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  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای
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«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

دانشجو روز جشن
یعنی  روزشنبهگذشته بهمناسبتروز۱۶ آذر
روزدانشجوجشنوپایکوبیدرسرتاسرایرانانجام
نیروی انتظامی روز این در گرامی داشت گرفت.
کوشش و تمام گذاشت تمام دولت کامال سنگ
برگزارشدناینجشنوسالگرد برایبهتر را خود

خرج داد. آذر به ۱۶
زنجان شیراز، همدانو دانشجو در جشنروز
هیجانهمراه و با شور نقاطدیگر کشور از بیشتر
شهرها دانشجویان دیگر و دانشجویان این بود

کردند. خجالت زده را دانشگاهها
روز این در انتظامی نیروی افراد از بسیاری
خود نظامی لباسهای دانشجویان  احترام به
آنها به میان شخصی لباس با آورده و در را
آتشبازی جالبی دانشگاه مراسم چند رفتند. در
گرفت انجام دولتی و مذهبی نیروهای کمک با

را شکوه جشن اشکآور گاز شلیک تیرهای که
چندین برابر نمود.

به امیرکبیر دانشگاه دانشجویان سخنگوی
چنین با دانشجو تاکنون گفت: روز ما خبرنگار
شرکت افراد و بود نشده برگزار و عظمتی ابهت
نشان میدهد این جشن اطالعاتی در و دولتی
را همه توجه و است درست ما کار جای یک که
کرد: اضافه اینسخنگو جلبکردهایم. اینروز به
این و میماندند جشن آخر تا بچهها همه کاش
این که از او میکردند. سپری ما همگی با روز را
زده بود غیبشان روز وسط دانشجویان بعضی از

نارضایتیکرد! اظهار

خبر مقایسه دو
ایران از دست این مردم برای این که بدانید
یک میکشند زجری چه تهران غصبی «کیهان»
و اعتصابها به مربوط که را ایران مهم و روز خبر
بود دانشگاه ها آرامیدر نا تظاهراتدانشجویانو
دنیا و خبرگزاریهای قول از یکی روایت، دو را به
برایتان می آورم «کیهان»، دیگریاز قولخبرنگار

بکنید. مورد این در قضاوتی خودتان تا
تظاهرات طی دنیا: خبرگزاریهای خبر
ضمن اعتراض سرتاسری دانشجویان ایران، آنها
احمدینژاد محمود دولت  سیاستهای به
نیروهای با و دادند سر آزادی طلبانه شعارهای

پلیس دانشگاه برخورد نمودند. انتظامی و
اراذل از تن چند «کیهان»: روزنامه خبر
عنوان دانشجو به که کسانی کنار اوباش در و
تظاهراتی بودند شده وارد دانشگاهها به مخفیانه
دادند. سر ضد دولتی و شعارهای انداخته راه به
و چپ سوی گروههای از که مسلما تظاهرات این
با و کروبی خاتمی و اصالح طلب جبهه هواداران
کمکهای مالیآمریکاوهمدستانشو همچنین
صهیونیستهای نیویورک و هدایت «موساد» با
خارج ایرانی ماهوارههای حمایت نیز و هالیوود و
کمک و سابق رژیم فراری افسران همچنین و
و عراق وهابیون عربستان و منافقین مقیم مالی

فرانسه شکلگرفته بود در اثر خونسردیو آرامش
برخوردی هیچ بدون انتظامی نیروهای ماموران

پایانپذیرفت.
سخنگویسایتاینترنتی دانشگاهامیرکبیرکه
ازسایتهایمعلوم الحالوموردحمایت«صدای
گروههای همه و اسراییل» «صدای آمریکا»،
اصالح طلبو نیزسایتهایتبلیغ کنندهجنبش
دستگیری از است اسالمی  ایران در کارگری
بعدا دادکه دانشجویان ایندانشگاه خبر گسترده
و دانشجو نبوده اصال دستگیرشدگان شد معلوم
مورد تایید در کنکور برای شرکت صالحیت آنها

است. بوده نگرفته قرار مقامات
«کیهان» خبرنگار اختصاصی گزارش به بنا
تظاهرکنندگانبرایایجادتنشوهیجاندرمیان
با و اشک آور گازهای و ترقه انفجار با دانشجویان
انتظامی نیروهای به برقی باتوم های از استفاده
دالیل به و نموده اند حمله دانشگاه پلیس و
انفرادی و موقت زندانهای به را خود نامعلوم
شدهاند محبوس و در آنجا رسانده کشور وزارت
خود را به خارجی انقالب ضد رسانههای توجه تا

جلبنمایند!

