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«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
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Super Global
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میمناید عرضه مناسبتترین قیمتها و کاالها
است موجود ایرانی آجیل و خشکبار خانگی، شیرینیجات تازهترین و بهترین همچنین

میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
جورجیا: آتالنتا، در شعبه ٢ با

میباشد خدمت آماده و باز بدون تعطیلی سال تمام روزهای در گلوبال سوپر فروشگاه های
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به صورت بررسی اخبار
اکسپـرس

ببندید را خود کمربندهای لطفا
کره  فراوان  جنجالهای  و جار  از بعد   *
کشورهای بیشتر اخطارهای وجود با شمالی
بالستیک خود قاره پیمای یا دورزن دنیا موشک
کارشناسان از به گفته بعضی نمود. آزمایش را
موشک این  آزمایش خبرگزاری ها و نظامی 
نام کیمایل(که است. نبوده چندانموفقیت آمیز
خانوادگیاشمعنیمریض میدهد)بهخبرنگاران
موفقیت آمیز هم خیلی خیر! نه گفت: کشورش
فرود موشک این که محلی تاکنون است. بوده
برخالف روسیه و چین نیست. مشخص آمده

نگرانی آزمایشکره شمالیابزاز زیاد از اروپا و آمریکا
تحمل نمود. و صبر کرد که باید گفتند نکردند و
اگر سخنگویانایندوکشوربهخبرنگارانگفتند:
وقت آن آید ما فرود خاک کشور روی موشک این

کرد! خواهیم اعتراض
* باراکاوبامادریک حرکت بی سابقهمدیرعامل 
اخراج شرکتبزرگ اتومبیلسازی جنرالموتورز را
شرکت مدیرعامل ایران در بعد ساعت چند کرد.
کار خود برکنار شد. احمدینژاد ایرانخودرو نیز از
تکان مهرهای غربیها وقتی گفت: خبرنگاران به
را مهرههای خود که نداریم چاره هم میدهند ما

نشویم! و مات کیش بدهیم تا تکان
در ـ ۲۰) ( جی یعنی  گروه ۲۰  اجالس *
ایناجالستصمیمهای در انگلیسپایانگرفت.
جهانی اقتصادی مبارزه با رکود جمله از مهمی
تهران در گردید. اتخاذ جهانی بانک به کمک و
شرکت با ـ ۲) (جی ۲ یعنی گروه اجالس نیز
این در گردید. برگزار چاوز هوگو و احمدینژاد
توافق فقط و مهمی گرفته نشد تصمیم اجالس
جهانی بانک وام از گرفتن راههایی برای که شد

شود. اتخاذ
هیات  ارشد عضو بادامچیان، اسداهللا *
حل برای که مردم مجددا متذکر شد موتلفه،
خود مرغ خانه در باید مرغ تخم مشکل گرانی
نگهدارینمایند.اوگفت:برایحلمشکلگوشت
گاو گوسفند و خود خانه در باید گوسفند مردم
پرورشدهند وبرایحلمشکلگرانی سبزیجاتو
بالکنخانهو حیاط خودباغچه میوهمردم باید در

سبزیجات ایجاد نمایند.
دهکده های  که در زلزله شدیدی از * بعد
 ۲۰۰ و حدود افتاد اتفاق ایتالیا در رم نزدیک شهر
دولت ایراناعالم دستدادند، از جانخود را نفر
این منطقه زلزلهزدگان به است که حاضر کرد
ایران احمر هالل سازمان نماید. مسئول کمک
برایزلزله پتویارسالیآمریکا گفت:چندینهزار
نمیدانیم مانده و دولت در انبارهای خودمان بم

کنیم؟! چکار آنها با
«افبیآی» مردی  همکاری با * پلیس ترکیه
سفر اوباما در جریان باراک سوء قصد به قصد که

اوباما ورود از قبل روز دو داشترا آنکشور ویبه
کرد. دستگیر ترکیه به

جزییاتایندستگیری و اینکهاینشخصبا
مشخص می کرده همکاری و سازمان گروه کدام
نیستواعالمنشدهاست.سخنگوی«افبی آی»
شخص عضو این که نیستیم گفت: مطمئن

«ککک»! است یا «پکک»
* گفتهشده کهدرجریانسفرهیات آمریکایی 
بررسی سمینار در شرکت برای افغانستان به
تماسهایی و گوها گفت و افغانستان مشکالت

است. گردیده انجام ایرانیان و آمریکاییان بین
درراسهیاتآمریکاییخانمهیالریکلینتون
شایع شده داشت. قرار کشور این وزیر خارجه
کلینتون هیالری خانم و متکی منوچهر بین که
کاخ است. گردیده رد و بدل کاغذ و نامه چندین
غیر مستقیم ردکرده بهطور این شایعات را سفید
لوس را خودش ایرانی مقامات از یکی گفته و
خانم کلینتون شماره تلفنش و داشته به کرده

