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منتظری بای بای
آیتاهللاحسینعلیمنتظریدرسن۸۷ سالگی 
عرض در او که شد گفته درگذشت. قم شهر در
بیماریهایناعالجی رنجمیبرده از چندماه اخیر
مفسران از بسیاری است. بوده مرگ آستانه در و
سیاسیوضعجسمانیوسالمتیآیتاهللامنتظری
روزهایقبلازمرگبهموقعیترژیماسالمی در را

تشبیهکردند!
آیتاهللا مرگ میگفتند  مفسرین  همین
آیتاهللا«خوبه» منتظریکهایناواخربسیاریاورا
عنوانقدیمیاش«گربه با را او دیگر و میخواندند
مردم برای تازهای امید نمیکردند، صدا نره»
به اکنون بود. کرده ایجاد سبز» «جنبش طرفدار
عاشورا و تاسوعا روزهای و محرم ماه ایام از غیر
خیابانها به  آمدن برای جدیدی بهانه  مردم

کردهاند. پیدا قم شهر خیابانهای مخصوصا
نیروی انتظامی که شد گفته اوایل هفته در
جنازه و تشیع مراسم در که بود خواسته از مردم
خاکسپاری اینآیتاهللاشرکتنکنندوگرنهبامقابله
پلیسروبروخواهندشدوبهتراستبرونددرخانه
فقط روز انتظامی نیروی مشکل ولی گریه کنند.
روز هفتم، روز بلکه آنها نگران تشیع جنازه نبود

آیتاهللا هستند! سالگرد های آینده این چهلم و

چه ایران روزنامههای
میگویند

است: نوشته «آفتاب» یزد روزنامه
ایرانمیفروشند.  بنزینهندی به * کویتیها
آنها بنزین میکنند ادعا هندیها که شده گفته
نوعی پودر شکل به در سوپر بنزین دارای اضافات
کاریبسیارتنداستکهباعثمیشوداتومبیل ها

تندتر حرکت کنند!
عدالت  نگذاریم گفت: قضاییه قوه * رییس
اضافه قضاییه شود. رییس قوه تهی محتوا از
بیمحتوایی عدالت از که کاری کنیم باید کرد:

شود! پر
عدم  مبارز به روحانیون * اعتراض مجمع
صدورمجوز راهپیمایی.مقاماتدولت ضمندفاع
ازتصمیمخودمبنیبرصدوراینمجوزگفتنداگر
بوکسهایخود را پنجه و این روحانیونچماقها
بهراهپیمایینیاورندممکناستدرتصمیمخود

نماییم! تجدیدنظر

است: نوشته «ابتکار» روزنامه
رایزنی  هاشمی با زودی به گفت: * باهنر
بود: نوشته که را دیروز خبر اینروزنامه میکنیم.
راهزنی می کند» رفسنجانی با به زودی «باهنر
خود خوانندگان از  و خواند چاپی  اشتباه را

معذرتخواهیکرد!
تحریم  با مشکلی گفت: احمدی نژاد  *
تحمل برای آمادگی ضمن جمهور رییس نداریم.

تحریم هایبینالمللیعلیهایرانگفت:مادردولت
باتحریم مشکلینداریم ومطمئنهستم مردمهم

خواهند کرد! پیدا تحریمها تحمل راهی برای

است: نوشته «ابرار» روزنامه
مردم حق اعتراض گفت:  رضایی محسن
اخیر ماه چند حوادث به اشاره ضمن وی است.
حق هم البته سرکوب اعتراضها کرد: اضافه

دولت است!
اصالح  سال سال ۲۰۱۱ گفت: * احمدینژاد
و دولت مردم از و شود نامگذاری الگوی مصرف
و از همین باشند خواست که برایاینسالآماده
امروز برای۶۲۲ سال دیگر یعنی سال ۲۰۱۱ هجری 

نمایند! آماده را خود قمری

نوشته «مردمساالر» روزنامه
است:

نظراتشانرا بتوانند باید افراد همه *کاشانی:
اشاره ضمن وی کنند. مطرح سیما» و «صدا در
گفت: آن از دفاع و احمدینژاد دولت عملکرد به
به سیما» و «صدا در نظرات کردن مطرح البته
و به شود نظرات پخش این نیست که این معنی

اطالع بقیه مردم برسد!
در  کشور رسانههای عمده گفت: باهنر  *
واقعیت این او از است. گروه افراطی یک اختیار
افراطی گروه این و از خوشحالی کرد اظهار بسیار

تشکر کرد!

