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ولی اخبار آمده بود در
اینطوری! نه

(و کشور و اطالعات وزارت همکاری  با 
«کیهان») روزنامه تایید و بسیج و سپاه همیاری
برگزاری مراسم از جمهوریاسالمیموفقشدکه
یا و بازرگان جلوگیری درگذشت مهدی سالگرد
خانوادگیتبدیل یکیادبودساده به حداقلآنرا
ایرانیها که نوشتند غربی خبرگزاریهای نماید.
حق خندهداریهستند. آنها و ملت بامزه بسیار
از بعد وزیر نخست اولین مرگ در زاری و گریه
در زاری گریه و ندارند اما برای خود را انقالب
دولت خود  سوی از ۱۴۰۰ سال پیش امامان حق

تشویقمی شوند!
معشوق  سابق (زن کلینتون خانم هیالری *

امور وزیر به عنوان خود لویینسکی) کار مونیکا
مسافرت آمریکا را رسما آغاز کرد. او نقشه خارجه
برنامههایخود درصدر بهکشورهایخاورمیانهرا

قرار داده است.
پیش بینی سیاسی تحلیلگران و مفسران
یعنی میکنندکهبعداز ترکیبدولت قبلیآمریکا
خارجه امور وزیر و سفیدپوست جمهور رییس
به پوست سفید هیالری حضور سیاهپوست،
جمهور رییس و سیاهپوست، کاندولیزای جای
سفیدپوست جای رییس جمهور به سیاهپوست
به را خاورمیانه کشورهای سران است ممکن
قرارداد صلح نوعی گیجیسیاسیبیندازدوچند
کنند! امضا را آمریکا متحده ایاالت با همکاری و
*وزیرارشادجمهوریاسالمیاز افتتاحبخش 
و نکرد حال زیاد «بیبیسی» تلویزیون فارسی
گفت«فعالیتاینشبکهرامتوقفخواهیمکرد.»
خود را مدیون انقالب که این وجود با گفت او
آندرسال های۱۳۵۶  اخبار شبکه«بی بی سی»و
و۱۳۵۷ هستیمامانیازیبهوجودچنینشبکهای 

نداریم. ایران در
پرسیده جواب خبرنگار انگلیسی که در وی
که سی بنگاه خبرپراکنی وجود این به بود «چرا
ایرانفعالیتخبریداشتهاعتراضندارید سالدر
بند آن فارسی زبان تلویزیونی ایجاد شبکه به ولی
است؛چوناین «دلیلشساده کرده اید؟»گفت:
زبانفارسیبرنامهمیگذاردوهمهمردم به شبکه
و خواهند شد اطالع با خود کشور اوضاع از ایران

ما نیست!» به نفع این
که  امضا میلیون  یک وبالگ مسئولین *
یکی عنوان به میگیرد قرار اینترنت در ایران از
به و برگزیده شده جهان وبالگهای از بهترین
جوایز این وبالگ سیاسی فعاالن و نویسندگان
وبالگ این مسئول است. گرفته تعلق متعددی
وبالگ این گفت: «اگر به خبرنگاران مورد این در
بیشتری فعالیت و به ما اجازه نمیکردند بلوکه را
میدادندممکنبود بهجای بهترینوبالگجهان

می شدیم!» بهترینوبالگکهکشان ها
(یعنی  محمودی ضد اینترنتی سایت * چند
نقلازمهدیخزعلی به ضدمحموداحمدی نژاد)

ایران فرهنگ جوکگویی معروف (که جمعه امام
کردهاند عنوان اوست) سخنان مدیون بسیار
سایت در است! گویا احمدی نژاد یهودیزاده که
به یهودی بودن اتهامات! آیت اهللا این شخصی
(که مسلمان عسگراوالدی به احمدینژاد غیر از
مصباح و یهودیبودناز اسمش مشخص است)

آمده است. هم وارد محمدعلی رامین یزدی و
است: گفته خود  از دفاع در احمدی نژاد 
سرزمین برای رسیدن به عالقه من اظهار «اگر
یهودیمیکند بیتالمقدسوسرزمینقدسمرا
مرا فکر کنم تا به رسیدن کربال است بهتر پس