جنسی! بمب
آخرین در ملی جوانان ایران سازمان رییس
جنسی بمب گفت: خبرنگاران با خود مصاحبه
دشمن موشک و بمب از خطرناکتر کشور در
بمبهای این به اشاره در او است. خارجی
لباس نحوه مردانو جنسی یعنی اختالطزنان با
عینک تنگ، (مانتوی خانمها از بعضی پوشیدن
دشمن خارجی اینها از چکمه) گفت: آفتابی و
خطرناک ترهستند.بهدنبالاظهاراتاینسخنگو
عکسالعمل هایمتفاوتی از سویافرادوگروههای

شد. نشان داده دنیا در سرتاسر مختلف
گفت: آمریکا در مجلس نمایندگان از یکی
به دادن پول دالر میلیون به جای هفتاد باید
الس خوشگل دختر هفتاد آمریکا» «صدای
را مالها رژیم تا میفرستادیم ایران به گاسی و

سرنگونکنیم!
اعالمکرد مسئولکمپینیکمیلیونامضاء
خوشگل دخترهای فقط امضای بعد به این از که
رژیمجمع فجایع برایاعتراضبه را ایرانی تمیز و

خواهد نمود!
شهاب موشکهای ساخت ارشد کارشناس
تکنولوژی از استفاده با گفت: سه) و دو و (یک
می توانیم ما مرکز مسلمان خواهران و برادران
بمبهای مانند را  بمبها این  کارایی عدم
از خطر را و کنیم تضمین و خودمان گارانتی

نماییم! دور رژیم
این مدتهاست که گفت آمریکا دفاع وزارت
داردوبچههاینیروی نظر زیر بمبهایجنسیرا
را آنها طریق هواپیماهایآواکسهر روز هواییاز

میزنند! فضای باال دید از
است قادر  که گفت  تهران فرودگاه  پلیس 
برای را  مجرد حزباللهی جوان هزار بزودی 
کشورهای از که جنسی بمب های شناسایی
کلیه و  کرده استخدام میشوند وارد خارجی 
سگهایمتخصص وتعلیم دیدهدر امربوکشیدن

جایگزیننماید! مسافرانرا
هنوز ما خبرنگاران گفت: البرادعی به محمد
حاال و نکردهایم حل را ایران اتمی بمب مساله
بمب های این نوع سر بر را مذاکرات جدیدی باید

کنیم! جنسیآغاز

و اطالعیه وزارت کشور
اسالمی بسیج ستاد

ادارات این نزدیکی ماه بهمن مناسبت به
سالگرد جشن بودن باشکوه تر هرچه برای
این در مردم شرکت و اسالمی انقالب پیروزی
به صورت  را بسیجی تعداد۲۵۰ هزار نفر همایش
داشتن موقت استخدام میکنند. و قراردادی
در کار سابقه ضروری نیست اما تحصیلی مدرک
مثبت متقاضیان استخدام در گردهماییها این
و خشن چهره دارای باید متقاضیان بود. خواهد

باشند. موهای ژولیده نتراشیده و صورت
از معاف نقدی حقوق شدگان استخدام به
و نذری آش با همچنین و گرفته تعلق مالیات
انرژی زای نوشابههای و صلواتی قیمه خورش
به پذیرایی یا رد بول» از آن ها قرمز وحشی «گاو

آمد. خواهد عمل
پر را امروز درخواست استخدام خود همین
خونخوار پوزه آمریکای محکمی به مشت و کرده
خود آمریکای بر مرگ فریاد و بزنید جهانخوار و

سر دهید. را
بستگان که افرادی استخدام  از توضیح:
هستند آمریکا کشور مقیم آنها فرزندان و

معذوریم!
کارگزینی اداره
انقالب باطل و عاطل نیروهای جذب قسمت

را خرها که گاوی
خورد!

الغر جمله «یک گاو این شب بود که سه دو
توی بود میلیونخر چاقرا خورده» افتاده هفتاد
بیروننمیرفت. کلهام از کاریمی کردم هر سرم.
احمدینژاد. سکرترش محمود دفتر زدم به زنگ

را برداشت. گوشی
احمدینژاد آقای  را  جمله  این  پرسیدم:

گفته؟
داد: نمیدانم! جواب

تاثیر نورهای ایشان هنوز تحت پرسیدم: آیا
نوع جمالت این ملل نطقهایی با مرموز سازمان

عمیقایرادمیفرمایند؟
محمود نطقهای ما نمیدانم، داد: جواب

نمیکنیم! گوش را خان

کارت گرین معجزه
چندروزقبلروزاولدسامبرمهلتقرعهکشی
از بچهها گرفت. آمریکا پایان امسال کارت گرین
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ممنوع اعالم کردهاند! آینده سال را تا انتخابات کردهام که انتقاد عمل آقا دستور آقا، به حاج بله ـ