است! میداده را
که  شد متذکر خامنهای مجددا آیت اهللا *
ندارند، ارزش شرعی نوروز چهارشنبه سوری و
نزدیک و دولتی روزنامههای فتوا همین پی در
و کردند تعطیل ۱۴روز پررویی کمال در ایشان به
مملکت در چیز همه داد که دستور احمدینژاد

باشد! تعطیل روز ۱۶
اعیادوجشنهای  پی حمالتمالیان به *در
در مجلس فدرال اکثریتآراء با ایرانی دولت کانادا
عید نوروز را به رسمیت کاملشناخت. اینکشور
گذاشتن با امیدوارم گفت کانادا خارجه امور وزیر
مقداری بتوانیم تقویمهای کانادا در نوروز عید
و کنیم خارج از ایران و خبره ممتاز مهاجر دیگر

اینجا بیاوریم! به
خانوادههای  قبل سال مانند هم * امسال
هفتسین سفره  بساط اوین زندان زندانیان 
بود تا داده قرار زندان صحن بیرون در خود را
باشند. خود بند یادآور عزیزان در وسیله این به
این افراد از تن قبل دهها سال مانند هم امسال
خانوادههاتوسط نیرویانتظامی باهمکاریبسیج
ولباسشخصی هادستگیروزندانیشدند.وکیل

سخنگویخانوادههای مزبور بهخبرنگارانگفت:
چیز یک جدید رژیم و قدیم  رژیم مقایسه در
خاطر به را زندانیان قبل رژیم است. مشخص
و رژیم فعلی و آزاد میکرد نوروز بخشش میداد
بلکه خانوادههایآنها را نمیکند اینکار تنها نه

زندانی مینماید! را
*سازمانجنگلهاو منابع طبیعیایراناعالم 
اعالم مینماید که رسمی بهطور اکنون که کرد
است. شده خشک کامال زایندهرود رودخانه آب
اصفهان شهرداری از نامهای طی سازمان این
ممنوع است» کردن «شنا تابلوهای خواست که
بیشتر و اطرافاینرودخانه جمعآورینماید از را

باعثآبروریزیمملکتنشوند!

زناشویی جدید قانون
افغانستان در

دنیا در در که افغانستان جالب اخبار یکی از
تصویب کرد پا بر زیادی صدای و سر اخیر هفته
خانواده بود. از حمایت و ازدواج قانون جدید
و شریعت اساس بر قانون این میشود گفته
منطقه، این شیعیان مخصوص قوانین اسالمی
تشکیلمیدهند،  کهحدود۲۷ درصدجمعیترا
موظف زنان طبق این قانون است. شده وضع
توقعات به مکانی زمان و هر هر در که هستند
جنسی وسکسیشوهرشانتندهندوحق هیچ

اعتراضی ندارند!
زنان که میکند اضافه همچنین قانون این
نبایدبیشتر ازچهارروزعرضهسکس بهشوهرشان
نگه خماری در را آنها و بیاندازند تعویق به را
مریضی چون  مواردی قانون این البته دارند. 
مستثنی قانون او را از اطاعت حاملگی یا و زنان
وضع چنین که است اولین بار این نموده است.
مبارزه را به جمعه» «شب اسالمی قانونی سنت
طلبیدهاست.تصویباینقانوناعتراضبسیاری
سبب را دنیا سراسر در زنان حقوق مدافعین از
رییسجمهور حامدکرزایی، آنها فشار زیر و شده

تبصرهای یا متمم کردن اضافه با افغانستان،
این است. داده تغییر زنان نفع به کمی را قانون
اشاره افغانستان زنان حقوق از دفاع برای متمم
با هماغوشی که عرضه حق ندارد مرد که میکند
چهار از بیشتر نمیتواند و کند محدود را زنخود
قضایی امور کارشناسان نماید. محروم را او ماه!
که خبرنگاران گفته اند به امور خانواده وکالی و
زنان حقوق که میدهد نشان جدید قانون وضع
کرده صعود مردان دهم یک حد در افغانستان در

می باشد. امیدواری مایه بسیار این و
با کرزایی که حامد کردهاند بسیاری سئوال
قصد دارد آمریکاییان با خود همکاری دوستی و
و بیست مدرنیته قرن نوعی به طرف را کشورش
یکمیرهنمونکندچگونه توانستهامضایخودرا
وسطا و قرون به را بگذارد و زنان قانون این در زیر
ایامبربریتبرگرداند؟ بعضی میگویندحامدکرزایی
دوره جمهوری ریاست برای مجدد انتخاب برای
و روحانیون رقصی برای جز خوش چارهای آینده
ازروی مذهبیهای طالباندوستنداشتهاست و
رفقای تنبه تاییدچنینقانونیداده است. ناچار
دلیل دو دلیل این از غیر به میگویند ما افغانی
قانون این کرزایی حامد چرا که این برای هم دیگر
یا یک احتماال و دارد وجود کرده امضاء و را تایید
یکی بودهاند. موثر تصمیم گیریاو دلیلدر دو هر
دبش تریاک نشئه الیحه این امضاء موقع این که
که بوده روز پنج زنش که این دیگر و بوده افغانی