است: نوشته «اطالعات» روزنامه
پرداخت  برای احمدینژاد درخواست  *

سازمان ملل. جهانی دوم از خسارت جنگ
خواست ملل سازمان  از جمهور  رییس
طول در ایران به شده وارد مالی خسارتهای
اوضمننامه ای پرداخت شود. جنگجهانیدوم
جنگ هزینه برای این پول را ایران شد متذکر

نیاز دارد. خود جهانی سوم
اعالمکرد: *رییس سازمانثبت احوال کشور
خارج ایرانیان برای جدید شناسنامههای صدور

اضافه وی شد. خواهد آغاز زودی به کشور از
صدور «اطالعات» مقامات وزارت اصرار کرد: به
آنها به احوال ثبت اداره جای به را شناسنامهها

کردهایم! واگذار
وارداتطالی کشور  بانکمرکزیاعالمکرد *
است.سخنگوی افزایشداشته درصد هزار چهار
اگر محمولهطالیقاچاق اینبانکمتذکرشد که
بهترکیهتوسطترکهاضبطنمیشدودولتخبر

میرفت! رقم باال کتمان نمی کرد این را آن

راهپیمایی اجازه
کروبی مهدی و موسوی  میرحسین  ستاد
به دولتخواستهاند که نامهایاز دوباره طیتقاضا
در آنها آزادی و راهپیمایی داده شود اجازه آنها
ایران اسالمی اساسی جمهوری قانون چهارچوب
سوی از تقاضا این طبیعتا شود. شمرده محترم
قبول احمدینژاد به محمود مقاماتدولتیوفادار
آیتاهللا نشدهوبهنوعیشوخی تعبیر گردیدهاست.
منتظریدرطیاعالمیهایاعالمکردکهراهپیمایی
و بوده شرعی کامال کروبی و موسوی طرفداران

کند. موافقت با تقاضای آن ها کامال دولت باید
البته و بودم فقیه ولی من اگر است: گفته او
فورا صادر را  راهپیمایی این اجازه بودم  نمرده 

میکردم!

همه اطالعیه «جنبش ما
هستیم» مجید

از ایرانی استقبال بیسابقه مردان دنبال به
پوشیدن توکلی و مجید انقالبی و جالب حرکت
به اطالع میرساندکه توسط آن ها روسریوچادر
این دفتر به محجبه مردان عکس هزاران تاکنون
گرفتهاست. رویاینترنتقرار بر و جنبشرسیده
ازهمیارانجنبش«ماهمهمجیدهستیم»تقاضا
این در شرکت برای موارد زیر را لطفا که میشود

جنبشمردانه رعایتکنند:

از  بیش استفاده و زنانه غلیظ آرایش از ۱ ـ
پودرهایآرایشیخودداری ریملو ماتیکو اندازه

فرمایید.
به  لزومی خوشگل و صورت زیبا مردان ۲ ـ

ارسال عکس ندارند. و در این جنبش شرکت
به  را خانم ها موهای خود به تقلید از لطفا ۳ـ 
انواع از و طالیی نکنند آن جلوی قسمت در ویژه

فرمایید. دوری «مش» جدا و «هایالیت»
پوشیدن  از که مردانی عضویت و عکس ۴ ـ
قبول مورد لذت سکسی میبرند زنانه لباسهای

رهبری اینجنبش نیست.
نازک  سبیل پر مو و خانمهایی که صورت ۵ـ 
عکسهای ثانوی اطالع تا میتوانند دارند زنانه
جنبش این مردان کنار در و فرستاده را خود

فعالباشند.
مجیدی جنبشهای هماهنگی دفتر

تسلیت
دیکتاتور به عنوان آیتاهللا خامنهای پیروزی
نجیب ایرانیان ویژه به هموطنان همه به را سال