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 بقیه در صفحه ۳۳   

سرابی آرش دکتر
فیزیوتراپی کایروپراکتور ـ

درد کمر و درد سر درد، گردن درمان

Mehrdad Assareh

571-309-8048
earth4me@yahoo.com

$ 495,000 / $ 2,500
    (Owner Financing) میباشد خریداران به دادن وام آماده مالک

شوید آن عین حال صاحب در اجاره کرده و میتوانید ملک را یا
(Rent to Own)

یا  Owner Financing و درمورد مایلید و نمیرود فروش به منزلتان اگر
فرمایید عصاره مشاوره مهرداد با داشته باشید، لطفا بیشتری اطالعات Rent to Own

(Reston) در رستون منزل یا اجاره فروش

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

آذر) ۲۵) دسامبر ۱۵ دوشنبه

         گفتار درباره

نقد ادبی  تاریخچه

           سخنران:

دکتر رضا قنادان   

دی) ۲) دسامبر ۲۲ دوشنبه

ایران در انقالب از دینی پس تحول اندیشههای
برقعی محمد دکتر سخنران:

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

کارهای و کسب در میان همه میگویند تهران
که عکاسخانهها کار بیمشتریشهرها بیرونقو
را آمریکا مهاجرت اداره درخواستی عکس های
و صفبیرون میگرفتند مراجعانزیادیداشتند
شهادت و جهاد آماده جوانان صف از آن ها مغازه

است. بوده طوالنیتر یزدی آیتاهللا مصباح
که شده درست شرکتهایی میگفتند
و میکنند پر اندکی حقالزحمه با را تقاضا فرم
دریافتپولبیشتر متقاضیان با شرکتهایی دیگر
در این  اتوماتیک صورت به ۲۰ سال آینده تا را
شوخی بچهها به میدهند. قرعهکشی شرکت
ساالنه فرم این ایران در که کسانی تنها میگویند
پر نمیکنند احتماالهاشمیرفسنجانیوعلی را
(به ایران از رفتن بیرون از که هستند خامنهای

دارند. واهمه قانونی) دالیل
رابطه اگر  میگویند همینطور بچهها 
به صورتشوخی او که زمان را امام احمدی نژاد و
گرین کارت با قرعهکشی ساالنه درآورده جوک و
می رسیم (قابل زیر نتایج به کنیم آمریکا قاطی

تهران): حرفهای اس اماسزنهای توجه
ماه نوامبر ماه دوباره که این انتظار: فلسفه

برسد! راه از آمریکا کارت گرین قرعهکشی
شدن برنده جواب که وقتی ظهور: فلسفه

بیاورد! خانه ات در به پستچی را کارتت گرین
وقتیکه نامهبگوید فلسفهمعجزه امامزمان:

شدهای! برنده قرعهکشی در که

عمیق افکار
نوح که با حضرت از که هیچ کس نیست
بپرسد مرد نجاتداد را کشتی خودحیواناتدنیا

کردی؟! سوار را پشه ماالریا حسابی چرا

آماده و کار جویای
همکاری

کردن امر اداره در کار سال سابقه چهار با
سابقه از جمله ایران، اسالمی جمهوری کشور
کنترل بیکاری، و تورم مهار امر در موثر کار
مختلف مردم اقشار ارعاب و سرکوب فحشاء و

همکاری مهروزی، آماده از سیاست استفاده با
قبول بینالمللی و و معتبر کلیه کشورهای با
و انتظار مدیریت الهی، مدیریت نظیر شغلهایی

میباشم. جهانی مدیریت ویژه به
ایران جمهوری دفتر ریاست با عالقهمندان
دانشگاه نوع هر مدرک فرمایند. حاصل تماس

است. موجود تقلید مراجع تاییدیه و معتبر
احمدی نژاد محمود

اطالعیه
سرمایهگزارانی کلیه اطالع به وسیله بدین
آپارتمانهای مجموعههای مسکونیاینجانب که
از بعد که می رسانم بودند کرده خرید پیش را
قیمتاین وزارت کشور مقام انتصاباینجانب به
بازرگانان مستغالتافزایششدید داشته ونتیجتا
محترمناگزیرازپذیرشافزایشمبلغپیشپرداخت

نگردد. فسخ آنها مالکیت حق تا میباشند
محصولی صادق
وزیر فعلی و جدید کشور

همه پرسی به من جواب
سایت اینترنتی یک همهپرسی گذاشته یک
زیر آموزان با دانش زن رابطه معلمان درباره بود
آیا نظر  که بودند کرده سئوال ۱۸ سال خودشان.
داشتنیکمعلمزن بهشاگرد نابالغخودششما

میکند؟ ناراحت را
چنین من که این از البته! نوشتم: جواب در
دبیرستاننداشتمبسیار دبستانو معلمهاییدر

ناراحتهستم!

