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پیرامونانتخاباتآمریکا بحثآزاد:
Neighbors رستوران در

مجلس به ۸۷ بودجه تقدیم
تقدیم  برای  دیماه   ۱۸ روز در احمدینژاد
وارد  اسالمی شورای مجلس به ۸۷ سال بودجه
قرار نمایندگان استقبال مورد و شد محل این
صف با برگشته حج تازگی از سفر به که او گرفت.
میخواستند شد که رو به مجلس رو نمایندگان
او دست و به ببوسند را او برای «تبرک یافتن»
او گرادگرد که نمایندگان به احمدینژاد بزنند.
غنچه بوسیدن برای را لبهایشان و کرده ازدحام
کردیم. شما تعطیل را امروز ما گفت: کرده بودند
اینجا چکارمیکنید؟ آمدید مراماچکنید؟ شوخی
کمی شد. دنبال حضار خنده با احمدینژاد

جمع به خبرنگاران نیز و از عکاسان برخی بعد
به می کردند سعی و همه شده ملحق نمایندگان
خودشان بزنند و به دست او احمدینژاد و لباس
و جمهور رییس محافظین اعتراض با بمالند.
حداد عادل، رییس مجلس، همچنین وساطت
نمایندگی از طرف به نمایندگان از قرار شد یکی
پس انتخابی نماینده ببوسد. را احمدینژاد بقیه
لیوان کامل تبرک برای احمدینژاد بوسیدن از
به و نوشید و را برداشت او نوشیده نیمه آب
نمایندگان میان به  او  سپس  پاشید. خودش
بعد کمی گشت. بوسیدن بقیه مشغول و رفت
هجوم نمایندگان سوی به عکاسان و خبرنگاران
تا شدند آنها بوسیدن و مالیدن مشغول و آورده

ثواب شوند. داخل آنها هم
بعدازچندساعترییسمجلسازاحمدینژاد
نماید. مجلس تقدیم را بودجه که خواست
عادل به حداد بودجه تقدیم احمدی نژاد ضمن
را از محلاین شد که هزینهسفر حجخود متذکر
به دیگری پول نباید دولت و برداشته قبال بودجه
اوپرداختکند.احمدینژادباخندهبهنمایندگان
تصویب نکنید ماچ هاییرا این بودجه را اگر گفت:

خواهم گرفت! پس گرفتید از من که

ساعته چند صیغههای
با ایران از که دوستانی کلیه اطالع به 
صیغههای وصف در گزافآمیز داستانهای
بودند حسادت انداخته به مدتی مرا خود متعدد
آنها که برعکس آنچه میرسانمکهول معطلند!
میکردندکهدرغربصیغهوجودندارددیروز ادعا
کشفکردمکهاینجا همصیغه وجودداردوخیلی
اقامتم محل باالتر از خیابان در دیروز بهتر. هم
آماده بانوی صدها کردم که در آن پیدا را خیابانی
و گفت در قدم می زدند! در آن صیغه به مشتاق و
داشتم آمریکایی بانوان این از تن چند با که گویی
از کمتر خیلی اینجا در صیغه هزینه که دریافتم
در غرب خیلی ضمن چون کارها در ایران است و
مدت کوتاهتری در و میرود پیش از ایران سریعتر

راهفتهها انجاممی شوندمجبورنیستیماینزنها
دلتان بسوزد... تا داریم! ماهها نگه و

ایران گاز شرکت اطالعیه
بهعلت سرماویخبندانشدیدوقطعو کمبود
ویژهساکنینشمال به کلیههموطنانعزیز از گاز
بیشتر با مصرف ایران توصیه میکنیم که غرب و
خود طبیعی گاز از موقتا کلم گل و کلم و لوبیا
زودیجریان به تا نمایند برایگرمشدناستفاده

شود! سرگرفته خانههای آنها از به گاز

نیایید ما پارک به
همدان تابلوی جدید را در پارک شهر این
دختر جوان بنییعقوب زهرا که (همان پارکی
مردغریبهای بهجرمقدمزدنبا آنجا در بیگناه
دستگیر، زندانی ومقتولشد) ازسوی دوستان
دختراننصب سایر به برایهشدار او خانواده و

کردهاند:
گنجشکای اشیمشی
نشین لبنیمکتما

خیسمیشی
می شی تر

میشی... شر مایه

آشپزی بخش
بیشتر نشریه از بخش این که این به توجه با
قرار خوانندگان توجه مورد سیاسی بخشهای از
آشپزی برای دستور یک هم شماره این گرفته در

درجمیکنیم: شما
ساندویجسوسیساسالمی

یک و بریده از وسط را  ساندویچی  نان یک
دهید. قرار آن میان در را اسالمی سوسیس 
و ایرانی مغازههای از میتوانید را اسالمی سوسیس
فرمایید. ابتیاع میفروشند حالل گوشت که عربی

عربی که یا و ایرانی مغازههای در این سوسیسها
ارزانتر تازه تر و میفروشند عقب در شراب از و آبجو

میباشند.
چاقو که باشید مواظب نان بریدن زمان در
این ساندویچ خونتان روی نبرد و شما را دست
بودن اسالمی طبیعتا خون بودن نجس نریزد.
و برادران نمود. خواهد خنثی را شما سوسیس
سوسیس باید و حجاب به شریعت معتقد خواهران
یک حوله در یا و خود بسته بندی پالستیکی در را
دهند. قرار نان وسط در سپس و پیچیده کاغذی
قرار هم گوجه و خیارشور میتوانید ساندویچ این در

جان نوش دهید.

