب خیز بهجان شما. نه ـ
درسته؟ میشه. پخش داره

ندارم. ماهواره من ـ
میگویم. من درست که دیدید ـ

است. عجیب خیلی ـ
خانه تان توالت چراغ کنید لطف هرحال به ـ
من یک خرده تا بگذارید روشن دو سه ساعت را
درباره هم فیلم یک امشب کنم. تماشا تلویزیون

نشان می دهند. آمریکا از تلویزیون ایران
برقش... پول ولی باشه ـ

صورتحساب که ماه آخر نباشید. نگران ـ
خودم سهم و میزنم زنگ دوباره من آمد برق

میپردازم. را
نیست. حرفی باشه ـ

خیلی ممنون. ـ
را مسئله بگویید خودتان برقکش به ولی ـ

کند. را درست این جوری یک کند و بررسی
کار میکند. روش حتما، داره ـ

ندارید؟ کاری خب ـ
می زنگ شب دوباره خداحافظ. فردا نه، ـ

زنم.
خداحافظ... باشه. ـ

رانندگی زنان 
عربستان در

زنهای فراوان جنجال و جار از بعد
رانندگی اجازه برای کسب سعودی عربستان
رانندگی حق الیحه دیگر بار همراه مرد بدون
تبدیل قانون به نتوانست کشور این در زنان
مجلس نمایشی مرد نمایندگان شود.یکی از
ممتنع رای بود توانسته گویا عربستان

زنانراننده که (به این بهانه را نمایندگاندیگر
خود موی و صورت آرایش و دستی تلفن با
در شترهای ما مرگ باعث ضمن رانندگی در
نفع به شد!) خواهند اتوموبیل تصادفات اثر
دست به عربستان بنیادگرایان و سنتگرایان
از خروج بعد نماینده این که شده آورد. گفته
ازمجلستوسطیکیاز شیرزنانعربستانکه
میرانده ماشینشوهرشرا بدونگواهینامه،

است! شده گرفته زیر

تجاری آگهیهای
ایمنی وسایل طراحی و حفاظتی شرکت
«ایرانکنترل»جهتاطالع هموطنانگرامیکه
ساالنه مسافرت های در حال ایران و آمریکا بین
با را خود و اختراعات جدید هستند محصوالت

معرفیمی نماید: افتخار
این  نصب عفت الکترونیکی: با * کمربند
به تنهایی که به روی شوهران خود بر اختراع
عملیات میتوانید کلیه مسافرت میکنند ایران
اگر فکر نمایید. کنترل را خود جنسی همسران

ایران در همسر شما به جای تجارت که میکنید
تمایالت درجستوجویپر کردناوقات فراغتو
استفادهکنید. اینکمربندها صیغهایمیباشداز
تخلفات کوچک ترین صورت در کمربندها این
به آژیر و بوق صورت به را خود سیگنال جنسی
با شما میتوانید و شما میفرستد دستی تلفن
نوعی به را دستگاه این کارکرد تکمه یک فشار

گیوتینلیزریتبدیلنمایید!
* سیستمهای«جیپی اس»(موقعیتارضی 
کوچک صورت چیپسهای که به ماهوارهای)
عملیات تمام میشوند نصب بدن پوست زیر در
به مسافرت در زمان یا شوهر، را زن شما، همسر

مینماید؛ گزارش و کنترل ایران
سرتاسر طالق دادگاههای کلیه قبول مورد

آمریکا و اروپا.
* سیستمهای تلویزیونیمداربسته بااستفاده 
جهت روسری زیر شده نصب دوربینهای از

کنترلخانمها.
اثر تماس»  در «ارتعاش * سیستم جدید
با نصب مذهبی. و سنتی بسیار برای هم وطنان
توانید در می خود همسران روی بر این سیستم

است! مفصل خیلی خواستهاید تهران مدت اقامتتان در در که غذاهایی لیست احمدینژاد:

 بقیه در صفحه ۳۳   

از طریق تلفن یا ارسال فکس غذای خود را سفارش دهید، 
ما بالفاصله آن را در محل کار یا خانه شما 

(تا فاصله سه مایلی رستوران) حتویل می دهیم

رستوران معروف و قدیمی «نان و کباب» در فالس چرچ، ویرجینیا، 
پس از اجنام تعمیرات، تغییرات و تزئینات اساسی، با متنوع ترین 