کارگری جنبشهای
بد خبرهای  ساعت به ساعت روزها این 
محدود بد اخبار این میرسند. راه از اقتصادی
اخیر ماه دو طول در نیست. آمریکا کشور به
کار و  شغل آمریکا در نفر میلیون حدود یک
دیگری کشورهای  دادهاند. دست از را  خود
نیز چپ فرانسه و آلمان سنگاپور، چون ژاپن،
بسته را خود کارخانه های و شرکتها راست و

آوردهاند. طبق در تعطیل نیمه حالت یا به و
امروزه اقتصادی مطالعات سازمانهای تخمین
از جهان سرتاسر در کارگر میلیون بیست حدود
کمونیست و چپگرا دوستان شدهاند. بیکار کار
با دنیا کارگران باالخره که باشند خوشحال باید
داشتن یکوجهمشترکتوانستندبهاتحاد کامل
اینوجهمشترکفقطیکچیز برسند. یکدیگر با

بیکاری! است:
اوضاع و برود پیش منوال همین به وضع اگر
کارگراندنیا بیکار بزودیهمه ایننشود خرابتر از
مشکل ممکن است ترتیب این و به میشوند

گردد! همیشه حل برای جنبشهای کارگری

خاطرات دفتر از برگی
تولدم. توی امشب تولدماست. یعنیشب روز
با پذیرایی بچهام در اتاق و زن و نشسته ام اتاقم
و همهمه می کنند. زمزمه تناز رفقای دیگر چند
جشن قبل سالهای  مثل برایم که میدانم 
یک همیشگی... همان برنامه گرفتهاند. تولد
رقاصه واگن و فولکس یک اندازه گنده به کیک
گفتن از بعد میپرد و بیرون وسط آن از که عربی
به شروع جیغ مانندش، با صدای سورپرایز کلمه
من تولدت برای و میکند چرخیدن رقصیدن و

مبارکمیخواند.
تولد شب خاطرات صفحات که وقتی
سالهای قبلمرامی خوانمتمامکلمات یکشکل
وقایع که ندارم چارهای اما هستند. نواخت یک و
به تا بنویسم میافتند اتفاق که همانطوری را

باشم. خاطراتمخیانتنکرده دفترچه
رو به رو جمعیت با میروم تا بیرون اتاقم از
زنم بچههایم. زنو جز کسینیستبه اما بشوم.
یک با اما خریده را پارسالی ژاکت و پیراهن همان
کادویت از پارسال چون میگوید بزرگتر. سایز
و نکنم ریسک گرفتم تصمیم بودی خوشحال
همانکادوی پارسالیرابخرم.دخترم کارتغذای
را شهرمان ایرانی رستورانهای از یکی از مجانی
را که ایرانیها رستورانی میدهد (همان من به
تحویلنمیگیرد)مثلهرسالبهدخترممی گویم
هم بلوند موی کالهگیس یک کارت این با باید
تحویل بگیرند! آمریکاییان مثل مرا میگرفتی تا

پسرمیک کارتعضویتانجمنسالمندان آمریکا
اینکارت با بهشوخیمیگوید: و کادومیدهد را

نداری! الزم کالهگیس
شمعهای کردن فوت از بعد فراوان عجله با
کیک تولدمکهبه بزرگی فولکس واگننیستو آن
سوپرمارکت احترام مناز به کرده و زنمدرست را
اتاقمبرمیگردم.دوستدارم محلهماننگرفتهبه
مثلهرسال داستاناین رقاصهعرب، کهازکیک
بنویسم.امسالخیال دارم تولدم بیرونمیپرد،را
عربی روی غلیظ لهجه با را او کلمه «سورپرایز»
تولدم با پارسال کمی روز کاغذ بیاورم تا خاطرات

باشد. داشته فرق

سری داستانهای کریسمس از

بوقلمون چگونه
بپزیم کریسمس

جشن تعطیالت نزدیک شدن مناسبت به
روز در بوقلمون پختن که آنجا از و کریسمس

کریسمس مثل عیدشکرگزارییک سنت ورسم
آمریکایی استوباز از آنجا که بسیاریاز هموطنان
قبول آماده یواش یواش شده ما سیتیزن تازه
شده اند، دستور جدیدشان کشور و رسوم آداب
تا میکنیم شما درج برای را  بوقلمون پختن

لذت ببرید. بخورید و
در غربی مخصوصا در کشورهای بوقلمون
از کیلو هر قیمت ارزان است و بسیار آمریکا
است. بلغار هم کمتر پنیر از یک کیلو آن گوشت
به جایگفتن اینجا ایرانیها برایهمین استکه
نونو پنیر کلمات تعارفیآمیزیچون«یکلقمه
مادی وضع درباره سئوالی جواب در می آید» در
بوقلمون و نون لقمه «یک میگویند: خودشان