کوتاه در چند خبر
در گاز کمبود حاشیه

ایران
ایران  سابق کلینتون بیل خاتمی، * محمد
اصالحطلب روزنامههای از یکی با مصاحبه ای در
ایران قرار ملت یخزده کمک به برای تهران گفت
به طور موقتی به را و گوی تمدنها است گفت

تبدیل کنیم! ترکمنستان با گازی و گوی گفت
عنوان  با مقالهای در تهران کیهان * روزنامه

برگشت دست پر بوش با جورج
در بوش جورج
خود اخیر مسافرت
توقف خاورمیانه به
عربستان در کوتاهی
به او داشت. سعودی
کاخ مشاوران توصیه
بودند گفته که سفید
فقط پارتی و «مهمانی
پارتی و مهمانی فقط و
شاهزادههایعربستان»
و شام صرف مراسم
قصر در را عربی رقص
برگزار عربستان پادشاه
صرف اواسط در نمود.
ضمن جورج بوش شام
تاکیدبراینکهحکومت

کشورهای همه برای  ایران خطری  اسالمی
از پادشاه است سعودی عربستان ویژه به  دنیا
و اقتصادی تحریم در که خواست کشور این
این همکارینماید. آمریکا ایرانبا سیاسیعلیه
قبول عربستان مورد درخواستاز سویپادشاه
جورجبوشگفتکهسرشاخ به او نگرفتو قرار
مراسم حج درآمد دالر میلیون ها ایران با شدن
از از آن و غیر کرد خواهد قطع زائران ایرانی را

میترسد. ایران مالهای کردن عصبانی
پایانشام،پادشاه عربستانبرایدلجویی در
دالر  میلیارد ۲۰ مبلغ به چکی بوش جورج از

او قرار داد. کت در جیب نوشت و
خیلی  گفت: بوش جورج به لبخند با  او
و اسلحه برای من  کمی پول این با  ناقابله! 
خانه به خالی  دست تا بفرستید بمبافکن 

برنگشته باشید.
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دست بزنم؟! چادرت به مادر میشه ـ

«دشمنگازمیدهدیاگازمیگیرد؟»تمامکمبود
مخملی انقالب پیشدرآمد را سوختی و مواد گاز
خالی مقصر را اسفندیاری هاله و خواند آمریکا

قلمداد کرد! شمال مردم گاز بودن کپسول
مردم  از رادیویی پیام یک در * احمدینژاد
و بیسابقه سرمای که در ایران غرب و شمال
بشکههای که خواست شده اند گرفتار یخبندان
هیزم قراردادن با و نموده خالی را او اهدائی نفت

کنند! گرم را خود موقتی طور به آن ها در
با  که گفت کشور وزارت سخنگوی  *
نفت شرکت عمومی روابط اداره همکاری
را بزرگ عکس نیمه لخت جنیفرلوپز پوسترهای
دانشجویان برای پستی مخصوص لولههای در
و غرب شمال دانشگاههای مقیم خوابگاههای
و شده گرم وسیله بدین آنها تا فرستادهاند ایران
برای به بهانهای را گاز کمبود یخبندان و و سرما

سرنگونیرژیمتبدیلننمایند!
* سخنگوی ستاد انتخاباتی مجلس شورای 
امیدوارم وعدههای گفت: به خبرنگاران اسالمی
هشتم مجلس برای شده کاندید نمایندگان
امت اسالمی کپسول گازهای اسالمی جایگزین

بمانند! باقی سرفراز و گرم همه و شده
خطر  صورت که در عبادی گفت * شیرین
است حاضر او گاز و نفت وزیر سنگسار و اعدام

بگیرد. عهده بر را شخص این وکالت
با عنوان  سیمین بهبهانی * سروده جدید
شده خوانده گاز» میکنم ای وصلت «دوباره
به سابق گندم» خواننده «بوی داریوش توسط

بازار خواهد آمد! دی به صورت سی
اعالم  اطالعیهای در ایران مخابرات اداره *
همراه از مناطق بعد هزینه تلفن به که از این کرد
درصد گاز چهل بدون استان های ایران به گرم
برای آن درصد ده و  کرد خوهد  پیدا افزایش
اینمناطقتعلق مردم یخ زده کمکبالعوضبه

خواهدگرفت!