غذا های خوشمزه ایرانی در خدمت هموطنان گرامی است

برای نوش جان کردن خوشمزه ترین چلوکباب سلطانی 
(با گوشت گاو  یا گوسفند)، چلوکباب کوبیده، 

جوجه کباب سلطانی، چلومرغ، کباب ماهی و کباب 
سبزیجات (غیرگوشتی) سری به «نان و کباب» بزنید

کله پاچه، دیزی، دل و جگر گوسفند و نان داغ تنوری 
هر روز در رستوران «نان و کباب» موجود است

همراه با «غذای مخصوص روز» که در هر روز هفته 
شامل یک نوع خورش سنتی و خوشمزه ایرانی است 

تهیه انواع خوراک مورد عالقه خود برای پذیرائی در مهمانی  ها، جشن ها 
و مراسم عروسی را به ما بسپارید و رضایت خاطر داشته باشید

رستوران «نان و کباب» از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب برای سرو ناهار و شام باز است
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شمارهافقی این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۱۵ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۲۱ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

مثال که ارگان نفر، یک جای یک به چراکه شد؛
تصمیم می گیرد  برمیگیرد، را در ۲۵ یا ۱۰۰ مرکز
انجامدهند. کهچهکسانیکار کارشناسیکتاب را
این در را گسترش مدیریت تعمیم و دیگر، ازسوی

خواهد شد.» حوزه باعث
تغییری هر گونه برای که شد یاد آور البته وی
عینحال، در نیز نوشتهشود. قانونآنتغییر باید
برخی بود. به این طرح گوناگون اولیه واکنش های
شفاف خواستار خواندند و را مبهم آن ناشران از
چگونگی طرح، این ماهیت در بیشتری سازی
طرح این در نشر مدنی نهادهای نقش آن، اجرای
شدند کارهایی و ساز و شیوه ها معرفی نهایت در و

میانجامد. نهادها این انتخاب به که
اتحادیه ریاست که شیرازی  رمضان داود
در دارد، برعهده کتابفروشان تهران را و ناشران
بررسیها قرار است اگر که اعالم کرد گفتگویی
وزارت همان این کار در بهتر است که شود اضافه
به ای بوروکراسی تازه دوباره تا انجام شود ارشاد
نشر کیائیان مدیر نشود. حسن نشر اضافه پیکره

نمیکند مثبت ارزیابی تصمیم را این «چشمه»
هم ادبی سرقتهای طریق این از است معتقد و

گسترشمی یابد.
و انتشارات «روشنگران الهیجی، مدیر شهال
مطالعاتزنان»،کهازجملهمنتقدانسیاستهای
غیر ضمن است، کتاب حوزه در ارشاد وزارت
نکته این تاکید بر و کار این توصیف کردن قانونی
کتابهایی نشر کهسیاستتازهدرجهتتوقفکار
«این افراد با چه میگوید: است که محتوا دارند
باشند؟ مورد تایید انتخاب میشوند که معیاری
دولتی. نهاد باشند؛ نه ما مورد تایید باید آنها
آنها به را کتاب هایمان که کنیم اعتماد باید ما

بسپاریم.»
برعهده بابکتختیکهمدیریتنشر«قصه»را
بی اعتمادیوزارت داردنیزمعتقداستاینطرحاز
اضافه می کند: و میکند حکایت به ناشران ارشاد
اجازه که کرده اند درخواست بارها و بارها «ناشران
و اگر کنند کتاب چاپ مسئولیت خود دهند با
پاسخگو در دادگاه ها عرف بود یا قانون خالف
انتقادات توجهی این اعتراضات و به باشند. اما
ما عمال طرح این شدن عملی با نشده است.
حاال هستیم؟ همین طرف چهکسی نمیدانیم با

گرفتن برای را که رسید کتابهایی ارشاد، هم
نمیدهد، میکنیم عرضه وزارتخانه این به مجوز
به نباشد. شد، پاسخگو ناشری گم کتاب اگر تا
دو کتاب نشر کوچکی مانند «قصه» عنوان مثال
نهایت مجبور که در دارد وزارت ارشاد شده در گم
برای و کنیم سازی آماده را کتابها دوباره شدیم
عملی شدن با حاال دهیم. تحویل ارشاد به مجوز
با این ناشران نیست تکلیف معلوم چنین طرحی