میآید.» در
بوقلمونی است در آمریکا گران تنها بوقلمون
رییسجمهور روز قبلاز عید شکرگزاری(یک که
و آن بخشش می دهد به کریسمس) ماه مانده
بوقلمون این پختن و کشتن برای نمیکشد. را
مانند ستارگان هالیوود طرفداران زیاد معروف که
حاضرند پول و میشکنند دست و سر دارد مردم
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انسانی،  مجموعه ـ ارتش در درجهای ۱ ـ
جماد. و نبات حیوان،

پارچهایبهلطافت ۲ـرمانیازداستایوسکیـ
رقمی. سه عدد نخستین ـ خیال

را  ـ طفیلی ـ مقصود همدیگر ـ لبالب ۳
کردن. درک

درویش  ـ گوشی در گفتگوی ـ تابیده نخ ۴ـ 
تاریخ. از اقوام استـ  غنیمت را

جمع.  نشدنیـ  ضمیر پراکندنـ  پیدا ۵ـ 
میدهند  جا شتر پردهبینی به که چوبی ۶ـ 
چهارده شب ـ ماه میبندند به آن را ریسمان و
موسیقی در دستگاهی نبود! ـ وارو اگر میشد

خودمان.
عرب  ـ صیفی میوههای از ـ عرب دریای ۷ـ 

گوید. را رنگ
همه  چنین شود چون ـ عاقبت پایان و ۸ ـ

میرود. بین از چیز
از  اطلس اقیانوس ـ رخسار و چهره ـ  ۹
زمین ـ دارد آرام راه به اقیانوس دریا این طریق

آذری. گویش به
هم  ـ قصد و آهنگ بی باکی و دلیری ـ ۱۰ ـ

زمینی. هم و دارد درختی
ـ دو نفر که یکمذهبدارند  همینردیف ۱۱ـ 

آمریکا. پیشین جمهوری روسای از ـ
چاشنی  ـ نوعی بادده شاخ خرمن چهار ۱۲ـ 

مرگ. اخوی صرافی بزرگـ  ـ غذا
ـ آوایبلندـشخصیت  کاشان بخشیاز ۱۳ـ 

شی. حقیقت و
فانوس و  کتاب ـ تا چند آخر ـ ۱۴ ـ حرف

نفتی. پایهدار چراغ
خوردن  پوشکینـغذا الکساندر کتابیاز ۱۵ـ 

غریزیطفل.

 
ساخته و  او به خاطر متعلق بابل ۱ـ  باغهای

ایران. شهرهای قدیمی ـ از شد پرداخته
تبت  ـ پایتخت برق و نیرو وسایل مولد از ۲ـ 

الماییستهاست. بتخانه واقع در که
شیخ  از ـ مهتر و سرور ـ قید بی و آسوده ۳ـ 

نشینهایخلیجفارس.
خوش است! ـ  آخرش ـ ۴ ـ خانه ترکمن

آتش.
خودداری  از مرکباتـ  در فرانسهـ  برجی ۵ـ 

دستور. اجرای از
طرح ناموفق  سو ـ از آن همسر ابراهیم ۶ ـ
پاک آب ـ  پروردگار ـ  است  پرورش و  آموزش

شرعی.
اروپای شرقی  کشوری در کهنهـ  دل آزار ۷ـ 

قیف. ـ
نامکامبال  پایتختیبه کشوریآفریقاییبا ـ ۸

انگور. نوعی ـ
مطلوب  آن ـ چوبی زبان بی  زباندار ـ  ۹

دور. به اشاره ـ است کودکان
شهر  همان ـ از سال ماهی  ـ گالبی ـ ۱۰
تخریب آن تخریب الواقع فی ـ است هرات

است. حیات
ـ  نترس  و  ـ شجاع  درست  و  کامل  ـ   ۱۱

اثر آب.
ـ  روستایی  سازی ـ جنگ میدان ـ   ۱۲

پردهدری.
قاعده  ـ تاریخ از اقوام ـ پرسش ادات از ۱۳ـ 

فرمان. و اجازه قانون، و
و  کمک  ـ سیستان در  دریاچهای ـ   ۱۴

همراهی.
با  قفقاز در ـ کشوری معروف و مشهور ۱۵ ـ

مردمیصنعت پیشه.