است. میکرده کممحلی او به

هفته اخبار با شوخی
میشود.  احداث نمازخانه پانصد تهران * در
بانک شاه زمان میگفتند که اون هایی ـ
مردم تا پول می زند شعبه راست چپ و صادرات

کنند؟ که اعتراض کجا هستند بچاپد را
انتخابی در  ولی هست انتخابات * در ایران

نیست. کار
 selection باشد یعنی عکس بر فکر میکنم ـ

نداریم! election ولی داریم
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کنار! میذارین میکنین لوله خودمون دست به رو ما شوخی شوخی دارین نکنه احمدی نژاد:

 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

و سواحن جتاری وامهای مسکونی و مالی و در امور جتربه شما مشاور با
مناسبترین نرخ با عمر و بهداشت و اتومبیل، بیمههای حوادث، ناشی از

گرامی میباشد هموطنان خدمت شما در

مامقانی شهریار
  A. B. P. Insurance Agency

Residential & Commercial

متاس تلفن

703-906-5776
 smameghani@gmail.com

7202 Arlington Blvd., Suite 300, Falls Church, VA 22042

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

فروردین) ۲۴) اپریل ۱۳ دوشنبه

درباره: گفتار
آمریکا در ایران رژیم شبکههای البی

داعی حسن سخنران:

فروردین) ۳۱) اپریل ۲۰ دوشنبه

درباره: گفتار
در آن و اثرات برق خورشیدی شناسایی

گاز و نفت صادرکننده کشورهای اقتصاد
شهاب فرخ 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

خواستمردم،خواستسازمانورزش  * چرا
کشورنیست؟

برایاین کهمردمورزشدوست هستندولی ـ
نیست! مردمدوست ورزش سازمان

از سال ۱۳۸۸ تعطیل  ایران ۷۷ روز  * در
بود. خواهد

«باز به تابلوی است، هم تعطیل بقیهاش ـ
هستیم» توجهی نکنید!

را  شیعه زنان حقوق افغانستان دولت  *
کرد. محدودتر

چطور را ندارد وجود که حقوقی راستی ـ
کرد؟ محدود تر میتوان

در ایران. همسریابی بازار گرم *
اگر«دلیوری»مجانیبهآمریکامیگذاشتند ـ

گرمتر میشد!
* عدمصدورویزایانگلیسبرایشمشیربازان 

ایران.
ابزار و اسلحه نباید که بودند گفته بهشان ـ

نکرده اند! کنند حتما گوش وارد قتاله
رسمیت  به را نوروز کانادا پارلمان  *

شناخت.
پارلمان عضو هم ما خامنهای آیتاهللا کاش ـ

کانادا میشد!
با  ایران جاده های ایران: راه پلیس * فرمانده

ندارند. زیادی استانداردهایجهانیفاصله
نیست! جادهها استاندارد فقط مشکل ـ

ایام  این در سیما» «صدا و و رسانهها * چرا
عیدشادنیستند؟

نوروز ایام روی  محرم و رمضان  چون ـ
است! نیفتاده

است. شده اعدام نفر یک ایران در روز هر *
است! بوده خبر چه شبها ببین حاال ـ

درک  را اوباما  پیام ایران حاکمیت   *
نمیکند.

عربی به انگلیسی جای به را پیامش باید ـ
میفرستاد!

ایرانیان  به را نوروز اسراییل جمهور * رییس
تبریک گفت.

ـکاشآیت اهللاخامنهایمی شدرییسجمهور
اسراییل!

شب  گرانی تهران: گوشت اتحادیه * رییس
عیدمحسوسنیست.

باقی حسی کسی برای  که  این برای ـ
نمانده!

شد. ترور اصفهان دادستان معاون *
ـتقصیرخودششد.میخواستآبزیندهرود

نفروشد! لبنان به را
به  ایران خارجه وزیر  منتظره  غیر * سفر

عربستانسعودی
بوده! مانده جا حج کاروان از احتماال ـ

سرمایهداری  نظام  سقوط  احمدینژاد:   *
است. نزدیک

بد تهران بازاریهای را حرف این امیدوارم ـ
جوریبرداشتنکنند!

ماهان ۲۰  هواپیمایی شرکت هواپیمای  *
بود. کرده پرواز اعالم شده از زمان زودتر دقیقه

کرده بنزینش قاطی نوشادور  احتماال ـ
بودند!