گاز قطع از داغ گزارشی
و سرمای یخبندان و برف خبر که از این بعد
به سوختی مواد و گاز کمبود اخبار با ایران شدید
به رسید دستمان شمال ایران به و غرب در ویژه

جهتاهمیتفوقالعاده این حادثهبهخبرنگارمان
به را  خودس فورا که خواستیم و زدیم زنگ 
که او کند. تهیه ما گزارش برای و رسانده ایران
دفتر رییس نزدیکی با سرایدار عمویش دوستی
جمهوری داردتنها کسیبودکه میتوانست اخبار
گاز قطع و شدید سرمای پرده پشت و اول دست
کند. گزارش و ما پیدا کرده برای را هموطنان
طریق از او دیشب درست بود و ما حدس اتفاقا
با که فرستاده زیر شرح به مفصلی گزارش فاکس

هممیخوانیم.

بحران مقدمه اول: قسمت
ایران را مردم از بسیاری شدید سرمای برف و
مردمغافلگیر از دولت بیشتر کردهاست. غافلگیر
شده، چونآن هاکامالیادشانرفتهبود کهممکن
بعد یخبندانشود! و زمستانبرفببارد استدر
ملت از عکسهایی خارجی خبرنگاران که این از
در خالی گاز کپسول های با که سرمازده ایران
ریشوسبیل (و بودند صفهای طوالنیایستاده
در سرتاسر جهان قندیل بسته بود) آنها یخزده و
طریق رسانههای این حادثه از کردند، خبر پخش
به سپس و ایران سیمای و صدا به ابتدا خارجی
را حسابی مقاماتجمهوریاسالمیرسیدوآنها
میخ این بنزین افتضاح از بعد کرد. دستپاچه
میتوانست اسالمی جمهوری تابوت به دیگری
زنگ احمدی نژاد به بالفاصله آقا شخص باشد.
برود. شمال به فورا که  خواست او از و زد
تهران مرگبار جادههای از ترس ابتدا احمدینژاد
که فهمید که از این بعد و بهانه کرد را شمال به
کند پرواز است قرار رهبر شخصی هواپیمای با
روز چند که این و آورد میان به را شدید سرمای
مملکت کند سینه پهلو اگر و میکند سرفه است

بدونسرپرستمیماند.
از دستور که اگر کرد تهدید که آقا از این بعد
یک عنوان به  احمدینژاد شود سرپیچی  او
مقام پیدا خواهد تنزل اوین کارمند ساده زندان
بار و کرد را خودش کار حساب احمدینژاد کرد
مردم آرامش برای قرار شد بست. را مسافرت
منطقه آن استاندار و شهردار چند با احمدینژاد
برای بگذارند. مردمی و خبری کنفرانس یک
که نه شد انتخاب ساری شهر محل کنفرانس

به بلکه داشت سرمای شدید قرار مرکز در تنها
بودن» «ساری سمبولیک جنبه رهبر تشخیص
که دولت نکنند مردم فکر می کرد تا هم تداعی را
را فقدان گاز کوچه علی چپ زده و را به خودش
کنفرانس اسم شد نمیداند. قرار خودش تقصیر
همبگذارندجلسهمشترکشورایحوادثغیر را

کند. مهمجلوه بیشتر تا مترقبه
جمعه امام و صدها بسیجی رهبر دستور به
کنفرانس احمدینژاد محل شخصی به لباس و
شخص را با خود سئواالت تا شدند فرستاده
میان مردمیدر بهصورتشفافو رییسجمهور
گزارشکنند. را رسانه هایدولتیآنها و بگذارند
صورت در که بود گرفته قول رهبر از احمدی نژاد
شکستاین کنفرانس خبریحق اخراجو برکناری
داشته را شهرداران و استانداران و گاز و نفت وزیر
هم رهبر بخواباند. را مردم صدای و سر تا باشد
جمعههای امام که با قول گرفت احمدینژاد از
سرشاخ با آنها باشد و یخزده کاری نداشته مناطق
علت ایران دولتی روزنامههای از برخی نگردد.
از کشور واردات گاز در فنی اشکاالت را گاز کمبود
مسافرت از قبل روز سه و کرده عنوان ترکمنستان
بودند. بهخوردمردمداده احمدینژادبهشمالآنرا
افشا کردند ترکمنستان روزنامه های که از این بعد
از گاز جدید علت نپرداختن قیمت به گاز قطع که
دولتاحمدینژاد به و سویجمهوریاسالمیبوده
نکرده، آنها توجهی چندینباره قبلی و اخطارهای
از ما منظور گفت: توجیه در تهران کیهان روزنامه
پول پرداخت بحث بر سر همان جر و فنی اشکال

است! بوده گاز
ماندن گرم برای که احمدینژاد صبح نه ساعت
رویکاپشنمعروفسفیدشدوتاکاپشنسفیددیگر
بیرون همپوشیده بود بهمحلکنفرانسوارد شد. در
در دولت سیاستهای به معترض نفر صدها سالن
دولت و ایستاده کپسولهایخالیگاز امرسوختبا
از بعد بودند. ناسزا گرفته را به احمدینژاد اسالمی
شخصیها برخی لباس و انتظامی دخالت نیروی
کرده و دریافت گاز از پر کپسولهای از معترضین

شدند. دور کنفرانس محل از لبخندزنان
شلنگ با که این از بعد معترضین بقیه
لباس از مفصلی کتک خود گاز کپسول های
بیرونسالن خوردندصحنه بسیجیها و شخصیها