فقطعرببخوانند!»
سازمان  انتظار مدتها از بعد باالخره *
جهانی تروریستهای لیست از خلق مجاهدین
اتحادیهاروپاخارجشد. البییستهایاین سازمان
سازمان این نام کردن خارج برای سال چندین
لیستتروریستهایبینالمللیفعالیتکردند از
خارج مورد این در آمریکا لیست از نتوانستند اما
وزیران تصمیم سیاسی مفسرین بعضی شوند.
مورد تروریست نبودن سازمان اتحادیه اروپا در
باید این دلیلعنوانکردهاند کهآنها مجاهدینرا

همیشه علیهتصمیمآمریکاجهت گیری کنند.
جواب در مجاهدین سازمان سخنگوی
درباره که پرسیده بود «احساس شما خبرنگاری
بود: چیست؟»گفته لیستتروریستها خروجاز

«آخیش!»
اروپا استاتحادیه قرار اساسآخرینخبرها بر
بهتوصیهآمریکا «حماس»رابه جایمجاهدیندر

لیست تروریستهایبین المللیقرار دهد!
باراک اوباما،  مقام نزدیک به گفته چند * به
سیستم جمهور جدید آمریکا، قرار است رییس
دولت مذاکرهسیاسیباخاورمیانهوبهخصوصبا
راس خامنهایدر و احمدینژاد با ایرانو اسالمی
آن،تغییریابد.این مقامات دربارهتعویضسیاست
چماقوهویججاریقولسیاستهایدیپلماسی
آغازروش دادهاند. یکی از این سیاستها دیگریرا
جای به پرنده پر با دادن قلقلک طریق از مذاکره
به جای احمدی نژاد موز به کردن تعارف چماق و

شده است! هویج عنوان

سریع و حل اوباما
مردم مشکالت

اوباما، رییس جمهور باراک کار از آغاز به بعد
او وارثبسیاری توجه به اینکه با آمریکا، و جدید
سیاسی، مالی، افتضاحات  و گندکاریها  از
میباشد بوش جورج بینالمللی و اجتماعی
حد از بیش و غیرمنطقی توقعات آمریکا مردم
بسیاری دارند. وی حل مشکالت از برای تصوری
نوعی اوباما باراک میکنند فکر که آمریکاییها از
حل برای از او آنهاست و مسیحای زمان امام
مثل آنها، چیزهایی حیاتی سنگین و مشکالت
پزشکیو گرانیبیمه قسطسنگینخانههاشان،
فکر که از رفقا یکی کردهاند. تقاضای کمک دارو،
نمیکند گندکاریهشت ساله اخیرراکسی بتواند
درعرضحتی شانزدهسالآیندههم ماستمالی
دفتر به نامهای شوخی عنوان به کند برطرف یا و
روز پنج «شما بود: پرسیده او از و فرستاده اوباما
این بواسیر بدمصب ولی کار هستید که سر است
این برایرفع شما است! آیا خوبنشده منهنوز
نظر برنامه ای در یا الیحهای و هم من ناراحتی
رفیق سفید، کاخ به نامه این ارسال با دارید؟»
دستانداخته را اوباما که خیلیخوشحالبود ما
کمال رفیق ما در این بعد روز ولی دو سه است.
کرده بود دریافت طریق پست از تعجب نامه ای
بود: داده صراحت به آن در را او جواب اوباما که

آب سرد!» «فعال بزنید به

قالبی مدرک هم باز
سابق کشور وزیر کردان، عوضعلی این دم
مدرک شدن مطرح با فقط که گرم احمدی نژاد،
در را جدیدی انقالب آکسفوردش قالبی دانشگاه
تمامکارهای از پشتسرخودبهجایگذاشتکه

بود. باارزشتر و مهم تر وزارتش دوران
معاون رحیمی، نوبتبهمحمدرضا اینروزها
قالبی رسیده که احمدینژاد، حقوقی پارلمانی و
سئوال زیر را  آن نداشتن یا و مدرکش  بودن

و ندارد تحصیالتی بند کردهاند که او به بردهاند.
مثلبقیه تیم مدیریتاحمدینژاداز علم پیشرفته
به را خود حقوق و مقام تا نموده استفاده تقیه

آورد. دست
سئوال کنندگان از بعضی جواب در ابتدا وی
بعد است.» و غیرقانونی شما که «سئوال گفت
این مملکت قانون تفهیمکردندکه به او این که از
«به داد: جواب است، قانونی سئوالی هر و ندارد
مدرک شده مملکت مشکل همه حاال شما نظر
جانانه جواب دادند هم آنها تحصیلی من؟» و
آن از یکی ولی نه مملکت مشکل «همه که

مشکالت!»