فرایزی فرنچ انتخابات
انتخابات برگزاری زمان به شدن نزدیک با
در مورد جدیدی اخبار انتشار ریاست جمهوری
سوی از سیب زمینی! و پول» «چک پول، توزیع
خبرساز مردم بین در دولتش و احمدینژاد
انتخاباتی رقبای تند واکنش موضوع این و شده
را موسوی میرحسین مخصوصا احمدینژاد
برای احمدی نژاد که شده گفته است. برانگیخته
سر چهارراهها به که است دستور داده جذب آراء
به انتخابات بعد از و بگویند که بدهند آش مردم
درچندینمحله همهچلوکبابخواهند داد. گویا
گونیهای بر «چک پول» بین مردم عالوه تهران

است. شده توزیع هم سیبزمینی
بههمبرگر فروشیمیروید وقتی که آمریکا در
شما فروشنده از میدهید سفارش همبرگر و
خود سیبزمینی همبرگر  با آیا  که  میپرسد
کنید مجسم نه؟ یا می خواهید هم سرخکرده
و پولها چک این  تقسیم احتمالی  صحنه
کارمند را. ایران مردم بین در سیبزمینیها
یا پول رای کسب برای شخصی به احمدینژاد
او وفاداری از بعد چون کامال میدهد و چک پول

میپرسد: نیست مطمئن دادن رای امر در
 You want fries with that?

اطالعیه سازمان
جهانگردی و توریستی

افغانستان
دنبال وضعقانونجدیدحمایتاز خانواده به
عدم آن طی که کرزایی حامد عالیجناب مصوبه
چهار روز حداکثر تا را زنان عرضه هماغوشی
زوجینتازهمزدوجدنیا دعوت از محدود مینماید
ما گذراندهو در کشور را تا ماهعسل خود می کنیم
استفاده محدودخودحداکثر و ماهعسلکوتاه از

امید دیدار به بنمایند. قانونی را
عمومی روابط دفتر

 ۸۸ انتخابات اخبار
ایران

مخصوصمان خبرنگار به زدیم زنگ دیشب
ایران از خبر برایمان مرتبا است قرار که ایران در
داد سر او کلی بفرستد. بعد از این که کند و جور
جای خوردن و به نمیدهد چرا خبر کشیدیم که
دختران با کردن خلوت و فوتی دو چلوکباب های
شمال در که گرانقیمتی آپارتمان جاکوزی در
منکرات و وزارت ارشاد از چشم دور به تهران
و حرفه دنبال خبر برایش کرایه کردهایم باید به
و کشید خجالت کلی برود خودش خبرنگاری
سال انتخابات با رابطه در را زیر خبرهای باالخره

فرستاد: برایمان ۸۸
و  میدان ها سبزه در  دیروز  پیاز قیمت  *
برای  ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان بین تهران فروشگاههای
در را نوسانداشتوحسابیاشکمردم کیلو هر
این در جمهوری کاندیداهای ریاست همه آورد!
احمدینژاد آقای محله در پیاز قیمت که مورد
چندین نیامده است کسی در اشک بوده و ارزان
بر سر را پیاز که گفتهاند و کرده نطق انتخاباتی

میآورند. سفرهها
انتخاب رییس  سر بر حسابی * مردم ایران
موسوی و قاطیکرده اند. گیجشده آینده جمهور
اصالحطلب یک اصولگرای من گفت هفته این

ریاست دوم دوره که قولداد احمدینژاد هستم!
اول از دوره بهتر بوش جورج او مانند جمهوری
گیج بیشتر مردم که این برای رفسنجانی باشد!
سقوط به  را نظام احمدی نژاد گفت: بشوند 
میکشاند. مردم تا اینلحظه به خاطر پیشبینی
به نکند که  مانده اند  برزخ این در  رفسنجانی 
سر بر را احمدینژاد نظام ندادن به رای خاطر
دهندگان رای این بیشتر دارند. نگه خود جای
ندارند اعتماد رفسنجانی  حرفهای  به چون
بعضی ندهند. رای احمدینژاد به است ممکن
آنها طرفدارانهاشمیرفسنجانیگفتهاندکه از
انتخابات و داد نخواهند رای احمدی نژاد به هم

کرد. خواهند تحریم را
رییس  دیگر  کاندیدای کروبی، مهدی   *
تا آینده رقابت ها ی تمام در من گفت جمهوری،
را کار این و خواهم شد زنده ام کاندیدا که زمانی
و نمیدهم انتخابات انجام پیروزی در برای صرفا

میدانم. خود شرعی وظیفه
سابق،  جمهور رییس  خاتمی،  محمد  *

کشیدهام کنار شدن کاندیدا از که آن با گفت:
درباره توضیحی او دارم. حضور صحنه در ولی
اگر مردم بخواهند کرد: اضافه صحنه نداد و این
گفت: خاتمی گشت. خواهم باز صحنه به دوباره
خودم انتخابات از بعد روز حتی که نیست بعید