آن بدهند. خرید هنگفتی برای
طبیعتا شما کریسمس بوقلمون برای پختن
کنید دارید. سعی احتیاج یک بوقلمون به اول
بوقلمون بوقلمون از سوپرمارکت خرید هنگام
از و کنید انتخاب را جوانتری و کوچکتر
نمایید. دوری سالخورده و درشت بوقلمونهای
سوپرمارکت گوشت قسمت مسئول از میتوانید
بخواهیدکهمدارکیدربارهسنوسالاینبوقلمون
با عکسدار شناسنامه (مثال نماید ارایه به شما
غبغب و چروکهای چین ذبح که از قبل عکس

نشان دهد). وضوح به حیوان را
خانه به آوردن آن خرید بوقلمون و از بعد
موهایپرنده کامال کنده و پرها مطمئنشوید که
فندک با میتوانید اطمینان برای باشد. شده
نمایید بررسی را بوقلمون بدن تمام شمع یا
اگر بسوزانید. یا و تراشیده را اضافی موهای و
از موم میتوانید ندارید اختیار در شمع فندک و
پوست بوقلمون را و کرده سرد خانمها استفاده

کنید. نرم و براق
پختن از قبل ساعت چندین باید را بوقلمون
که کنند توجه غیرحرفهای آشپزهای بخوابانید.
برای بوقلمون که این نیست از خواباندن منظور
خوابش ببرد. تا بگویید قصه و الالیی بخوانید
دادن مزه و کردن ترد به معموال خواباندن 
پیاز در را مثالگوشتگاو گوشتاطالق میشود.
آبلیمو و زعفران را با جوجه کبابی یا میخوابانند
گوشت شما که بوقلمون برای این میخوابانند.
باشد چندساعتقبلاز پختن و نرمیداشته ترد
آورده در را بعد آن و نمک بخوابانید آب در را آن
بدنش حسابی تا بهجانشبیفتید لگد مشت و با
این عملمثلساطوری کبود گردد. آشوالشو
کباب برگاستوگوشت کردنگوشتبیفتک یا

نرم تر میکند. بوقلمون را
تمام بدن بدون موی بوقلمون کره حاال به
خریدهاید که بوقلمونی میکنید فکر اگر بمالید.
به می توانید باالست کلسترول دارای خودش
چربی بدون رژیم  مارگارینهای از  کره جای

استفادهکنید.
بوقلمون های بعضی از دهیم که توضیح باید
آماده سوپرمارکتها بادلو جگرشانکهبه صورت
به گرفته اند قرار شکمشان داخل در جداگانه
فروشمیرسند. چون دلو جگر حاویکلسترول
آوردهو بهسگ در باالست اینبستهداخل شکم را
اهل گربهشما اگرسگیا گربهخودتانبدهید. یا
دل هستند و شده کنسرو حیوانی خوردن غذای
را بهسگ یا گریه آنها وجگر را تحویل نمیگیرند
که نباید این است کار این همسایه بدهید. فایده
و کریسمس شام خودتان را برای همسایه دیگر

دعوت کنید. خانهتان به خوردن بوقلمون
کیسه در را آن بوقلمون روغنکاری از بعد
گاز اجاق فر داخل در که پالستیک مخصوص
را محکم ببندید. کیسه در نمیسوزد قرار دهیدو
میتوانید مقداریسیروپیازدرستهدر داخلشکم
اثر که در را آن زخم بوی که بوقلمون بگذارید
البته بینببرید. ایجاد میشود از مزرعه زندگیدر
نگرانایننباشید که بوقلمون از کمبوداکسیژندر

شود. است خفه ممکن کیسه نایلونی این
باال  روی حرارت دقیقه برای۴۵ کیسه را این
مالیم، روی حرارت ساعت مدت چهار به بعد و
پنج  یا چهار در طول این بپزید. یعنی۲۵۰ درجه،
فیلم سینماییقدیمی تا سه ساعتمیتوانید دو
را دیشب مرغ سوخاری مانده یا ته و کنید تماشا

نرود. حوصلهتان سر بزنید تا سق
و آورده را در بوقلمون چهار ساعت از بعد
فر قرار دهید وسط در نایلونی را بدون کیسه آن
موقع این در کنید. برشته متوسط حرارت با و
نارنجی و رنگ طالیی خوب باید بوقلمون یک
که شبیه «کالغ آنقدر سیاه نشود داشته باشد و
پایان در سوخاری»بشود. اگردیدیدبوقلمون شما
یک با است صورتی و رنگپریده هنوز پخت زمان
اسپری را آن دقت با کمرنگ نارنجی رنگ قوطی

بیاید. نظر سوخاری به بریان و تا کنید
پوره سیبزمینی، با میتوانید اینبوقلمون را
سبزیجاتپخته،زرشک پلوو حتیبایکبوقلمون

بیاورید. سر میز بر و داده سینی قرار در دیگر
مبارک! شما کریسمس و جان نوش

خالی از شوخی

گره بنیادگرا باستان یا به سر اسالم ایران دم به
است کرد. این مایوس نوبت دو در مردم را زدن
برابر را میهن که آنها خاتمی قول به امروز که
اسالممینهندخطا میروند. یاغیگریدرسیاست
و منزوی ایران نیست. استقالل دلیل خارجی
درون،جامعه در و برونکشور استدر بدنامشده