قهرمان با قهرمان فرق
هواپیمایی شرکت شجاع خلبان اول: خبر
که موتور آن ویز» چند دقیقه بعد از اس ایر «یو
تصمیمگیری و مهارت افتاد با کار از هواپیمایش
معجزه آسایی بهطور هواپیما را درستوشجاعانه
جان و آورد نیویورک فرود هودسن در رودخانه در
پیداست  را نجات داد. نگفته خود ۱۵۶ مسافر
این عمر مدیون این مسافران برای همه همه که

بود. خواهند باتدبیر و شجاع خلبان
طی یک یکاستشهادیشجاعدر خبر دوم:
در  را ۱۵۶ نفر کمربندی بمب انفجاری عملیات
قتل بغداد به بزرگ درشمال شهر یکمرکز خرید
رساند.نگفتهپیداستکههمهکشتهشدگانباقی
تدبیر با و شجاع استشهادی این به را خود عمر

بود! مدیوننخواهند

آمریکایی قلوهای هشت
عمل یک در کالیفرنیا ایالت در آمریکایی زنی
آورد! دنیا  به بچه هشت حیرت انگیز زایمان 
فقط که تصور میکردند این زن مراقب پزشکان
بعد ولی دارد قرار خانم این شکم در نوزاد هفت
بچه نخیر دریافتند که عمل سزارین انجام از
دیگریهم درشکمخانمجاخوشکرده. اینبچه
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نمیکنم! بازش کنه التماس چه هم هر کردم؛ گره برای اوباما رو مشت این احمدینژاد:

 بقیه در صفحه ۳۳   

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

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

بهمن) ۱۴) فوریه ۲ دوشنبه
   

قلیچخانی پرویز با                                         شبی

                                              

                  کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران

                               و ناشر مجله «آرش» 

                                                          

بهمن) ۲۱) فوریه ۹ دوشنبه

آموخت درسهای که از آن باید و ۱۳۵۷ بهمن انقالب
سخنرانان:

مشایخی مهرداد و پارسابناب یونس

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

نافهای بند الی به ال را خودش زبل و شیطان
بود! کرده دیگر پنهان بچه هفت آن

از این مطبوعاتی مصاحبه در زن شوهر این
بوده اظهار باردار قلو هشت چرا همسرش که
بهحساب «مسلما اینرا و گفت: بیاطالعیکرد
داد: ادامه وی نگذارید!» من مردانگی قدرت
پدیده عجیب این بررسی «فعال پزشکانمشغول
من خانم که است این من حدس اما هستند
عکسهای دیدن و اخبار کردن دنبال علت به
و ایران، جمهور رییس احمدینژاد، خبری
این به تلویزیون در او به مربوط اخبار تماشای

است!» افتاده روز

خلقت نقد
همه و است درست خدا کار می گویید اگر
چرا بوده پس کتاب حساب و روی کارهایش از
از یکی نداد تا از قرار گوش مردان سه تا برای
حرفهای به کردن گوش برای اختصاصا آنها
زنهاشاناستفادهکنند ومرتبسرکوفتنشنوند

گوش نمیکنی؟! به من چرا که

زیمبابوه به ایران کمک
و زیمبابوه کشور دیکتاتور موگابه، رابرت
مردم از  نفر میلیونها کشتار و قتل مسئول 
با و شام که ناهار مهمانی چند کشورش، بعد از
خبرگزاریها گزارش به کرد بدل و رد احمدینژاد
طی او است. نموده وام تقاضای ایران دولت از
ایران نوشته: جمهوری ریاست دفتر نامهای به
عزیزمحمود!میدانمکهمننه«حماس» «برادر
گفته خودت چون ولی «حزباهللا» نه و هستم
و با هم دوست باید کچلها و که ما کور بودی
شکست بدهیم این را ابرقدرتها رفیق بشویم تا
کوچک وام یک و درخواست کردم پررویی که بود
کارخانههای اینکه بزودی بعد از اولبرجدارم. تا
رسیدند بهره برداری مرحله به من کشور در شما

جبران خواهم کرد.»
رابرتموگابههمانکسیاستکهبرایاولین
تریلیون اسکناس «صد تاریخ کشورش در بار
حالی در کار این کرد. منتشر و چاپ دالری!»