مینماییم. عرض تسلیت ایران شریف و
ملل متحد سازمان رابط عمومی

تسلیت
به عنوان فقیه پیروزیآیتاهللاخامنهایرهبر
دیکتاتور سالرا بهکلیهکارکنانو مدیران روزنامه

«کیهان»تسلیتعرضمی نماییم.
لندن «کیهان» روزنامه

تبریک
دیکتاتور به عنوان آیتاهللا خامنهای پیروزی
همه دانشآموزان و دانشجویان، کلیه را به سال

عرضمینماییم. ایرانتبریک سیاسی فعاالن
کشور خارج از اتحادیه اپوزیسیون
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کنم؟ ترجمه براتون بلده، باحالی عربی جوکهای طرف این متکی، جناب ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   

پیام جدید کروبی
اعالمیه خود پیام و در آخرین کروبی مهدی
شود. مردم ملحق به هاشمی رفسنجانی گفت:
شدیدا پلنگی رفسنجانی شتر گاو رفتار از وی

کرد. انتقاد
او جواب در رفسنجانی هاشمی مهدی گویا
مردم به دوست دارم گفته: من نوشته و نامهای

ول نمی کند! آقا شوم ولی ملحق

تهران روز جوک
را پاره امام چه کسی عکس خدایا نمیدانم
دستش اون که کن کاری هست که هر ولی کرده

بشه! چالق هم

حزب اللهی یک خاطرات
آمریکا در
۲۰۰۹ کریسمس

گرفتهایم تصمیم عیال  با  امسال باالخره
است سال سه چهار جشن بگیریم. را کریسمس
اینجشنرا و سعی کردهایم مقاومتکردهایم که

نیاوریم. در بازی ارمنی و کنیم در سبیلی زیر
خوک ژامبون یک کارش محل در زنم به
عجبآدمهای کادویکریسمسدادهاند. درسته
از روسری زنم آمریکاییها. خنگی هستند این
و خوک است مسلمان او که هنوز نفهمیدهاند
خوبهم میدانند اتفاقا نمیخورد؟ زنممی گوید
زنم که شد کنند. قرار اذیت او را خواستهاند و
جای به ببرد و کلیسای سر کوچه را به ژامبون
بگیرد. کوچک درخت کریسمس یک آنها از آن
است قرار که خوشحالند خیلی بچههایمان
می گویندبهغیر آنها کریسمسراجشنبگیریم.
دیگریرا عیدنوروزخودمانهیچوقتهیچروز از
اعیالاست تقصیرمن و آنهاجشن نگرفتهایم. با
خانهمان  در را ۲۲ بهمن که جشن روز قدس و
بچههایمان داده ایم اجازه و نکرده ایم پیاده
آمریکاییباربیایند.بچههامی گویندچراعیدقربان
کادونمیدهیم.قبول هم مثل کریسمسبهآنها
گوسفند از سال هر که آبگوشتی که نمیکنند
نذریعیدقربانکهازقصابپاکستانیسرخیابان
می خواهند بچه ها میخریمیکنوععیدیاست.
محلهمان و بچههای همسایه همکالسیها مثل
ومراکز فروشگاهها بروندرویزانویبابانوئلکهدر
چه که بگویند او به و بنشینند دارد وجود خرید
کن. درستش بیا و حاال دارند. دوست هدیهای
عکس یکی و بنشینند بابانوئل زانوی روی بروند
بگیردوبفرستدایرانومواجبماراچونآمریکایی

شدیمقطعکنند.
ایام به افتاده  کریسمس امسال بدبختانه 
کریسمس. ایام به افتاده محرم هم شاید و محرم
را و زاری می کنندکه باید جلویخانه گریه بچه ها
میگویند چراغانیکنیم. مثلهمسایههایدیگر
ندارد چراغانی که است محل خانه  تنها ما خانه
وحتیهمسایههاییهودیچراغهایآبیجشن
خیلی کردهاند. رانصب  خودشان  «هانکای»
دوستداشتمبه جایچراغ های رنگیچشمکزن
بدیاش میزدیم. سیاه چراغهای خانه جلوی
شب ها میشوند ولی دیده که روزها است این
تاریکتر خانه میکنی جلوی روشنشان وقتی
سرزمین این را در ما عاقبت میآید. خدا نظر به

بخیر کند.