میرود. عصیان به

توضیحات: و منابع
اماراتمتحدهعربی  تولیدناخالصملیدر ۱ـ 
بحرین  و هزار دالر قطر ۳۵ و (سرانه) هزار دالر ۲۴

از  اعداد ) دالر هزار دالر و کویت ۳۰ و ۵۰۰ ۱۸ هزار
ایرانهشتهزار و  راستشدهاند) و Atlasco و سر

است. PIB سرانه مراد میباشد. دالر ۵۰۰
فارس  دریای جنوبی ساحل کشورهای ۲ ـ
دوره هخامنشی مثل ایران تاریخ ادوار مهم در
و سلجوقیان و آلبویه و آلزیار و ساسانیان و
جزو انگلیس استعمار قبل از تا افشاریه و صفویه

بودند. ایران
،Exode فصل مقدس، تورات استناد به ۳ ـ
پاریس۱۹۶۱.«در غیاب موسی ،CERFچاپونشر
خداییبساز در برایما هامونخواستند از امت او
ذوب و گرفت زنان از او طال ها را خور عقلمان و
پسندیدند مردم و بساخت آن از گوسالهای و کرد

پرستش کردند.» و
ابوظبی. ساحل در ـ ۴

آقای Ming Pei است که به جز هرم  مراد ۵ـ 
در احمد بن تولون مسجد لوور در پاریس، موزه
و بازسازی را به قرن نهم است متعلق که قاهره

است. کرده دستکاری
،۱۴۷ شماره ،Challenge به کنید نگاه ۶ ـ

دسامبر۲۰۰۸. چهارم
نگاهکنیدبهگزارشبسیارمفصل«اعتماد  ۷ـ 

ملی»، شماره آبان۱۳۸۷.
با  براتی پرویز مصاحبه جالب از برگرفته ۸ ـ
در ایران، فرانسه در پیشین هاینریش، سفیر بانو

شماره۷۹۳. ملی» «اعتماد
سمینار  ایشان در اظهارات برگرفته از ۹ ـ
حقوق به مربوط تضمینات و دولت علمی

«اعتمادملی». اقتصادی،

... امارات خلیج فارس بر
فعاالن سایر و کارگران دانشجویان، اقوام، زنان،
حولخواستهایحقوقبشری اجتماعیعموما
(از اعدام کاربرد در حکومت اشتهای میزند. دور
انزجارآور نمایشهای نوجوانان) و مورد در جمله
اعدام علیه علنی، به موجی از تنفر اعدام های
را گسترش داده اعدام لغو و خواست تبدیل شده
حقوقی ساختار  ناسازگاری باالخره، و است.
حقوق بشر، و دموکراسی اولیه اصول حکومت با
متن در را حکومت ساختاری تعییر خواست
پروژه و سیاسی مردم ایران قرار داده مبارزات

است. انداخته را از اعتبار نظام درون اصالحات
سیاسی و مبارز اکنون تقریبا هر کالم، یک به
حقوق مبارز یک به امروز ایران در اجتماعی
تنها را خود است، و بسیاری شده تبدیل بشری
گسترش بشری میشناسند. حقوق فعال یک
و سیاسی فعاالن در بین بشری حقوق فرهنگ
تاریک چشم انداز در مثبتی نقطه ایران اجتماعی
است که کافی واقعیت همین و است این جامعه
شویم سهیم سرور جهانی این نیز در ایرانیان ما
اعالمیهجهانیحقوق وشصتمینسالگردصدور

را گرامی داریم. بشر
زودتر یکنظام انسانی امید استقرار هرچه به
حقوق ارزش های شدن نهادینه و دموکراتیک

ایران... در بشری

... سالگرد شصتمین در

فراهانی(پدربزرگمیرزا زمانپدرعلیاکبر یعنیاز
عبداهللا).جمعآوری ونواختن ردیفهاتوسطمیرزا
صد  از (کمتر ۱۲۹۰ شمسی دهه عبداهللا نیز در
سالپیش)صورتگرفته است.(همانجا،صفحه
برابر گمنامی در موسیقی اینک رساله من (۱۶۹
سلطنت  به (سال ۱۲۶۴ قمری دارم که در سال
در شده و قاجار) تحریر رسیدن ناصرالدین شاه
در آنچه نیست. میان در دستگاه از سخنی آن
«اولراست، ایناسامی: میاناستمقاماستبا
حسینی، چهارم عشاق، سیوم اصفهان، دویم
پنجمکوچک، ششمبوسلیک،هفتم نوا،هشتم
عراق، یازدهم رهاوی، دهم حجاز، نهم بزرگ،
موسیقیقدیم در زنگوله.»(«سه رساله دوازدهم