آن مردم حقوق میانگین که است گرفته صورت
دالر در روز است. یک زیر کشور

اسکناس یک است قرار احمدی نژاد گویا
در و کند پست رابرت  برادر  برای  دالری صد 
خردهایش «پول بنویسد: آن ضمیمه یادداشت

نگهدار!» هم را

قدردانی و تشکر
که آشنایانی و دوستان کلیه از وسیله بدین
قصدشرکتدرمجلسیادبودبزرگازدسترفته
علت به و داشتند را بازرگان مهدی مهندس ما
مجلس این در نتوانستند دولت مزاحمتهای
شرکتنمایند کماکانتشکروقدردانی مینماییم.
شما اموات خدا آخر ما باشد! غم این امیدواریم

بیامرزد! هم را
مهدی بازرگان خانواده مهندس

چاقی ویروس کشف
دانشمندان و پزشکان که خواندم اخبار در
هم چاقی مرض که کردهاند کشف انگلیسی
ویروس و نیست ژنتیک فقط دیگر امراض مانند
جل شخص میشود. باعث چاقی مخصوصی

است؟! ویروسی چه دیگر این الخالق!
این بتوانند اگر میگویند انگلیسی پزشکان
ببرند بین از و کنترل کرده را ویروسی عامل
انگلیسپس مشکلچاقیمردمحلخواهدشد.
چاق افراد داشتن را از لحاظ دوم مقام آمریکا از
این بپرسد نیست کسی دارد. دنیا در مپل تپل و
الغر و ریقو آن همه مردم بیافرا که به چرا ویروس
کردم چقدر فکر خودم با است؟ هستند نرفته
یکهو و بگیرد کسی اینویروس را جالباستاگر
مانند مریضی که را او بخواهی و بعد چاق شود
مخملک و آنفلوآنزا سرخک و خورده و یا سرما
و میشوی وارد که در از کنی. مثال عیادت گرفته
میبینیطرفمثلیکبشکهچاقشدهمیگویی:

شده؟» چی نده بد خدا وای! «ای
کیک دیگر برای مریض های که وقتی راستی
این برای میبریم بیماریشان بستر به شیرینی و

بکنیم؟ را کار همین باید هم چاق مریضهای

اخبار ورزشی

خانمها، سبز قرمز برای
آقایان برای

باشگاه بانوان فوتبال تیم که این بامزه خبر
باشگاه مسابقه همان مردان تیم با استقالل که
و شده گرفته مچش بود کرده برگزار دوستانهای
برایهمیشهاینتیم رامنحل کردهاند.مسئولین
آقایان تیم که چرا فوتبال درباره این فدراسیون

خبرنگاراننداده اند. توضیحیبه منحلنشده
به خبرنگاران استقالل زنان تیم سخنگوی
نوعکارهایی استکهطالبان دولت از «کار گفت:
و پدر جان «به افزود: او میکنند.» افغانستان
کاپیتانهای مسابقه شروع در که قسم مادرمان
هم دستندادند وبرخالف شایعات با تیمهایما
استفاده ازعبارت«بهشون تیممردانمنظوری از
نداشتند.» سکسی مقاصد عنوان به زدیم» گل
توضیحاتی فوتبال فدراسیون  مسئولین
ندادهاند. رسانهها ارایه به تصمیم خود این درباره
سخنگویاینفدراسیوندرجوابخبرنگاریکه
اینهمه هزینهوصرفوقت «بعد از بود: پرسیده
آن ها آینده و بایدبکنند اینورزشکاران حاالچکار
باال بیاعتنایی با را شانههایش بود؟» خواهد چه
در میدانم، بروند چه «من میگوید: میاندازد و
بنویسند پرتابدیسکیا تیراندازی زناناسم تیم
هم ندارد و مرد مشکل اختالط زن و که هم
میشود!» بیشتر آنها المپیک به رفتن شانس

قدیمی داستان های
ایرانی

که کسانی و ایرانیهای داخل ایران بین در
اینترنت بنداست(و البتهآنهاییکه دستشانبه
خرید انواع وسع و میرسد دهنشان دستشان به
را دولتی بلوکه ضد نرمافزارهای و فیلترشکنها
توسط باد کردن در که پادشاهی داستان دارند)
امتو رعیترا ممنوعاعالم کردهبود نقلمحافل
داستان است. الکترونیک پستهای و اینترنتی
ما سردبیر که آنجا از ولی است بامزهای داستان