کنم! کاندید را
* میرحسین موسویبهخبرنگاران گفت:من 
نکرده ام. سئوال رهبریت از خود «نامزدی» برای
باید لفظی» «زیر برای که کرد اضافه تلویحا او

نماید. کسب را دیگر نفر چندین رضایت
گفت:  خبرنگاران به احمدینژاد * محمود
کشور به خارج از ایرانی اگر تبلیغات رسانه های
باشددرصورت تلویزیون هایماهوارهایموثر ویژه
از دوره این برنده نفر میتوانم انتخابات تحریم

شوم. رقابت
* فاطمهرجبی، مدافع سرسخت احمدی نژاد، 
رژیم براندازی برای موسوی گفت: خبرنگاران به
به این افزود:  خود گفته توجیه در او میآید. 
فاطمه که این توضیح است! شده الهام من
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افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۳۱ صفحه از بقیه

۱۴ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

۱۸ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

و... سیاسی خبـرهای
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تاریخی و میراث  بنای ـ طرف و جهت ۱ ـ
پنجم قرن از مانده جا به همدان، فرهنگی

هجری.
رومی  ماههای از ـ حال شوریده و آشفته ۲ـ 

خطرناک. آبزی ـ گرما موسم و است
ابریشم  کرم ـ خانه شده و رها مانده جا به ۳ـ 

گیالن. شهرهای استان از ـ
ازقهرمانان  بخشودن،درگذشتن از گناهـ ۴ـ 

ناطق. حیوان ـ و رومی یونانی افسانهای
بزرگساالن  کالس درس ـ سودای ناله ـ ۵

کالغ زاغی. ـ بود
به  امر ـ تکان و جنبش ـ رویه و آستر بین ۶ـ 

و حافظه. ـ هوش و جستجو میکند حرکت
حالج  ـ سرسبز همیشه درختچه های از ـ ۷

اندک. روشنایی ـ پنبهزن و
زمین  سنجش قدرت واحد شده ـ درج ۸ ـ

لرزه.
هم  است، گلی هم ـ میترسد آن از زائو ۹ ـ

هندسی. اشکال از ـ پرندهای
حرف  ـ ـ دستگاه قالیبافی نیرو و طاقت ۱۰ـ 

دریا. پستاندار بزرگترین ـ تعجب
اسامی فرنگیـ   از ـ موسی ۱۱ـ  برادر حضرت

مکان. و زمان ظرف
چراغ  ـ خرس چینی ستم ـ و ظلم ۱۲ ـ

دریایی.
پارچهای  ـ ترسانک! بچه ـ خیر پاداش ۱۳ـ 

چارقد. نازک برای گلدار و و نخی
نبود! ـ  که رو این ـ پرندگان ۱۴ ـ آشیانه

و مشکوک. دودل
هوو. ـ هویت تشخیص برای کاری ـ ۱۵

وصیت و  وقف، مباحث زمینه در ۱ ـ کتابی
قامت. و ـ قد نوشته میرزا ابولقاسم قمی نکاح

چای. شهر ـ شدن آگاه برای پرسش ـ ۲
از  گرانبهاـ  سنگ نوعی ـ از وزارتخانهها ۳ـ 

انواعمرکبات.
سبک  ـ فارس در استان طبیعی پارکی ۴ ـ
بیواسطه مفعول عالمت ـ کردن خوار و شمردن

پا! چهار ترمز ـ

درنده  ـ جانور افتد گلو در گریه که صدای ۵ـ 
مردد و مشکوک. ـ

حمام  ـ داستان کتاب ـ وحشت و ترس ۶ـ 
یکنفره.

سالح  یا فالخن ـ موسیقی الفبای ـ ۷
است گوسفندان ستم بر او ترحم بر ـ سنگانداز

قول شاعر! البته به
بلوچستان  ازشهرهایاستان سیستانو ۸ـ 

تیغی. جوجه ـ
دیوار  تجیر،  ـ  قدیم تن به  تن جنگ  ۹ ـ

یاوه. سخن ـ پارچه ای
برکنار کردنـقدیمیترینخط مسلمانان  ۱۰ـ 

وجه. هیچ به هرگز، ـ
نویسنده  ـ ـ محکم کاری سگی بیماری ۱۱ـ 

نامه.
وقار  ـ توان و طاقت ـ مازندرانی قورباغه ۱۲ـ 

قیف. ـ سنگینی و
ملل  سازمان به وابسته موسسات از ۱۳ ـ
استان های از  ـ سفید جگر شش،  ـ متحد

ایران.
ساختن. ـ آزرده روده انگل در نوعی ـ ۱۴

معاصر  روشنفکران ـ از پنهان و پوشیده ۱۵ـ 
شد. مسلمان که فرانسه مشهور و

«الهام»سخنگویسابقجمهوری رجبیهمسر
اسالمیمیباشد.