و مرد فرق زن
مرد زن و فرق می توان کریسمس این ایام در

داد: و تشخیص وضوح دید به را
روزی ۲۴  کریسمس از قبل روز  ۲۵ زنان
هستند خود کریسمس خریدهای فکر در ساعت
از  روز قبل یک ۲۴ دسامبر یعنی روز مردان و
را  خود خریدهای ۲۵ دقیقه عرض در کریسمس

انجاممی دهند!

امام عکس
باالخرهدفترحفظآثار و نشرافکارامامخمینی
مرکز این بودند گفته که منتقدانی جواب در
عکسهای کردن پاره درباره زیادی عکسالعمل
از خودعکسالعمل توسطمردم نشاننداده امام
متوقف سریعا باید کار این گفت: و داد نشان
از گفت: خبرنگاران به دفتر این سخنگوی شود.

و آثار فروش بعد به امام عکس کردن پاره زمان
او است. کرده پیدا فراوانی کاهش امام مکتوبات
و نارضایتی کشور جاری حوادث اشاره به ضمن
رژیموسیستماسالمیپیش بینی کردکه از مردم
و کرده پیدا افزایش و تشدید عکسها کردن پاره
مردم بین در مدنی نافرمانبرداری یک صورت به
ازچیزی ما البته خاتمهگفت: در او بشود. روز مد
پاره را عکسهای امام همه اگر مردم نمیترسیم
کره ماه در عکس ایشان پاره کردن به کنند قادر

بود. نخواهند

مخالف! ۱۵۰ فقط
نشست در آخرین عالی و آموزش علوم وزیر
فقط۱۵۰ دانشجو  امروز گفت: خبرنگاران با خود
بانظاماسالمیمخالفهستندورسانههایخارج

از کاه کوه ساختهاند. کشور از
مخالف  ۱۵۰ دانشجوی این که نکرد اشاره او
کدام شهر و و کدام دانشگاه کالس کدام در رژیم

دارند؟ وجود

فتنه!
ایرانی بدشانس مرد یک خاطرات از
برای خیابان شانس من. توی این بر لعنت
یک سری شد. شلوغ یکهو می خوردم خودم وول
دویدن و سنگ به کردن شروع جوان و نوجوان
و انتظامی نیروی سری یک عقب از انداختن.
پلیسشورش و لباسشخصیوالتولوتدنبال
اونها کردندومن همیکهو افتادموسط جمعیت
قیافهاشمثل که آبله رو یکپلیسخیکی فراری.
از پشت قدیم بود فارسی آدم بد های فیلم های

یقهام را چسبید.
قیافه ام چون و خیابان گوشه به کشاند مرا
گیر من به حسابی بود دیگر بچههای از مسنتر
اینقدر داری؟ رابطه فتنه سران با تو پرسید: داد.
با تو آیا کردم پرسید: فکر بود که بلند صدا و سر
تا ولم بگویم راستش را داری؟ گفتم فتنه رابطه
دارمجزییاترا رابطه فتنه با گفتم وقتیکه کند.
پرسید ومعلومشد کهای دادو بیدادفتنه دوست

بخشکی ای شانس! باباست! دخترم زن این
االندوماهاستتوی این زندانهستمواینجا
هیچ کس به را خبرش و میکنند تو با کاری همه
نمیدهند. اینجوریبهتون بگمبعدازدو ماهبودن
خودم منحرف و خر نره زندانبانهای همه این با

پا شدم فتنه! یک

کریسمس نوشتههای

به بابانوئل نامه
فیـروز حاجی

رویت راه دور، از سالمی عزیز، با حاجی فیروز
«هوهوهو »میگویمکهچیزی تو به و می بوسم را

قندی» توست. بزبز خودم معادل «ارباب
بودی ایمیل فرستاده از طریق که نامهات
شد. ریشهایم سرازیر روی و اشک خواندم را