استفاده میگویداینیک نشریهخانوادگی استو
کلمات(نظیر اسمآنکاریکه لغات و بعضیاز از
این صفحات در بود) کرده قدغن مذکور پادشاه
نشریهممنوعاستوبیتربیتیمحسوبمی شود،
و بهصورت خانوادگی! تصمیمگرفتیم داستانرا
سیاسی تشبیهات و تمثیالت از انواع استفاده با

بازنویسیکنیم. اینجا در
را ممنوع زدن آروغ که پادشاهی داستان 

کرد!
بسیار بود پادشاهی قدیم زمانهای در
کرد آباد سرزمینش را که این بعد از قدرتمند.
دولتی خود و ذخایر از غنایم سهمی به همه و
بخشیدکار دیگریبرایش باقینماند. دیگرکسی
بهعنوانیکپادشاهفعالقبولنداشتچون اورا

بود. تمام شده کارش
وزیر وزیرانش، یعنی با مشاوره بعد از روز یک
ارشاد شاهنشاهی، وزیر و اطالعات وزیر کشور،
و خودنمایی برای را قانونی گرفت تصمیم پادشاه

بگذارد. اجرا مورد به و تصویب قدرت اظهار
با او فرهنگ وزیر و بهداشت وزیر که آن با
ارشاد وزیر فشار موافق نبودند زیر زیاد قانون این

باالخره قانونمذکوربهتصویبرسیدودر سرتاسر
قانون این طبق شد. گذارده اجرا مورد به کشور
و قدغن آروغ زدن برای همه ممنوع آن پس از
بالفاصله مالء عام آروغ می زد در اگر کسی شد.
اگرصدای و توسط نگهبانانشاهشالقمیخورد
مردم می افتاد. زندان به مسلما بود بلند او آروغ
خوردن از نداشتند بعد حق خانههاشان هم در
دولت هر با تبلیغات چون آروغ بزنند ناهار شام و
جایزه میداد لو را خانواده آروغزن فرد که کس

نقدیمیگرفت.
تصمیم کشور وزیر و ارشاد وزیر همکاری با
و پیاز که کشت گیاهانی چون سیر گرفته شد
گاز که هندوانه و و نخود لوبیا و کلم و شلغم و
ایجادمی کنندغیرقانونیاعالمشود.بهکشاورزان
سبزیها این داده شد که به جای اجازه معترض
بکارند. را مخدر دیگر گیاهان تریاک و دانهها، و
و ممنوع هم گازدار دوغهای خوردن بعد کمی

قدغنشد.
اعتراض با  البته پادشاه و دستور تصمیم
روشنفکران. آنها جمله از شد؛ بسیاری روبرو



330Iranians, Vol. 13, No. 412, Friday, January 30, 2009 ۱۱ بهمن ۱۳۸۷  جمعه ،۴۱۲ شماره سیزدهم، ۳۳  ایرانیان، سال

افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۲۹ صفحه از بقیه

۲۵ صفحه از بقیه

۱۹ صفحه از بقیه
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و... سیاسی ی خبـرها
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نهم  و هشتم قرن مشهور تاریخ نویسان از ۱ـ 
جوامعالتاریخ. کتاب صاحب و هجری

پرقدرت. و ـ پهلوان شهادت انگشت ـ ۲
عرب ـ جگر سفید و ـ شش آخر حرف  ۳ـ

پرو. گویدـ  پایتخت را کوه
شهر  ـ ناحق ـ حوضچه و آبگیر تهمت ۴ ـ

روشنایی.
سوم  ـ ضمیر جنگیدن ـ متر مربع صد  ۵ـ 

منفیباف. کالم تکیه مفردـ  شخص
ـ واحد  کاشکی میگویند، تمنا در مقام ۶ـ 

بیهوده. مایعاتـ  سخن سنجش
هر  ندا ـ حرف ـ ساختمانی از مصالح ۷ ـ

خوشمزه. و لذیذ خوردنی
پای  نامخرنوب نبطیکه گیاهیاست به  ۸ـ 
ـ واحد و ناهموار درشت و ـ خشن دیوار میروید

زلزله. قدرت سنجش
آن  از زائو ـ شاهزادگان قاجار بود مربی  ۹ ـ

دارو. تزریق تلمبه ـ میترسد
جایگاه  ـ ایران شرقی جنوب در بندری ۱۰ ـ

آموخت. ادبان از بی ـ لقمان چرنده و درنده
ـ هیاتمبلغان  عددبههم زنـنفیتازی ۱۱ـ 

ملک رازی. مذهبیـ 
مقدمه ـ  ـ قدیم تدافعی افزار  ۱۲ ـ جنگ

مرکز تبت.
دریایی  چراغ ـ آشپزخانه فلزی ظروف از ۱۳ـ 
بدن  ۳۷ درجه باالی حرارت نظر ـ و عقیده ـ