رای  جریان در است قرار ایران مردم  *
جمهوری رییس آینده کاندیدهای به خود دادن
کنند. خط یا و موسوی شیر احمدی نژاد بین
ملت برنده صورت میگویند در هر کارشناسان
پیش بینی وقوع احتمال چون بود خواهد ایران
سقوط به را  نظام «احمدینژاد رفسنجانی 
«موسوی رجبی فاطمه پیشبینی و میکشاند»
بررسی و قابل تفکر براندازی میآید» هر دو برای

میباشند!

قم در و سیل دعا قدرت
آیتاهللاسید احمد خاتمی، امام جمعهتهران،
ایام برف های و شدید بارانهای به اشاره ضمن
باران که هستیم خدا شاکر گفت: تهران نوروز
را ما دعاهای و  ریخت فرو سرما  به رحمتی

داد. جواب
سخن تهران جمعه نماز دوم خطبه در که او
و باران این برف وجود با میگفت اضافه کرد:
و شمال به مسافرت برای نفر میلیونها هجوم
بیشتر طراوت و نشاط شادابی، نشانه نقاط سایر
نیرویانتظامی، ویاز باشد. ازحدمردممیتواند
ارشاد مسئولین وزارت و از منکرات نهی اداره
مردم و طراوت نشاط شادابی، مقابله با برای

انتقاد نکرد.
خود به خطابه ادامه در خاتمی سید احمد
برای نوروز را که اشاره کرد قم اخیر شهر سیل
سیل این گفت و خراب کرده بود شهر این اهالی
که می رسد نظر به اما است الهی رحمت هم
روحانیونمادراین شهر کمی بیشترازحدمعمول

کردهاند! دعا باران آمدن برای

ابقای در ایرانیان نقش
«مرکز تاریخی جیمی

کارتر»
در آمریکا آمار و تحقیق مرکز گفته چند به
«پلین» شهر در که کارتر» جیمی تاریخی «مرکز
در است شده واقع او) (زادگاه «جورجیا» ایالت
مقایسه در را بازدیدکننده کمترین گذشته سال
داشته این ایالت تاریخی و نقاط دیدنی تمام با
است. مسئولاینمرکزگفت:هزینهنگهداری این
و  است هزار دالر در ماه ۱۸۰ حدود چیزی محل
محل مراجعین هرگز نمیتوانیم این تعداد کم با
شهر «پلین» داریم. او گفت بر جا نگه پا زنده و را
جورجیا بهخاطرکاشتوتولیدبادامزمینی بسیار
توریست هایی درحال حاضر تعداد معروفاستو
میآیند منطقه به این بادام زمینی خرید برای که
تاریخی جیمی مراجعینبه«مرکز از بسیار بیشتر

است! کارتر»
تعداد و مادی لحاظ از اخیر سال گفت: او
اگر نمیدانم و  بود اسفناک بسیار  مراجعین
کارتر جیمی به دادن فحش برای که ایرانیانی

به ایران اسالمی انقالب به زدن خاطر جرقه به
توالتهای از نمیخواستند یا و نمیآمدند اینجا
عمومیاینمرکزبرایعرضهشعارهایسمبولیک
سرمان خاکی به خود استفاده کنند چه سیاسی

میتوانستیمبریزیم!

English, please! 
نقشه با مردی چینی ویتنامی قبل روز چند
اداره مهاجرت سرویسهای مرکز به یک قبلی
انواع و با برد یورش نیویورک در آمریکا واقع در
به را داشتند حضور آنجا در که مردمی اسلحه
کشته  ۱۵ نفر جریان حدود این در گلوله بست.
مرد این تعداد زخمی شدند. گفته شده همین و
۲۰ سال مقیم آمریکا بوده چون  از که بیش جوان
این به و بوده نگرفته یاد درست را انگلیسی که
اینکار لهجهضایعاومیخندیدهاند به علتهمه
جریان در اینشخص نیز انجامداده است.خود را

کشته شد. این تیراندازی
یاد ایرانیان: انگلیسی اخالقی برای نتیجه
لهجه  ۲۰ سال از بعد که آنهایی به و بگیرید
مکالماتانگلیسی حفظکردهاند را در ایرانیخود

پوزخند نزنید!