خواهد بود.» مراکز چه
را بر «افق» نشر مدیریت که رضا هاشمینژاد
که وزارت ارشاد که آن است نگران دارد نیز عهده
بررسی در مشخصی رویه نیز کنونی وضعیت در
۱۰۰ مرکز  بین میتواند چگونه ندارد، کتابها کار
انتقادات، این برابر در کند. برقرار رویه وحدت
ارشاداسالمی وزیر فرهنگو حسینصفارهرندی،
سنجیده و و ضمن خردمندانه آمده میدان به نیز
نیز از رسانهها و خواندن اینطرح، انتقاداتبرخی
«لنگ به متهم را وی ارشاد زعم به که را ناشران
خواند. بودند، نادرست نشر» کرده چرخ نمودن

طور به که کرد  اعالم ضمنا صفارهرندی،
حوزه در گونه ای این کمیت های طرفدار مطلق

نشرنیست.

خبر در فرهنگ

که فیلم این در بگیرد. بهره («بابل») بلنشت
گرفته  نظر سال ۲۰۰۸ در ۲۲ می در نمایش برای
جوانی (چهره البیوف شیا تا میرود گمان شده،
امسال تابستان در «دگرگونسازها» فیلم با که
جونز» «ایندیانا نقشپسر به شد) معرفیخواهد
مصاحبهیی  در ولیاینبازیگر۲۰ ساله گردد ظاهر
«اینیکشایعه است داشت: اظهار همین هفته
مننداده چنینپیشنهادیبه اسپیلبرگهنوز و

است».

نیویورک» از «فرار تازه نسخه
پادشاه «لئونیداس» بازیگر ـ باتلر جرارد
«اسنیک نقش تا بست قراردادی ـ «۳۰۰» در
 ۱۹۸۱ کالسیک جدید نسخه در را پلیسکن»
راسل بر عهده جای کرت «فرار از نیویورک» به
آینده گیرد.فیلم همچناندردنیاینهچندان دور
میگذردوقصدآناست نشاندهدکه«اسنیک»
میشود. قهرمان ضد یک به تبدیل چگونه (مار)

دنیای سینما

دراثر اصابتیکیازهواپیماهابهبرجمرکز تجارت
به هیچوجه نمیتواند او کشته شدهاند و جهانی
را فراموش کند. دادن آنها از دست خاطره تلخ
بهکمکارتباطعاطفیدو مرد تا فیلم می کوشد
اندکیدرد آندو تا آورد موجبیفراهم یکدیگر با
ورنجخویشتن را تسکین دهند. در حقیقتتقدیر
خود «الن» که این و بپذیرند را ناخوشایندشان
و شاید دهد تطبیق زندگی در رضایت با عدم را
احوال و اوضاع به را «چارلی» شود موفق هم

طبیعیاش باز گرداند.
نیاز تالشهایی چنین به دستیابی برای 
فیلم بتواند تا سناریو و زمان بیشتری است به

از شخصیتها که سازد به آن قانع را مخاطب
کرده اند گذر ناهنجاری و سخت مراحل چنان
زندگیشان از تازه ای مرحله وارد میخواهند و
تا است کرده بسیار سعی سندلر ادام بشوند.
برود تراژیک و جدی نقشی قالب به دیگر بار
قابل را ذهنی با مشکالت موجودی در واقع و

. سازد باور
را  ـ سندلر ادام ۹/۱۱ و ـ عمده قضیه دو اگر
وتاثیرگذار نادیدهبگیریم،فیلممی توانداثریگیرا
چشمنواز مناظری با باشد نیویورک فضای از
اتفاقات همان به دوباره ماجرا متاسفانه اما
قضایای  رجوع به میگرد و ۹/۱۱ بر دوران غریب
شدت به داستان هم لحاظ همین به و تکراری

کسالتبارمیشود.