روز به روز کاسبیات و کار که بودی نوشته
حال زندگی هر کساد تر میشود. به سختتر و
با دارد و اسالمی حکومت که کشوری در کار و
و تضاد در نوروز عید ویژه به ایرانی ارزشهای
کامال را تو من و بود خواهد مشکل است جنگ
نوشتهبودی میفهمم. درکمیکنمومشکلترا
مثل سابقسیاه کنی دولت نمیگذارد صورتترا
او برای و داری رابطه اوباما باراک با که میگوید و
فیلم «جیمز اگر که دولتی از جاسوسی میکنی.
میگوید جاسوس هستی تو به باند» تماشا کنی

داری؟ انتظاری چه
روز چند با و نمی آوری در پولی بودم نوشته
کاردر سالازعهدهقیمتهایسرسام آور کشورت
زنگی دایره وقت هر بودی که نوشته برنمی آیی.
میشوند نیروی جمع تو دور به مردم میزنی و
شده خیابانی شورش که این تصور به انتظامی
کباب است! برایت دلم میکند. متفرق مردم را

مثل مردم نیست. خوب زیاد هم من اوضاع
به علت سابق پولنمیدهندوفروشگاه هایاینجا
از سابقشان فروش کمتر خراب اقتصادی و وضع
و چاق باید چون کردهاند. کم مرا کار ساعات
شیرینی میخورم و چرب غذای باشم مرتب چله
میکنم. سکته روزها همین که گفته دکترم و
گرم جای در صندلی روی است. خوب کارم البته
روی تا میکشند صف بچهها و مینشینم نرم و
چه کریسمس برای بگویند و بنشینند من زانوی

کادوییمیخواهند.
خستهکننده کار این وقتها بعضی البته
وقتها بعضی میگیرد. درد زانویت و میشود
من زانوی روی هیجان از کوچکتر بچه های
میشود. گرفته حسابی حالم و میکنند جیش
از یکی مادر خوششانسی روی از اوقات بعضی
روزم و مینشیند زانویم روی شوخی به بچهها
چه ببینی که جای تو خالی میشود. تکمیل

هوهوهوییمیکنم!
برایتدعوتنامه بفرستمکه بودی که نوشته
مقدور نیست من برای فعال آمریکا. اینکار بیایی
درآمدم را از مقداری مالیات ندادن چون برای
فرستادن و نکرده ام درج مالیاتیام اظهار نامه در
نیمه آن هم کار و من پایین دعوتنامه با درآمد
خوش مهاجرت اداره مزاج به فصلی و وقت
تلف را و خودت من وقت و فقط آمد نخواهد
با کردن کار که حاال فکر میکنم کرد. خواهی
آمریکاییتوی یکدختر گرفتهایبا یاد اینترنترا
شوی آشنا و گو یا چترومها گفت این تاالر های
را اگر صورتت بیایی. اینجا به طریق ازدواج از و
با یکخانم نگه داریشانسزیادیداریکه سیاه
این از نتوانستی اگر بریزی. هم روی سیاهپوست
قرعهکشیشرکتکنیو طریقبیاییفقطبایددر

بفرستم. بگو برایت را خواستی فرم ها اگر
بعدازتعطیالتکریسمسمنمیخواستم یک
ببینمولی چونترسیدممرا را و تو آنجا بیایم سفر
بهعنوانجاسوسدستگیرکنندبرنامهامراعوض
سالمتیت به و بمانم همینجا است قرار و کردم

بخارانم. گندهام را شکم بخورم و ویسکی
«های تو به دور راه نمیگیرم. از را وقتت زیاد
خانمش و نوروز به عمو فایو» میدهم. سالم مرا

برسان.
بابانوئل تو: قربان

ایرانی کریسمس کارت
کریسمس را سعید باستانی عید فرا رسیدن
سرما فصل آغاز و زمستان طلیعه با مصادف که
به آسوریان کلیه ارمنیان و را به است مشقت و
تهنیت و تبریک شمالی کره نیم مسیحیان ویژه

عرضمینماییم.