انسان.
تشکیل  آن از مرغ تخم سفیده بیشتر ۱۴ ـ

کردن. خود دور ـ از است شده
اتحادیه  پیش سال چند سوئدی رییس ۱۵ـ 

(یوفا). اروپا فوتبال

قرن  مورخنامدار میر خواند کتابیاستاز ۱ـ 
عمامه. هجریـ  دهم

عمود. و گرز ـ شیطان ـ ۲
روستایی  زیرشلواریوشلوار پنهان کاریـ ۳ـ 

است. پولی واحد ـ
نفتی  شرکتهای از ـ اصرار و پافشاری ۴ ـ

تاختند. اروپا به که وحشی اقوام از ـ بینالمللی

ـ ضمیر  و چپاول ـ غارت حل نشدنی ۵ ـ
جمع.

کلمه تعلیل و  ـ تیزنا حاشیه، ۶ ـ کناره و
یک ـ فرستاده فوتبال زمین پستی در ـ پرسش

دیگر. کشور در کشور
سبزیهای  ـ از خودش سوار بر حرفی ۷ ـ

وقار. و سنگینی ـ خوردنی
کاهلی. تنبلی و ستمگرـ  ـ ۸

و خود رای ـ  متکبر ـ ۹ ـ برج ششم فلکی
ترقی! وسایل از

تهنشین  ـ پهلوان  ـ  تابی رسن  چرخ ـ  ۱۰
ارتباطی. وسایل از ـ رودخانه

ـهنوزهمنبضاقتصادکشور  سخنیاوه ۱۱ـ 
جاللالدین شاعر عرفانی ـ لقب میتپد اینجا در

رومی.
تورم  بیماری زمین فوتبال ـ در خطا ۱۲ ـ

گذاشتن. اندیشه کردن، پاهاـ  در رگها
ـ  کشان  هزار گیاه ـ راست طرف ـ   ۱۳

دهان. گرداگرد

بیعیب  و سالم ـ چیزی از کمی مقدار ۱۴ ـ
نقص. و

هرمانهسه  رمانیاز ـ ازسالح هایسرد ـ ۱۵
نویسنده آلمانی.

زدهاند. آنها با جالبی ابتکار به حین پرواز دست
سرشان از خواب تا میکنند صحبت پرواز خدمه
تعداد افزایش از پس که است حالی در این بپرد.
از خلبانان خوابآلودگی واسطه به که پروازهایی
به تازهای روشهای میشوند، خارج خود مسیر

شده است. مشکل تدوین با این منظور مقابله
خلبان در کابین که پرواز از خدمه مثال برای
هر نیم که است شده درخواست حضور دارند،

کنند. صحبت خلبان با بار یک ساعت
است شده پیشنهاد خلبانان به دیگر سوی از
آخرین تا را بلند گوهای داخل کابین صدای که
وضوح به را کنترل برج صدای تا کنند بلند حد
مختص را خوابآلودگی برخی هرچند بشنوند.
هوانوردی مقامات اما میدانند، هندی خلبانان
هنداعالمکردهاند کهدر جریان پروازهایطوالنی،

است. شایع بین خلبانان در آلودگی خواب

نوعی آروغ زدن می گفت که ارشاد وزیر  دلیل
و نداشتند قبول را است بیادبی و بی نزاکتی
اگر مهمانیبعد میگفتندکه درسرزمینرومیها
آروغنزندنهایت بیادبیخود ناهار ازخوردنشام و
میگیرد این نشانه و میزبان آن را به داده نشان را

است. نبوده و لذیذ او دلچسب غذای البد که
مدرک و سند با که روشنفکران دلیل این
از که آن ها شد. پخش مردم بین بود همراه
پادشاهدلخوشینداشتندودستوراتاحمقانهو
توهینیبهخودشانمیدانستندسر را او کودکانه
پیاز و هردردسریبودسیر با بهطغیانبرداشتند.
میکردندوپنهانی درخانههای وکلموشلغم پیدا
خودبادوستانوهمسایگانمهمانی هایآروغزنی
تا میبستند در و پنجرهها را میکردند. آنها پا بر
بیروندرز نکندو نگهبانان صدایآروغ زدنشان به
شاهباخبرنشوند.خیلیها حتیباآنکهسیروپیاز
برایاعتراضبه تصمیم وشلغم دوستنداشتند
البته میرفتند.  مهمانیها اینگونه به پادشاه 
به همهمه جا را کنترلمیکردند؛ نگهبانانشاه
مهمانیهایورشمیبردندوکسانیکهدستشانرا
جلویدهنشانگرفته بودندو یاشکمشانورآمده
را میدادند پیاز یا بوی سیر و و بود کرده باد و