۲۲ صفحه از بقیه
فیلم نقد

۲۲ صفحه از بقیه

هر به را دیگری مرد دست شما همسر صورتیکه
از الکترونیکی شوک موج یک کرد لمس علتی
طریقتلفن دستیخودبهخالفکارانبفرستیدو

نمایید. و شرمنده را شوکه آنها دو هر
و حقوق حافظ کنترل» «ایران شرکت
مالکیتشمادرایرانومراقبهمسرانهوسباز.
الکترونیکی پایگاه با برایکسباطالعاتبیشتر
کام دات کنترل ایران دات دبلیو دبلیو دبلیو

تماسحاصلنمایید.
میپذیریم. فعال نماینده عربی کشورهای از
عرضه سودان و سومالی پاکستان، در فرنچایز

میشود!

القاب  از ـ در ارتش فرنگ منصبی صاحب ۱ ـ
صدا. و بانگ  ـ ۲ شیرازی حافظ خواجه

ـ عبادتگاه«مهرپرستان»  بانگوصداـنخجیر  ۲ـ 
و عارفان محل رهایی در اصطالح تصوف و است

نفسانی. حاالت و عادات قید سالکان از
برات ـ  سفته یا وجه پرداخت ۳ ـ خودداری از

حزنانگیز. نمایشنامه ـ سخن و قول
اما  است ترشی ـ در اصل نهایی مسابقه ۴ ـ

یاوه. ـ سخن هست دستافزار هم
ـ کاسب  متر دهم یک می شود آن بر عکس ۵ـ 
ـ لقب گرفتن خو را نمیپسنددـ  چنین معاملهای

پیشدادیان. از بعد شاهان
تیغیـ   جوجه ـ اطالع خبر و ـ مانده زیر پا ـ ۶

. بیدرنگ و فوری
و دانش ـ چطور و  ـ عقل ۷ ـ آسیب و اذیت 

چگونه.
روییدن، بالیدگی ـ  ـ و افسرده ۸ ـ غمگین

پایتختیکیازشیخنشینها.
نوعی  ـ فلزات گرانبها  و نگهبانی ـاز پاس ۹ ـ

پارچه نازک.
ذوب  ـ ظرف بزرگ ـ پدر شیمی مبحثی در ۱۰ـ 

جمع کن. ـ مزه دهان نقره و طال
ـ  معتبر  انجیل  چهار  از  ـ انتها  و  آخر ـ   ۱۱
کشیدنیهای از ـ آماده و مهیا و دریاست موج

کنجکاوانه.
مقصود ـ  منظور و کشتی میزنند ـ ۱۲ ـ در

یوسف. حضرت زادگاه
بازی  زمان ـ کشتی فرمان ـ کوچک مزرعه ۱۳ـ 

ورزشها. بعضی در
آذری ـ  گویش به جدید و نو ـ پایین به ۱۴ ـ رو

درختتسبیح.
از  ـ معمول حد و بیش از عادت از خارج ۱۵ ـ

وسایل مولد نیرو.

قهرمان  و فرانسه میز روی تنیس اول مرد ۱ ـ
. امالی غلط با صف ۱۹۹۳ـ  جهان در سال

ـ  شبنم ـ قطره نکنید او قرض از هرگز ۲ ـ
بادی. کرجی

هم  این و جملهـ  از اقسام ـ توابع کاشان از ۳ـ 
دوری است.

چوبدستی  ـ بند و بیقید و رها ـ تازی نفی ۴ـ 
قلندران.

رفتن  راه حالتینامتعادلدر ـ تنپرور تنبلو ۵ـ 
معطر. دانه نام دیگر موسیقیـ  الفبای ـ

شب ـ  در ماندن بیدار ـ زغالسنگ ۶ ـ نوعی
میشناسیمـ  آوای تایلند نام به کشوری که امروز

گوسفند.
تزویر  ـ خوابشاننمیبرد! اما بلدند بعضیها ۷ـ 

ـ خاک کوزهگری. نیرنگ و
ـ  غضب  و تندی ـ اندرونی  خانه ـ   ۸

محکمکاری.
انگور و  انواع از ـ شکننده ـ جمع ۹ ـ ضمیر

انجیر.
از  می روند ـ هم آن توی باریکی با تمام ۱۰ ـ
ـ هم از جدا ـ پیش دهه چند روحانیون و خطبا

کم از نگاهی. آهی
شکوهگوی  ـ برگشته آسیا از گندم ـ  ۱۱
مایعات ـ از ماند جا به متوفی از ـ آنچه جداییها

هستیبخش.
کیسه و  ـ فرانسه دایرهالمعارف ۱۲ـ  بزرگ ترین

قوی. ظاهر به جنس ـ درویشان توبره

بدگویی  ـ ممکن سهل و نرمـ  خاک و گرد ۱۳ـ 
از دیگران. کردن

ـ کنایه  و چرنده درنده ـ جایگاه اسب چاپار ۱۴ـ 
است. مغرور و خودخواه آدم از

از آثار امیر خسرو دهلوی.  خدای سنگیـ  ۱۵ـ 
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مسئله در را هم آمریکاییها بودندبه نحوی قادر
دخیلکنند.