کردند. سرعت ترک به را

گاز دوم: کنفرانس بحران قسمت
لبخند با را کنفرانس جلسه احمدینژاد
این او کرد. آغاز خودش کذائی و ساده لوحانه
دوربینها شد این که مطمئن از بعد را لبخند
احمدینژاد داد. قرار برصورتخود فعالشدهاند
و همه تبریک به ماه محرم را فرا رسیدن نخست
برایحل مشکالت مردم تسلیتگفتو افزودکه
وی آنهاست. گو با و گفت و آماده آمده اینجا به
اسالمیدرعرض ضمن اشارهبهاینکهجمهوری
به  کرده زندگی بحران با همیشه اخیر ۲۸ سال
عاشقبحرانهستیم! وسپساز گفت: ما حضار

چیست؟ شما مشکل پرسید: حضار از یکی
یخ داریم سرما از قربان، داد: جواب فرد آن
باالترین رده ما در آنکه با میزنیمولیگاز نداریم.
هستیم دنیا در منابع گازی دارای کشورهای
شبیه سوخت گاز به یک شوخی بیشتر نداشتن
معلومشد از بعدا که است. شخصسئوالکننده
لباسشخصیهاوبسیجیهانیستواحمدینژاد
با قاطیکرده بود باشخص کناری او را اشتباها او
انرژیهستهای حاال داد: ادامه صورتیبرافروخته
هم پولنفتبشکهایصددالر اینهمه به کنار،

بفروشیم؟ ترکیه به را گازمان باید چرا کنار، به
مسجد... به خانه رواست به که چراغی

گفت: و کرد قطع را او حرف احمدی نژاد
ارسال ما که اوال کجاست. شما درد که میدانم
که داریم این دوم کردیم، قطع را به ترکیه گاز
کسر از بعد که میگیریم خسارت ترکمنستان از
باید ولی برمی گردد شما به آن بیشتر امام سهم

کنید. مدتیصبر
غافلگیر دولت خب، گفت: ادامه در وی
صدای می افتاد تابستان توی اتفاق این اگر شد.
آوردهاید که شانس شما تازه کسی درنمیآمد!
میتوانید دارید. درخت و جنگل همه این اینجا
حداقل هیزمو آتشیبهراهبیندازید، اگردر شهری
بدون وقت آن میکردید زندگی کویر حاشیه در

بکنید؟ میتوانستید درختچکار
شد دیگر حل خواهد ماه تا دو سه این ها
شما همه رسید راه بهار از گرمای که وقتی و
وقتی تازه رفت. خواهد یادتان از مسائل این
این میآید اسبش پای صدای زمان امام که
شما و چیست که من پیش پا افتاده مسائل

 بقیه در صفحه ۳۳   

 5655-E GENERAL WASHINGTON DR 
ALEXANDRIA, VA 22312
WWW.JNSMALL.COM

SALES@JNSMALL.COM
STORE HOURS: MONDAY-FRIDAY 9 AM-6 PM 

SHIPPING NATIONWIDE - STORE PICK-UP AVAILABLE

Iranian Channels:
Jaam-e-Jam International, Persian 

Broadcasting Company, Payam TV, 
Markazi TV, Hakha TV, PEN TV, Didar 

TV, AFN TV, OMID E Iran TV, Jam-e-Jam 
IRIB TV, Pars TV, IRAN TV Network, 
NITV National Iranian TV, IRIB, Radio 
IRAN, Azadi TV, Rang-A-Rang TV DC, 

Appadana International, LA Home Shopping 
Entertainment TV (LAHSE TV), Radio 

Sedaye Iran (KRSI)…
* NEW *

YOU CAN ALSO WATCH 
AL- JAZEERA INTERNATIONAL 

(ENGLISH)

No Monthly Fee
No Commitment

Exceptional 90 Days 
Service Warranty*

* FOR NEW CUSTOMERS ONLY 

1 Year Limited 
Equipment Warranty

YOU CAN WATCH OVER 100 INTERNATIONAL CHANNELS 
INCLUDING FARSI, ARABIC AND TURKISH CHANNELS*

را  ایرانی تلویزیونی کانالهای JNS Electronics بهترین
شما میآورد خانه به رایگان ماهوارهای طریق سیستم از

TO ORDER CALL

703 658 7717

WE DO INSTALL AND MAINTAIN YOUR 
SATELLITE SYSTEMS WHERE OUR 

TECHNICIANS ARE AVAILABLE. 
BASIC STANDARD INSTALLATION IS $150

$199
+

Shipping & Handling
(Installation is optional)

تسلیت
زهره خیام خامن سرکار گرامی دوست

و متاثر نیز را ما شما گرامی و نازنین پدر درگذشت
و شریک اندوهناک ضایعه این در را خود کرد. متالم
صمیمانه بازماندگان دیگر و شما به و دانسته سهیم

میگوئیم. تسلیت
و تقی مختار شهره
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شمارهافقی این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

که... بود آمده خبرها در

کوچک... قدم چهار

خبرهای حاوی مطالعه، دو این نتایج ادغام
خواهد بود. ما خوشی برای

میرسد که نظر به ساده قدر آن این معیارها،
میکند تشویق سالم را دوستدار زندگی انسان هر