آثار انجمن کوششمنصوره ثابتزاده، به ایران»،
بنا بر این، (۱۸۷ صفحه ،۱۳۸۲ ملی، مفاخر و
و دستگاه در ما موسیقی ردیف های مرزبندی
بهتر شناختن برای بود که کاری آوازهای فوق
میرزا و کلنل وزیری توسط موسیقی ما گامهای
در مقایسه گرفت. این ردیفها عبداهللا صورت
روحی حاالت موسیقی کالسیک اروپا بیشتر با
بیان را روزگار فغاناز گالیه و درونی و انسان، آالم
میتوانند همایون و ماهور دستگاه دو میکنند.
نیز جهان عظمت و طبیعت زیباییهای یادآور
به کالسیک اروپا موسیقی با مقایسه در بشوند.
خروشدریاها، علفزار، شکوه از میتوان زحمت
آوای و سواران، صدای چشمهساران تاز و تاخت
کرد. شهری ما سراغ کوهنشینان در موسیقی
بهطبیعت نغمههایدشتی درشکلمحلی خود
است اینجا شایسته (در نزدیک میشوند. بسیار

صلحSuit of Peace او  آهنگ و ندیمی احمد از که
و دشتی را در آن گوشههایی از شور یاد کنیم که
پرندگان پرواز آرام و سخنگوی طبیعت زیبایی به
سوزناک اینک ما بیشتر با آوازهای اما نمود.)
آن در که هستیم رو به رو دشتی مایه در شهری
شده مصنوعی چهچه های جز پرندگان آوای از
کوچهباغی های به سبک چهچه نیست. خبری
و پسرفت تحریرها باعث نظرم تهران به بیات
چون شده است، ما موسیقی زمزمههای اصیل
همه محور چهچه قدرت صدا در تجسم آنجا در
زیبایی آن که زیباییهای موسیقی میشود. حال
توانخاطره و خیالانگیزیو هیجان موسیقی در
اصوات. قدرت در لزوما نه است، آن آفرینی
خوشبختانهاینکتحریرهایتازهودریچهفضاهای
و استادانی جوانان کار در دیده میشود جدید
یافتهاند. و جهان آشنایی کلی موسیقی که با
و آگاهی رفتن باال با که بود امیدوار میتوان 
حال عین و در از محتوا، غنا جامعه ما شناخت
کمبودهای موسیقی ما،زمینه پیشرفت وپرورش

شود. فراهم بهتر کارهای

در فرهنگ... مروری

تربيتمعلم التحصيل مراکز فارغ بيش از۱۳هزار
او نوشته قول و از داده این وزارتخانه خبر در
ندارد. وجود استخدام خصوص در «بايدی است
خوانده درس در رشته دبيری شايد افراد اين
پرورش و آموزش در  دبيری تعهد  اما باشند
احمدی علی است که حالی این در نداشتند.»
در  و ۵۰۰ نفر ۱۳ هزار اين کرده است «تمام تاييد
و آموزش سهميه عنوان به سراسری آزمونهای
تربيت مراکز و دانشگاه در و پرورششرکتکردند
شدهاند.» التحصيل فارغ و کرده تحصيل معلم
برخالف گذشته نیز هفته پرورش آموزش و وزير
مصوبهمجلسازعدماستخدامهزارانمعلمحق

بود. داده خبر التدريسی

مين انفجار تلفات افزایش
شماره در «کيهان»، چاپ تهران، روزنامه
شنبهگذشته خود از انفجار يک مين جنگیديگر

نوشته و داده خبر دهلران مرزی شهرستان در
زمانجنگهشت از مانده مينبرجا استانفجار
دهلران عمومی منطقه در عراق و ایران ساله
بر زخمی و يک کشته يک ديگر ايالم بار استان
نفر ايندو نوشته اينروزنامه به گذاشتهاست. جا
که بودهاند مين ميادين پاکسازی گروه اعضای از
حينپاکسازیميدانهایمينمنطقه«عين در

شدند. حادثه اين دچار دهلران منصور»

مردانه، اتوبوسهای طرح اجرای
خانوادگی و زنانه

این روزنامه«کارگزاران» در شمارهچهارشنبه
در جنسيتی تفکيک طرح اجرای از خود هفته
داده خبر تهران به قزوين مسافربری اتوبوسهای
است گفته قزوين انتظامی نيروی است.فرمانده
ارتقایامنيتاجتماعی راستایاجرایطرح «در
ـ قزوين  مسير  اتوبوسهای قزوين استان  در 
ويژه خواهران آقايان، ويژه به اتوبوسهای تهران

است.» شده تفکيک خانواده ها و