مسئوالن که برای ماجرا از این دیگری درس
است ذکر قابل موضوع هستهای در درگیر ایرانی
چه واسطه تا بی و مستقیم مذاکره است که آن
موثر از خواستههای و سریع میتواند به درک حد
امکانات آن ها، به رسیدن در آنها اراده طرفین،
ممکن، سناریوهای خواستهها، تحقق واقعی
امتیازهایی و امکاناتبالقوهدستیابیبهمصالحه
روی توافق حصول برای میتوانند یک هر که
برای حداقل شیوه این باشد. موثر بگذارند، میز
سیاستمدارانیکهشیفتهدستیابیبهنتایجفوری

است. چشمپوشی قابل غیر هستند ملموس و
«سپیداران» وبالگ منبع:

برابر نقد نقد در
۱۳ صفحه از بقیه

اوال  دارد: رحمت تاکید بسیار بر اسالم ـ ۲
و میورزد تاکید بسیار الهی» «رحمت بر اسالم
بر را رحمت خدا که میآموزد مومنان به قرآن
در (انعام،۱۲ و ۵۴). است ساخته واجب خود
الرحمن اهللا «بسم یعنی اسالمی ذکر مهمترین
نام ذکر از پس بالفاصله که الرحیم» دو صفتی
«رحمن» میشود برشمرده خداوند برای اهللا
۳۲۰ موضع قرآن  از بیش در است. «رحیم» و
سوی از است. شده متصف صفت این به خدا
اهللا اخالق به تخلق اسالمی حیات غایت دیگر
تا بکوشد باید مسلمان یعنی است. تشبه باهللا یا
بنابراین، خوی الهی بپذیرد. و خلق امکان حد
زندگی مهم از جمله غایات شدن رحمت صاحب
معنوییکمسلماناست.روشناستکهانسان
صاحبرحمت حقوقهمنوعانخودرا باوسواس

میدارد. پاس
یک  برتری مایه که چیزی تنها اسالم ـ در ۳
تقوا است. فضیلت است دیگر انسان انسان بر
خداوند نزد را شدن نیز آدمی تقوا صاحب البته
اتقیکم)، اکرمکم عنداهللا میکند (ان گرامیتر
فراهم او برای حقوقی امتیازات پارهای آنکه نه
برابریگرایی نوعی  به میتواند امر  این آورد.

بیانجامد. حقوقی (egalitarianism)
دارد و  تاکید قراردادها رعایت بر اسالم ـ ۴

برنمیتابد. پیمانرا از تخطی هیچگونه
به  معامله بیش از چیزی هرگز به ـ اسالم ۵
ظلمی دیگری به کسی اگر نمی دهد. رضا مثل
بیش سوزنی سر ندارد حق هرگز دیگری آن کرد
در تازه شده است مقابله کند. به او که ظلمی از
از تعالیماسالمی بدوناستثناعفوو بخششبهتر

است. دانسته شده و تقاصجویی انتقام
دارد و  تاکید فردی مسوولیت بر اسالم ـ ۶
اجازهنمیدهدکهکسیرا بهخاطر بنابراین مطلقا
مجازات است، شده مرتکب دیگری که جنایتی
را کیفر کاری فقط کسی هر اسالم، در کنند.

است. شده خود مرتکب که میبیند
تروریسممخالفتاست.  ـاسالمبهشدتبا ۷
پیامبراسالم فرمودهاست:الفتکفیاالسالم(در

ندارد). جایی ترور اسالم
غیر  کشتن هیچ وجه اجازه به اسالم ـ ۸

نمیدهد. نظامیانرا

واشنگتن  «جورج تاون» در دانشگاه مقاله، * این
است. شده ارایه

حقوق بشر دین و
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