دستگیرمی کردند.
چندیبعددربار پادشاهدستور دادکتابهایی
هندوانه و کلم و لوبیا و سیر و پیاز مضرات درباره

منتشر گردد. نوشته و
را خوردندو بسیاریاز مردمگولایننوشتهها
برخالف حرکتی را میوه ها و سبزیها این مصرف
آنها دانستند. اجتماعی خود و ملی وظایف

بعد که را خود شیرخواره کودکان و نوزادان حتی
سیلی تنبیه و با لگد آروغ می زدند شیر خوردن از
ترس از که نوزادان این همه بزودی میکردند.
معدههاشان در را اضافی گازهای خوردن کتک

نگهمیداشتنددرگذشتند.
کمیبعد همهدر اثر خوردن سیر وپیاز وشلغم
آسیب های و شته نوعی دارای که خانگی کاشت
گیاهیبودندمریضشدندوشکمشانمثلتوپ

رسید اینجا به که کار کرد. باد
مردمتصمیمبهکوچ گرفتند تابهسرزمین های
میخواهد دلشان چه آنجا هر در و بروند مجاور
به این نباشد. آنها مزاحم هم کسی و آروغ بزنند
سکنه خالی از آرام آرام پادشاه آن ترتیب سرزمین
گریخته آنجا از یا و بودند مرده یا مردم چون شد

رفته بودند. و
اینمسالهبرایپادشاهاصالمهم نبود،برای او
قدرت فقطاین مهم بودکهدستورشاجرا شود و
شده او هدیه به پروردگار از که می گفت را خود
او هیچ مشکلی خود دهد. به همه نشان است
هر چون نداشت آروغ زدن و  معده گاز درباره
ملکه و همراه مفصل شام خوردن از شب بعد
آروغ ساعت برای چندین مشاوران خود و وزیران
ارشاد درباره وزیر گزارش حال همان و در میزد
با سرزمینش را آروغ زن مردم پیشرفت سرکوب
روی بادش از خالی شکم روی و میخواند قهقهه

زمینمیچرخید.
اثر در پادشاه که است این داستان پایان
سرزمینش یا معده می میرد و نوعیسرطان روده
نداشتند آروغ زدن با مشکلی رومیهایی که را

تسخیرمی کنند.
باعنوان«پادشاهی سریدوماینداستان ها را
آینده کرد» در شماره کردن را ممنوع عطسه که

داد! خواهیم ادامه

بهکثرتگرایی، آرمانگرایی جای خودرا نامداراییو
دورانتازه در خردگراییوجامعهچندصداییداد.
گفتمانآماریوعقلیبه جایگفتمانآرمانگرایی
تدریجی به گامو بلندپروازی نشستو روش گام و
جایگزین انقالبیگراییگردید.قریبسهدههطول
روایتدیگری به آرمانگرایی جای خود را کشیدکه
عنواناهرمیمیان به میکوشد اسالمدهدکه از

کند. بازی نقش جهانگرایی و ایران گرایی
امروز» «ایران اینترنتی پایگاه از برگرفته

ایرانی رمانتیسم

صاحل کالسهایموسیقیشهریار

نوا» موسیقی «اجنمن به وابسته

مریلند گیترزبرگ، ناحیه در

Email: salehs100@yahoo.com

301-792-0741

کام دات جاودانگان
ایرانیان اینترنتی آرامگاه

www.Jaavdaanegaan.com
                   or:
www.IranianCemetery.com

 Phone:
301-404-7808

در است. بوده یک عنصر قوی هم مذهب و بوده
امپراتوری برابر در مسیحی امپراتوری هم جهان
که است درست است. داشته وجود اسالم
گذاشته منفی تاثیر اسالمی عملکرد جمهوری
کنار مذهب را آنجا نرسیدهاند که مردم به ولی
آداب و انجام سکوالریسم مبنا این بر بگذارند.
کوتاه در نمیتوان و است. مهمی مساله مذهبی
ایران برابر بهاییدر و رسیدکهشیعه مدتبه آنجا
و بخشی میماند مذهبی وجوه از شوند. بخشی
شود تقویت سکوالریسم اگر میشود. تعدیل هم
جامعه نابرابریهای تعدیل به بزرگی کمک طبعا