کند. پیاده در زندگی خود را آنها که
مورد معیار در مورد ورزش، مثال، عنوان به
به عملی این پژوهش، معیاری کامال در مطالعه

مربوط امتیاز کامل وقتی می رسد. محققان، نظر
شغلی داشتن با فرد میدادند که به را ورزش به
متوسط ورزش ساعت نیم روزی بیتحرک،
فعالیت با آنها شغل که این یا باشد، داشته
مشاغلی مانند لوله کشی بدنیکافی همراه باشد؛

پرستاری. یا
اگر ایننتایجنشانمیدهدکه عبارتدیگر به
درشغلتانتحرککافیدارید،میتوانیدخیالتانرا

کنید! راحت ورزش، به مربوط امتیاز بابت از
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: نقل

۳۱ صفحه از بقیه

اینترنتی«ایرانامروز»،۲۹ نوامبر  پایگاه بخش»،
۲۰۰۷،وهفتهنامه«ایرانیان»،شماره۳۵۳،هفت

دسامبر۲۰۰۷.
در کوشش اصل در کشتگر علی آقای مقاله
حزب توده به نزدیکی در اکثریت تخطیه رهبری
شخصیت ترور آن مصداق که است شده نوشته
شخصیت سکه ترور است. آقای هلیلرودیبوده
رایج همهجنبشکمونیستیدرجهانبوده است
شاید است. نقد قابل سیاسی از منظر اخالق و

مثالهاییپرداختهشودکه به آنباشدکه مهمتر
مخالفان در نهایت استقالل، «فدایی»، جنبش
ترور تشکیالت) را بیرون و (درون خود منقدان و
حقوق منظر از باید که امری میکرد؛ فیزیکی
در باره سکوت به ویژه آن که شود؛ جنایی بررسی
محسوب میشود. در جرم جنایت معاونت یک
زنده اند) که آنها ویژه  (به  «فداییان» رهبری
چه و است؟ بوده چه ترورها این در نقششان

مطلع شدهاند؟ از آن زمانی
شماره ۳۴۸، در اینمقاله فارسی ترجمه ۳ـ 
نیز «ایرانیان» هفتهنامه ،۲۰۰۷ دو نوامبر مورخ

رسید. چاپ به

۱۳ صفحه از بقیه
گنجی... اکبر با شبی
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دریاچهایبهوسعت ۱۱۴ کیلومتر درکشور  ۱ـ 
سوئیسـ  بخت و اقبال

گریه وشیونـشهری  ـ آتشدان،عود سوز ۲ـ 
در پاکستان. مشهور

بتکدهای  ـ صمغ درخت نظرهاـ  و عقاید ۳ـ 
شد. دست سلطان محمود تخریب به که

است! ـ  شدنی اصالح نباشد اگر لپی ـ ۴
دریوزه. و فقیر ـ زفتی و خست

گرفتار  و ـ از گروهی در بند شریرترین ۵ ـ
عرب. ـ عزیز میگوید

زیبایی  مظهر ـ نامه اعمال ـ تازی دریای ۶ـ 
لطافت. و

شاعر  بزرگترین ـ مادر شکم در بچه جای ۷ـ 
ـ ستارگان. آلمان ۱۸ و ۱۹ قرن غزلسرای

است  کوچکی هم عدسی همینطوری ۸ ـ
انباشته هم روی ـ اشیاء! دادن نشان بزرگ برای

شده.
قرن ۱۵  فیلسوف هلندی و دانشمند  ـ  ۹
ـ  مهیا و آماده ـ دیوانگی» «مدح ۱۶ مولف و

موجب شفا.
تکیه  ـ طبقهبندی  ـ تبریز چهار من ۱۰ ـ

درویش. کالم
خوب  ـ پایه بلند ـ صدا و بی سر کشنده ۱۱ـ 

پسندیده. و
نامی  با ـ فرزندعربـ قمار  در پاکباخته ۱۲ـ 

ایران. در است استانی دیگر
درختی  ـ گیالن استان از شهرهای ـ ۱۳
از جزئی ـ با میوهای میخوش آلو درخت شبیه

تورات. اجزای
کردنیهای  صادر ایوان ـ از جلوی نرده ۱۴ ـ

است آفریقایی. کشوری دادگاهـ  در
در  کشوری پایتخت تکهستهایـ  میوه ۱۵ـ 

آمریکایالتین.