افکار عمیق
نبود مخالف مردان زوجات تعدد با خدا اگر
درستکند. حوا میتوانستبهجاییک حوا دوتا

هم دنده آدم اضافی. خاک مفت داشت و هم

هفته سیاسی تفسیـر
سی که و آنهایی اسالمی جمهوری متفکرین
رژیم میخواهند کله شقی و لجبازی با است سال
نامحبوبخودرا بهمردمقالبکنند وهرکهبهشان
کار نمیکند» و سیستم این نظام  میگوید: «آقا،
سر به دست آقا تو نمی فهمی» «برو جواب: با را
میکنندباوحشتتمامدرجستجویراهیهستند
نحوی به سبز را و عظیم جنبش خودجوش این تا
بلندی جمله (عجب کنند بیاعتبار و مخدوش

بهنود!). آقای بسوزه دلت نوشتم،
قرار تصمیمگیری جلسه آخرین در میگویند

شود: مبارزه طریق چهار از جنبش این با شده
تظاهرات و  راهپیماییها، شورشها، ۱ـ  تمام
توطئه خارجی نیروهایانتظامیرا با برخورد مردم
و بود الزم و اگر و انگلیس جلوه دهند و کار آمریکا
به ماجرا این هم در را بودند روسها موافق مردم
جای دهند. درجه دوم «موش دوان» عنوان یک

ماندنی  رژیم که این برای شدید تبلیغ ـ  ۲
آبی از و نیفتاده اتفاقی که این به تظاهر است و
فعالیتهای ادامه بر تکیه است. نخورده تکان آب
هم باید حل است و راه در شکم این هستهای
مردم دادن فریب هم و خارجی ها ترساندن برای
میهنپرستی باقیمانده تحریکاحساساتنیمه و
و گفت اتمی سخن افتخارات مرتب درباره آن ها

اخبار نوشت.
اینها  که «اگر سئوال کشیدن این پیش ۳ ـ
کردن با گیج بیاید؟» میخواهد چه کسی بروند،
ممکن است اپوزیسیون دادن جلوه ضعیف مردم و
سی در عرض به موقعیت همیشگی خود مردم
زندگی خودشان و کار سراغ و پیش برگشته سال

بروند.
اینجنبش  اینکه ایجادشایعههایینظیر _ ۴
همه دست که این یا انداختهاند راه خودشان را
یککاسه رهبرانضدجنبش در رهبرانجنبش و
دزد شریک خودشان هم رهبران جنبش و است
فیلتر از رژیم نبودند سرسپرده و اگر بودهاند قافله

غیره... و نمیشدند رد نگهبان شورای
را مساله خوب آخوند ها گذشت نباید حق از
را مساله زیرکانه صورت خیلی کردهاند و حالجی
برایمردمطرحکردهاند.چیزیکهآن هانمیفهمند
طریق مبارزه با چهار این از کدام که هر این است
یک روی حداکثر است سبز» ممکن «جنبش
چهار و شود واقع موثر ایران مردم از میلیون
دیگر  ۳۶ میلیون دهد. تکلیف فریب میلیون را

شد؟ خواهد چه

مژدگانی
از ویدیویی و یا عکس کسانی که یا کس از
بسیجواحدسوم اینجانبحسینمحمدی عضو
ستاد شمالشرقیتهراندر روز۱۶ آذرسالجاری 

احتماال و خیابانی ناآرامیهای سرکوب حال در
دارند اختیار در اشخاصی یا شخص زدن کتک
مرا که همسر بنده به آنها ارایه میشود با تقاضا
کرده روز دیگری در این رابطه با خانم به متهم
مدارک به بیاورند. بیرون نگرانی از را خانوادهای
مژدگانی تصویر و صدا خوب کیفیت با شده ارایه

گرفت. قابلتوجهیتعلقخواهد
۶۶۶۶ ـ ۶۶۶ ـ ۹۱۰  با شماره موبایل لطفا

تماسحاصلنمایید.