افکار عمیق
این هایی کهمی گویندسیگار برایسالمتی به
خدا پس چرا دارد ضرر اگر دارد می گویم: خطر
باهاش که را درست کرده؟ برای این تنباکو برگ

ساالد درست کنیم؟

ادبیات تاریخی، سیاسی
اجتماعی و

برسرقلهکوهغرورکهدررشتهکوههایافتخار
بودم. ایستاده دارد قرار

چنان آن بلندی آن به رسیدن قدرت حس
را باد آزادی که صدای وزش کرده بود مسخم
و کردم باز را بلندپروازیام بال های نمیشنیدم.
در که ایدئو لوژی، دره داخل به بلند پرتگاه آن از
شیرجه بود، جاری آرمانپرستی رودخانه آن کف
ناگهان یادم آزادم سقوط از بعد ثانیه رفتم. چند
کوتاه تعصب قیچی با بالهایم را دیشب که افتاد
افتادم دره کف بر بود. شده دیر دیگر بودم. کرده
شدهاممتروکه استخوان هایخردوخمیر تمام و

شدند! تاریخی و

افکار عمیق
بر تاریخیومذهبیاین گونه اسناد ازمدارکو
کهسوار حیواناتیرا میآیدکهحضرتنوحیکیاز
همین نسل برای و بود اژدها نکرد کشتی خود
نیامدن مورد در و نابود شد. منقرض بالفاصله او
یکی از دالیل فقط نوح حضرت اژدها به کشتی
دانشمندان قرار چالش مورد تاکنون ارایه شده
نگرفتهاست.گفتهشده کهچوندرمدخلاصلی
عبارت«No Smoking» زده  کشتیتابلویبزرگیبا
شدن سوار از و میکند کج را خود راه اژدها بودند

کشتی خودداری میکند! به

ملکه شانه بر دست که اوباما همسر به نسبت
سهم به دارد شاهالهیهایی هم لندن است. زده

خود.
یک تحمل مردم گفت پاسخ در اوباما میشل
گفت من به ولی ملکه را نکردند رفتاری ظرافت

دهید. حالتان به من خبر از
زنانفهیم درسیاست اینواقعه میرساندکه
چهنرمشومهارتیازخودنشانمیدهند.ظاهرا
اوباماهاسنتیراشکستهانددرذهنانگلیسیها.
نفس سالمت از آمریکاییهایآفریقاییتبار ظاهرا
میدانند برخوردارند و بسیار به نفس اعتماد و
افادههای در  نه و  در سادگی است قدرت که
اوباما شاید و و سران دول. دربار ها بین رایج
تحول آغاز در دهد.ما ترمیم را قدرت روانشناسی
اینبحرانمالی از بحرانو تامالتبرخاسته بعداز

بزرگجهانهستیم.

منابع: و توضیحات
اپریل  سیزدهم مورخ «تایم»، مجله ـ  ۱

.۲۰۰۹
سرشماری  استناد به مسلمانان شمار ۲ ـ
اما  است بوده برابر ۲۷۰ هزار میالدی ۲۰۰۰ سال
سه  تا ۷۰۰ هزار بین را آن انجمنهای اسالمی

اعالممیکنند. میلیوننفر
دست  در اماکن این  دقیق  فهرست ـ  ۳
پس در اجالس آمریکا. خود در نیست؛ از جمله
همکاری به تن که اماکن آن بر شد تکیه لندن
و فیلیپین جمله از ندادهاند؛ هنوز یا نمیدهند
گزارش استناد به مالزی. و کوستاریکا و اوروگوئه
مورخ نه اپریل ،J.D.D. در دیگران P. L. Mazars و

پاریس. ـ ۲۰۰۹
در  را ایران اسالمی منابع رفته بعض ـ رفته ۴

میکنند. عدادکشورهای نوخاسته ذکر
هندی  اجتماعی نویسنده احمد عمر ۵ ـ
«اعدامهای و «مالقات» رمان کتاب دو که است

بیمحاکمه» ویشهرتبهسزا یافتهاند.

به «نیودهلی»، ،outlook به کنید نگاه ۶ ـ
نه اپریل۲۰۰۹. مورخ احمد ، عمر از مقاله نقل

نویسنده  و پژوهشگر کمدار  میرا بانو ـ  ۷
آمریکاییاست. هندیتبار

زعامت  به تمدنها» «اتحاد انجمن ـ  ۸
و «سازمان گفت همتای ترکیه در سازمان ملل

است. ایران خاتمی در تمدنها»ی آقای گوی
این  در تهران شریف صنعتی دانشگاه ۹ ـ
را حرمتشان قبر شهدا را دارد که مساله ایام
برای شریفتر آرامش های آرزوی و دارند همه

می کنند. آنها
با  دین هوارد آقای مصاحبه استناد به ۱۰ ـ

.J. D. D.
در  ویتلی آندره اخیر مصاحبه استناد به ۱۱ـ 

رادیویبریتانیا. شبکهچهارم
از .J. D. D که  نقل به ۱۲ ـ Abaca Press ـ

دارد. امر این بر مختصر اشارات
پوتین  روسیه به اول درسفر بوش جورج ۱۳ـ 
بعد ازسفرسنتی بهدوهمسایه خود رفت. واوباما