هندی  سبک غزلسرای ـ بیهوشی حالت ۱ـ 
میکرد. تخلص «بینوا» به آغاز در که

نام شهری  نویسندهـ  از دوایر ثبتاسنادـ  ۲ـ 
گیالن. استان در

لوله  ظرفی ـ افسار زمام و ـ کردن نظاره ۳ـ 
مایعات. برای دستهدار و

زیرانداز خوابـ   ـ خودش بر ۴ـ  حرفی سوار

آرزو. ـ شهر خندهرو
آهستگی  کاری با آتش نمرودـ  پیامبری در ۵ـ 

درنگ. و
در  عضوی لرستان ـ در استان شهری ۶ ـ

خدا. خانه ـ بدن
مورد  به شخص ـ اشاره سرزده بی خبر و ۷ـ 

در آب. خرامان پرندهای نظرـ 
به  بیگانه واژهای ـ تحصیلی زمان واحد ۸ ـ

گویشهای محلی. اصلیـ  از معنای مرکزی،
جالب  بسیار پدیده های از ـ پیروزی حرف ۹ـ 

پزشک. دستیار ـ بیستم قرن موثر و
و بزرگـ   ـ دالور ریشخند دیگران مورد ـ ۱۰

است. مخلص و بیریا آدم از کنایه
به  مشهور فرانسه دولتمرد ـ در آرنج ۱۱ ـ

فرانسه». «ببر
قصد  شهر خوردنیـ  واژگون و برگشتهـ  ۱۲ـ 

ویتامین جدولی. آهنگـ  و
ناعالج ـ  و ناگزیر ـ تهران در بزرگراهی ـ ۱۳

گیاهی. داروهای از

آهنگر  ـ آمریکا متحده ایاالت از ایالتی ـ ۱۴
بزرگ. شیپور ـ تاریخ نامدار

قرن ۱۷  و پزشک انگلیسی نویسنده ۱۵ ـ
واحد ـ طبیب» یک «مذهب کتاب مولف

شمارشچهارپا.

باشخصیتهایمختلف تماشاگراننیز میروند،
آنچه سو دیگر از میشوند. سردرگمی دچار
قشر به می پردازد آن به خود ساخته در محسنی
در قدرت و میشود مربوط جامعه از محدودی
برگیرندگیندارد.حتیارجاعاتتاریخیفیلمهم
نمیتواندهمذات تماشاگر و نمیکند دوا دردیرا

دهد. انجام آن با را مناسبی پنداری
داستان در زمان که زمانی فیلم الی به ال در
به را  تماشاگر کارگردان میشود، روایت حال 
زمانیزندگی در آنبرهه میبرد و گذشتههایدور
او کتابخانه که میگذارد نمایش به را دانشمندی
میان دارد سعی کارگردان است. شده سوزانده
داستان اصلی شخصیت و دانشمند این زندگی
پرداختن اما تاریخی برقرار نماید ارتباطی خود
کلی اندازه آن تا داستان امروزی جوان زندگی به
موفق زمینه این چندان در محسنی که است
حتیارجاعاتامروزینفیلمهمچون نمینماید.
معاشجواندانشجو امرار مشکلمسکنوشیوه
کار دراماتیزه نشده، مناسبی به شیوه چون نیز
هم نکته این از نباید البته نمیبرد. جایی به
نویسنده ایده  حال هر در که چشمپوشی کرد
مورد درستی به  اما بوده تامل قابل  داستان

است. قرار نگرفته پرداخت
در دلیل پراکنده گویی دوردست» به «از فیلم
داستاننمیتواندبهریتممناسبیهمدستیابدو

ازاینمنظرهم کشداروخسته کننده می نماید،اما
بازیگری کارگردانتوانسته بهانتخابهایی ازمنظر
جوان نقش در تهامی کورش یابد. دست درست
در تمامی از او که دارد و صدایی شکننده صورت
به آسیبپذیر شخصیتی کرده بازی که فیلمهایی
نمایشمی گذارد.محسنی توانستهبرایروشنفکر
مناسبی استفاده پرسوناژ این از خود سرگشته
نقش دو قالب در هم هاشمپور جمشید بکند.
به خود از خوبی درونی بازی دانشمند و تاجر
دوران به که زمانی حرکات او میگذارد. نمایش
دانشمند شمایل در و وی را میگردیم باز گذشته
میبینیمبسیار درونیوبیشترمتکی برجزئیگرایی
آنچه با نکته این است. میمیک اجرای شکل در
ذهن قبلی در فیلمهای در هاشمپور تماشاگر از
جعفریهم میرسد. بهناز متفاوتبه نظر داشته
را خود بیقراری میتواند تهامی همسر نقش در
به زندگی به رخ همسرش بکشد. او در واقع در
در همسرش تا میشود تبدیل مناسب محرکی

درآید. واکنش به او رفتار مقابل
خود نخستین تجربه  در محسنی  رامین
داستانیگستردهرا دستمایهقرار دادهومی توانست
باتمرکزبریکی از ایناپیزودها به فیلممنسجمتری
زیادی حدود تا و بازیگران هدایت با او یابد. دست
میزانسنهایمتناسب نشانمیدهدکارگردان با
سردرگم فیلم سبب فیلمنامه خوبی است. اما
تماشاگر به را خود چندان مسائل این میشود

نشانندهد.
رحیمی کامبیز نوشته:
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۲ صفحه از بقیه
روایت ... دست»؛ «از دور

دربارهاشکنفرانس خبری بگذاریم؟ باید
که دیگری جواب شخص در  احمدینژاد
مدیریت در نالیاقتی  این مسئول آیا  پرسید:
گازرسانیشناساییشده وبا اوچکارخواهیدکرد؟
خمینی فرودگاه امام مدیر با ما ببینید که گفت:
سه روز یکهو یک ذره برف آمد و چکار کردیم.
توی جانمگر بهش گفتیمآقا خوابید. فرودگاهما
فرودگاه ندارند؟پسچرا کانادا وشیکاگو و آالسکا
بهش نمی شود؟جوابینداشتو بسته مالآن ها
گفتیمکهچمدان هایشرا ببنددوپیکارشبرود!