مستقیم اخبار تاثیـر غیـر
ایران

شدیدی به طور ناخودآگاه ایران اخیر حوادث
کشور تاثیرشگرفی رویزندگیما ایرانیان خارج از
گذاشتهاست. مثالکریسمسامسالمنایننامه
داشبورد ماشینش روی و نوشتهام برای زنم را

بخواند: تا گذاشتهام
عزیزم،باآنکهخریدهایکریسمسواستفاده
همه شرعی حق فصل این واقعی حراجهای از
عبور کنی خط قرمز از اگر است اما زنان متاهل
سقف نزدیک تا خود را فتنهانگیزانه خریدهای و
به را تو که ندارم چارهای ببری باال من اعتباری
عنوانجاسوسیبرایکردیتکارتهایآمریکایی
مخصوصاآمریکناکسپرسصهیونیستدستگیر
«دالر سبزی» جنبش و کرده محکوم و متهم و

کنم. متوقف را تو

شاهراه ممنوع در سرعت
اینترنت

در مخابرات ایران اداره رییس عامل و مدیر
حالحاضر۲۳  در که جمعخبرنگاراناظهار کرد
اینترنت به کشور سطح در ایران در نفر میلیون
دسترسیدارند.اودر جواب خبرنگاریکهپرسیده
نفر  یا سه دو فقط ۲۳ میلیون نفر بود «چطور از
سرویس از و شوند وصل شبکه به هستند قادر
اینترنتاستفادهکنند؟»جوابدرستوحسابی
و ارشاد اطالعات را به وزیر مناسب جواب و نداد

کرد! واگذار

و ارشاد وزارت اطالعیه
اسالمی جمهوری اطالعات
رسیدن فرا ضمنتبریک سالنویمیالدیو
و آسوری عزیز هموطنان اطالع به کریسمس ایام
با و پوسترهایی تابلو ها دادن ارمنیمیرساند قرار
دارایشعار «یا حسین،میرحسین» به رنگ سبز
داخل یا نجاتدهنده»در جای «عیسیمسیح،
به متخلفان و بوده ممنوع مسکونی محل خارج

رسید. خواهند قانونی مجازات اشد
عمومی روابط دفتر
با اقلیتهای مذهبی اداره مبارزه

آدمخواری
دانشمندان و محققان که خواندم جایی در
پیش سال هزار هفت انسان که کرده اند کشف
تا خواندم بار سه دو را خبر است! بوده آدم خوار
روزنامه خبر منبع و یا نیست طنز شوم مطمئن
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افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۲۹ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۹ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۳۰ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

میلر نویسنده  آرتور نوشته عنوان کتابی ۱ ـ
آمریکایی.

ناپسند  ـ رونمایی ـ زبانآوری و فصاحت ۲ـ 
شرع. نظر از

نشان  ـ یابنده ـ گله نگهبان و چوپان ۳ ـ
مدال. و

تهیدست  و درویش ـ ترکیه در دریاچهای ۴ـ 

عنوان  ـ الهی عظمت و قدرت عالم ـ  ۱
مکزیک. ملی بخش آزادی جبهه چریکهای
آفریدهشدگان. ـ راست ـ باور از فراتر ـ ۲

ازخواهراننویسنده  وامدهندهـکاوشگرـ  ۳ـ 
انگلیسی.

جاودان  نکویش ـ مسی کاسه ـ ماندگی ۴ـ 
ـ چوب اعدام. ماند

قدیم  دروازههای تهران از ـ پر خریدار بازار ۵ـ 
گوسفند. صدای نیم ـ

در  صحرایی و ایالت ـ بافندگی واحد ۶ ـ
ناگهانی. حمله اتازونیـ

باران  کم و سال خشک از زیور آالت ـ ـ ۷
رشوه دهنده. ـ

کرمانیـ   خواجوی آثار از ـ معاش ۸ـ  اسباب
است. همراه نوش با

راه دینوعقیدهـحزبی کهجهانرا  کشته ۹ـ 
بو. و رنگ زیبای خوش ـ گیاه کشید آتش به

است ـ  کشاورز همان ـ نامها ۱۰ ـ صورت
برابر است.

هرسه  هرمان معروف اثر ـ گریز و ترس ۱۱ ـ
سپاه. و لشکر ـ

چربی  ـ نخورده دست ـ قهرمانی جایگاه ۱۲ـ 
فسان. سنگ ـ گوشت

بده  ـ گله دیرین یار ـ داشتن گسیل ۱۳ ـ
بستان.