آمد. غربی اروپای به مکزیک و کانادا

اوباما فردانگریهای

میگویند ناظران و برخی از یافته افزایش مجلس
جریان ایرانیان عالقمندند که در از بسیاری که
قدرت مانور حاکم  دولت مقابل در  انتخابات

دهند.
تکرار برای تضمینی هیچ اما شباهتها این
۲ خرداد ۷۶ در ۲۲ خرداد ۸۸  مانند حادثهای
آن با تفاوتشرایطموجود که فراهمنمیکندچرا

است. بسیار نیز سال
بسیاری از که است این ها تفاوت یکی از
برای ناچیز حکومت انعطاف به با توجه ایرانیان
انجام کارهای به نسبت اصالحات، به دادن تن

از طریق انتخابات امید ندارند. بزرگ

سال هشت کردن با تجربه نیز محافظهکاران
پدیده مقابل در را خود ظاهرا اصالحات، دولت
برای مقابله کرده و واکسینه جنس آن تازهای از

دارند. آمادگی آن با سریع
چهره آن زمان، به خالف نیز اصالحطلبان
عمومی شود، هیجان سبب که سیاسی تازهای
سراغ به و نکرده انتخابات مطرح در حضور برای
چهرههای باسابقهایرفتهاندکههرکدام بهنحوی

گذشته هستند. یادآور بازگشتبه
از  نه لزوما اینحال،سال۸۸ ممکناستـ  با
انتخاباتـ بهسالیشگفتانگیز برایایرانیان راه
است گاو سال حال هر به که چرا شود، تبدیل
و نعمت برکت و سختکوشی مظهر گاو هم و

شناختهمیشود!
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

...۷۶ از همنام؛ سال دو

کهدیگران دربارهآنچهبرماگذشته است،هرچهرا
میکنیم. تکرار طوطیوار میگویند، و گفتهاند
عمری که یافت میتوان جهان در را ملتی کمتر
بزرگ چنین حوادثی با و آورده سر به دراز چنین
روبهرو شدهوتغییراتیچنینعظیمدر زندگیاش
را به خود حال همه در پیوسته و باشد روی داده
آینده و حال دمی از گذشته و باشد و داشته یاد

خویشغافلنشود.
است سال نوروز که دو سه هزار جشن این
باقی و سرزمین این در رسوم، و آداب با همه

ایرانیان و پایداری ثبات نشانی از مگر برپاست،
یکی نوروز آیین ملی خود نیست؟ نگهداشتن در
روزهای از یکی نوروز ماست. ملیت نشانههای از
دعوی این نوروز برهان ایرانی است. روح تجلی
جوان هنوز سالخوردگی، همه با ایران که است

است. نیرومند و
که دعا همان کنیم. دعا باید روز این در
منش کرد: این زرتشت پیش از سال هزار سه
دروغ شود؛ پیروز نیک منش یابد، شکست بد
اهریمن شود. پیروز آن بر راستی یابد، شکست
بر نوروز و رو به گریز نهد. شود و ناتوان بدکنش

باشد. خرم و فرخنده ایرانیان همه

نوروز: روز تجلی روح ایرانی

واقع در ایران انقالب ۱۹۷۹، تا از۱۹۵۵ نتیجه در
کنترلیروی صنعتنفتخودنداشت. ایراننفت
بود. موفقیتملینکرده زمان انقالببا تا را خود
در دادگاهی دعواهای آن، از پس ایران چند هر
کشورهای غربی با نفت مطلق کنترل رابطه با
این از ایران در مردم که نمی کنم فکر داشت.
عنوان به را خودش شاه چون باشند آگاه موضوع
یکحریفنظامیدربرابرکمپانیهاینفتینشان
در واقع، او میداد ولیاینبه صورتظاهری بود.

ملی شدن نفت عمل میکرد.» خالف

سخنرانی یرواند
آبراهامیان...

و اجرايی نهادهای بیطرفی و تخلف از نشانهای
و مردم با آن را برخورد علنی میکنم و نظارتی
اجازهنمیدهمدرحق رهبریدرميانمیگذارم و
اجحاف می کنند استفاده خود رای از که کسانی

ظلم شود.» و

مهدیکروبیچهارسالپيشنيزدرنامهایبه
بهحمايتهای«آقا مجتبی»، آيتاهللا خامنهای،
اشاره احمدینژاد محمود از بزرگخامنهای، پسر
«دخالت های که نکته اين يادآوری با و کرده
مقاماتدرسالهای اطرافيانبرخی از نسنجيده
و نظام کشور برای فراوانی منفی گذشته تبعات
در برخی آرا «بازشماری خواهان داشته است»

بود. حوزه های مشکوک» شده