(صدای کف مردم)
دعوت آرامشوصبر به را مردم رییسجمهور
جمهور رییس نمی دانستم اصال و گفت: من کرد
اگریککابینه بودناینقدرسختاستمخصوصا

کنند. مقام این همراه زور به هم ناالیق
بودم  زندان اوین ساده یک کارمند من  کاش
شرمنده ایران اینقدر ملت شریف این جلوی و

نمیشدم.

گزارش کردکه جلسهبهعلتوقت خبرنگارما
و سپس شد چند دقیقهای تعطیل نماز حاضران
و باقیمانده میزان گاز از و گاز نفت وزیر گزارش
حضار برای کشور نماینده وزیر گزارش همچنین

قرائتگردید.
بهشروعماه دیگرضمناشاره بار احمدینژاد
صبر انقالبی با شمال خواست که از مردم محرم
دولت را و یخ ها برفها آب شدن زمان خود تا
گاز کمبود و ندانند خود همه مشکالت مسئول
خواست که قبلی امری حوادث طبیعی مانند را

خداستتلقینمایند.
پایانجلسهاحمدینژادبهچالشطلبیدن در
قول خواند و مسلم مردم حق  را عملکرد دولت
ایران بین  گازی مذاکرات  که  در صورتی داد
دولت نرسد مثبتی نتیجه به ترکمنستان و
که را آمریکاییان اهدایی پتوی هزاران بالفاصله
به علت (و بودند فرستاده بم زلزله برای قربانیان
انبارهای تاکنوندر نارسائیمدیریتبحرانزلزله
دولتیباقی ماندهاند)بینمردمشمال ایرانپخش
شرکتکنندگان صلوات با جلسه کرد! خواهد

خاتمه یافت.

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

به شفیلد صنعتی شهر در پیاپی دورههای برای
به عهده را آن ریاست و شد انتخاب شورای شهر
این سوی مردم از دوره سپس چندین داشت.
انتخاب انگلیس عوام مجلس نمایندگی به شهر
قاطعیت با و بوده کشور وزیر دوره دو است. شده
از سالها این تمام در او و است. کرده اداره را آن

بوده است. محروم نعمت بینایی
محدودیتهاییاز اینقبیلاز نمونههایفاحش
انتخابات در نامزدی برای شهروندان حقوق نقض
ازسوی اصلچهارممعیارهایاعالمشده با است و
شرط دو دارد. منافات آزاد کامال انتخابات کمیته
پنج سالسابقه اول(داشتن مدرکفوقلیسانسو
این است: توجه قابل نی ز دیگری جهات از مدیریت)
را ایران مردم از کوچکی بسیار کسر تنها شرط، دو
دردایرهصالحیتبرای انتخاب شدنباقیمیگذارد.
فرهاد آقای که  محاسبهای اساس بر  واقع، در
از یک قلم بیش تنها شرط اول ،(۱) کرده جعفری
ازحقانتخاب شدنمحروم  ۹۹ درصدمردم ایرانرا
مقاله آقای جعفری در این، عالوه بر است. کرده
چگونه این که میدهد توضیح به خوبی دیگری(۲)
برای استثناهاییکه (و نخبهگرایانه ظاهر شروطبه
محدود به منظور واقع در است) گذاشته شده آنها
به نامزدهای دایره صالحیت ها بیشتر هرچه کردن
در صورت، هر در است. شده ریزی طرح خودی
هفتهگذشتهدرجریانثبتنامداوطلبانانتخابات
مردم صورت به حقوق مجلس، تجاوزهای صریحی
گرفتو بسیاری از معیارهاییادشده در بیانیه کمیته
صریحا نقض عادالنه و سالم آزاد، انتخابات از دفاع
نام این جا در آنها از نمونههایی است که شده
آزاد هیچ انتخابات کمیته دفاع از از ولی برده شد.
تصفیههای البته نشد. دیده مورد این در واکنشی
و بیشتریازسویهیئتهایاجراییو نظارت دیگر
که بود جا به ولی است. راه در حکومتی مقامات و
خود تعهد و به وظیفه این مرحله در دفاع کمیته
ارزیابی داده است قول که و آنچنان میکرد عمل

را منتشر حکومتی مقامات عملکرد از این خود
وقت دیگر ماه انجام رایگیریبیشاز دو تا میکرد.
تعهدات به وظایفو نتواند اگر کمیته است. نمانده
بسیار زیادی فرصت کند عمل فاصله در این خود
خواسته یزدی ابراهیم آقای است. داده دست از را
رایگیری۲۴  جریان بر بینالمللی ناظران که است
شرمآور آن را خامنه ای آقای و نظارت کنند، اسفند
کردهاند فراموش یزدی دکتر آقای آیا است. خوانده
سالم و آزاد، انتخابات از دفاع کمیته عضو که خود
اعمال را نظارت قرار بود وظیفه که هستند عادالنه
نیست که این و آیا بهتر نبوده صورت کند؟ در این
و بپردازد خود وظیفه به تا کنند فعال را کمیته
حقوق مردم و صریح فاحش این گونه که کسانی را