است.» ایرانی
که: کرد اشاره مساله این به پرسشگر آخرین
را و «نیشن» ناسیونالیسم تفاوت بین «شما
وجود آمدندولت به از نمیبینید. ملیگراییبعد
است بوده مترقی خودش عصر در اروپا در و است
مساله کار می برید. به یکمعنا را در ایندو وشما
به این که اگر است مطرح ملت که در مورد بعدی
اجبار و زور ملتسازیبا آغاز کنیم نگاه اروپا تاریخ
رشدفئودالیسم آغاز بعدازسقوطروم است. بوده
کشورهای نبوده که قدرتی بوده است. زور با

دارند.» نگاه را خودشان کوچک
گفت: نظر این به  پاسخ در  افشاری علی
ولی باشد ملت میشود  شماست،  با «حق
را ملتها که بودهاند دولتها نباشد. ملت گرایی
ملت ها نماینده را دولت هم امروز دادهاند. شکل
بلکه نداریم نقطهصفر قرار ما در اما میشناسند.
دروسطآنهستیم.مشروطههنوزمحققنشده
وفرآیندملتوملتسازیهنوزکاملنشدهاست.
زور واجبار همانطور کهگذشته نشان داده عنصر

نبوده است.» البته کارساز

دوره و مشروطه دوران در
پهلویها در ایران...

بهانه و عذر به یا دارم؟ را آن به رسیدن قوت و
متوسلخواهمشد؟

ومن حرف«یکی»راکهتونیستیبهانه سخن
بهانه این که سپاسگزارم نیز او از اما کردم، امروز

داد. دستم به را
«صدای آمریکا» اینترنتی پایگاه برگرفته از

... در من که کالهی

حاج آقا بنويسند. دفترم حاضر نشدندمطلبیدر
دفتر زندانبان گفتم مرد آن به زنجانی گفت رضا
با زندانبان بنويسم. من تا کن حاضر را قلم و
دفتر در را آورد و ما قلم رفت و دفتر و خوشحالی

محقق چه اگر چنان نوشتيم: او چنين خاطرات
از و بخواهد شد وارد کشوری جامعه شناسی يا و
يا سياسیآن کشور اوضاع اجتماعی، اقتصادیو
وعملکردحکومتشاطالعدقيقیبهدستآورد،
اين برایاووجود دارد من بهترينراهیکه نظر به
زندانی ها و برود آن کشور زندانهای به که است
الابالی بد و افراد از همه زندانیها ببيند، اگر را

... و توپ سال ياد برد کهحکومتآنبه پیخواهد بودند حتما تبهکار
جامعهصالحوسالماست، امااگرقضيهرابرعکس
انسان های همه يعنیمشاهدهکردزندانیها ديد،
صالح وشريفو وارسته ایهستند، پیخواهد برد
را افراد اين که بد است خيلی حکومت وضع که
زندان انداخته را به آنها کند و نتوانسته تحمل
زندان به پا که لحظهای از من متاسفانه و است

ديدم. دوم نوع از را زندانیها نهادم شما
زندانبان دفتر در مطلب را اين رضا آقا حاج

میکند. صدا زندان در توپ مثل و مینويسد
کنيد در سر به يکی خاک مردگان، ز ای

کنيد نظر خود، از بتر زنده حال بر
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

کمیسیون مخبر رحیمی، حسین امین
اسالمی، گفته مجلس شورای قضایی و حقوقی
علنی جلسه در طرح این بررسی هنگام که است
یکشنبه مجلس،هیچنمایندهای درمخالفت روز

آن صحبت نکرد. با
قانون در به سهم ارث زنان مربوط ضوابط
شیعه مبتنی است مذهب احکام مدنی ایران بر
«قرآن» در نسا آیه دوازدهم سوره تفسیر پایه بر و

است. شده بنا
که است آیه این از این فقهای شیعه تفسیر
شوهر مانده از به جا اموال «منقول» زنانفقط از
فهایاهلسنت،معتقدندکه زن ارث می برنداما
منقول شوهر،چه از تمامیاموالبرجایمانده از

می برد. ارث غیرمنقول، چه و

۹ صفحه از بقیه