بینالمللی آورند؟ ناظران به شرم میکنند نقض را
کمیته مانند نهادی ولی آورد. ایران به نمی توان را
را خود وظیفه منظم و پیوسته صورت به اگر دفاع
به اعتباری جهانی خود برای کند میتواند دنبال
انتخابات نام به که را چه آن واقعیت و آورد دست
ایرانبرگزارمیشود در معرضافکارعمومیمردم در
 ۲۳ تک تک عهده بر این دهد. قرار جهان و ایران
است که آزاد انتخابات از دفاع کمیته نفر اعضای
نیروهایدموکرات همه وظیفه و ـ فعالکنند آنرا

رسانند. یاری راه به آنان این در که است

منابع:
ـ 1  www.goftamgoft.com
ـ 2  www.goftamgoft.com

دهیم انجام راخود نظارت
۱۱ صفحه از بقیه

تقویم ها، این تولید به مربوط امور کلیه
با تماس موضوع،  انتخاب  تحقیق،  مرحله  از
تماس مربوط، مطالب نگارش برای کارشناسان
کارهایشان عرضه جهت هنرمندان و عکاسان با
طراحی و آنگاه و انتخابی، موضوع در خصوص
گرافیکیآن، فنیو امور انجام تنظیمکلتقویم،
را آن وسیع توزیع و پخش نیز و چاپ بر نظارت
که هنرمند دارد عهده بر ایران» «سازمان هنر
ـ صمیمی عصاری نگار خانم ایرانی برجسته 
و همسرش افشین دارد عهده را بر مدیریت آن
وی با زمینه در این پسرش صفا نیز و صمیمی
خانواده این هر سه اعضای میکنند. همکاری
ایران «کودکان سازمان خیریه عضو ضمن در که
زمین»هستند،استعداد، هنر،تجربهووقتخود
این تقویمها ساالنه تولید وقف رایگان طور به را
سازمان از وجهی گونه هیچ بابت این از و کرده
نمی کنند. دریافت زمین» ایران «کودکان خیریه
افراد، هنرمند، خانواده این اعضای بر عالوه
تامین در  نیز دیگری شرکت های موسسات و
پخش و چاپ امور فنی، مربوط به هزینههای
ایران «کودکان خیریه سازمان به تقویمها این
جمله حمایتگران از که یاری میرسانند زمین»
و تولید برای مالی کمک های اهداءکنندگان و
از:  عبارتند میالدی ۲۰۰۸ سال تقویم انتشار
دکتر پالستیک)، (جراح معرفت دکتر سعید
قاطع علی دکتر (دندانپزشک)، عدیلی مهدی
،Tess Tara Music Foundation (دندانپزشک)،

 Coalition of Persian از صابریون علی آقای
 Charities (CPC)، Wrangler Construction Inc،

 Preservation & Framing Services، Executive

... موضوع بر تاکید با میالدی ۲۰۰۸ سال نفیس تقویم
۱۷ صفحه از Courier Serviceبقیه

سازمانخیریه«کودکانایرانزمین»درسال
میالدیدر ایالتمریلندآمریکا تاسیسشد.  ۱۹۹۹
ایران «کودکان سازمان خیریه تاسیس زمان از
فعالیت و اساسی تاکید همواره تاکنون، زمین»
پزشکی تحصیلی، زمینههای در سازمان این
نوجوانان و  کودکان به کمکهای خدماتی و
این است. بوده ایرانی نیازمند  خانواده های و
نهادسیاسی یا وابستگی به دولت، فاقد سازمان،
ومذهبی میباشد.کمکهایمالیبهاین سازمان
کلیه است. برخوردار مالیاتی معافیت از خیریه،
اعضاءوهیاتمدیرهاینسازمانبهطورداوطلبانه
در زمینههای را خود تخصصی علمی و تجارت

میدهند. قرار سازمان این اختیار در مختلف
یا و بیشتر اطالعات کسب به عالقمندان
میالدی  ۲۰۰۸ سال تقویم از نسخههایی دریافت
میتوانند زمین» ایران «کودکان خیریه سازمان
پایگاه اینترنتی بهپایگاه اینترنتیاین سازمان ونیز
به نشانیهای زیر مراجعه «سازمان هنر ایران»

کنند.
www.childrenofpersia.org

www.artofiran.org/calendar

۳۰ صفحه از بقیه
میان هیات هایمذهبیهزینه کلیپهایصوتیدر
تیراژ نقلازصفارهرندی، به اینروزنامه است. کرده
را«تیراژقابلتوجهی»ذکرکردهونوشته اینکتاب ها
آنها در که خواهند شد «کاستهایی عرضه است:
تعداد قابلتوجهیکلیپصوتیتعبیهشدهکه بخشی

مداحی است.» و سرودها بخشی مواعظ و