ستون خیمه  فرانسهـ  آب از رودهای پر ۱۴ـ 
ریخته. هم به یمانی ـ

در نزدیکی  جنگی بیننادرشاهوافغانها ۱۵ـ 
دارویی. خودرو گیاهان از ـ دامغان

دهنده. زینت ـ بینایی قوه ـ
عالمت و  ـ مرغی زیبا وزن ـ آحاد از ـ ۵

نشانه.
وحشی  ـ عتیقه رودـ  النه مرغ تا گویید ـ ۶

درنده. و
جهان  هفتگانه عجایب از آن مجسمه ۷ ـ
نگهداری محل ـ  خرگوش ـ  است باستان

اسناد.
سوادنیاموختهـکنایهازمشتعلساختن  ۸ـ 

شانه. نوعی ـ و اختالف فتنه آتش
آستر ـ  و ـ میانرویه چکشی سازهای ۹ ـ از

کیسهکاغذی.
زعفرانی  شهر ـ کردن تلقین ـ لحظه ۱۰ ـ

خراسان.
مردم  از طایفهای ـ  تیرانداز هدف ـ  ۱۱

پرنده. ـ دهان افغانستان
مبهم  سخن ـ رنگ طالیی یدکـ  اسب ـ ۱۲

آمریکا. جاسوسی سازمان ـ
نوعی  ـ ـ نقاش فرانسوی خوانده پسر ۱۳ ـ

بیماریذهنی.

مشک  ـ در آسمان راهی بزرگ ـ برکه ۱۴ ـ
. خالص

بایقرا و  حسین سلطان دانشمند ۱۵ ـ وزیر
مولفکتابمجالسالنفایس.
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نمیباشد. ایران «فارس» خبرگزاری و «کیهان»
است بسیار درست خبر شدم که مطمئن بعد
باستانشناساندرحینمطالعهو کنجکاوشدم.
بررسی یکگورستاندستهجمعیدرجنوب غربی
آلمانمتفقالقولشده اندکهبشرهفتهزارسال
دستهجمعی اینگور است. اگر بوده قبلآدمخوار
آلماننازی هیتلرینباشدباید سئوالکردچرا کار
همه این آدمخوار بشود؟ گرفت که تصمیم بشر
کافی کرده برایش خلق که خدا سبزی و میوه
و بسیار تحرک کم حیوانهای همه نبوده؟ این
چرا باید بشری نبوده؟ کافی مستعد برای شکار

بخورد؟ دیگری را بشر
واقعا بایدپرسیداولینآدمخواریچگونه شروع
هزار هفت رادیکال جوان تا دو آیا است؟ شده
دختر یک میزدهاند و قدم در جایی قبل سال
بوده: گفته از آنها یکی دیدهاند و را خوشگل
رادیکال او از بیشتر که دوستش و بخورمت!

این نباید چرا کنار، به شهوت پرسیده: او از بوده
اوجواب و دندانکشیدوخورد؟ دختر را عمالبه

نه؟ که چرا داده:
باید رابطه ای چه دیگر انسان های خوردن در
بایدابتداگرسنه وجودداشتهباشد؟البتهطبیعتا
گذاشت. آیا طعم گوشتها تفاوت بین بود. باید
عمل مالک خورده شود که باید طرف رضایت
که داشتند وجود کسانی زمان آن در آیا است؟
به میل یک نوع شوند؟ داشتند خورده دوست
در شهادت و هم نوعی جهاد شاید و خودکشی
منطق از زیاد شدهاند خورده که آنهایی بین

نیست. دور
به نه است. چندشآور انسان یک خوردن
یک و یا بازیگوش خرگوش یک اندازه خوردن
و سادهلوح و مهربان گوسفند یک زیبا و یا آهوی
نهحتی به اندازهخوردن یکگوسالهبا آن چشمان

از درد. پر زیبا و
میتوانید مجسمکنید انسانهفت هزارسال
شام چه امشب برای میپرسد: از زنش که قبل را

آدم! آبگوشت میدهد: جواب زنش و داریم؟

در ایرانی زنان گسترده فعالیت به اشاره از پس و
«جنبشسبز»گفت:«درجامعهامروزایرانازیک
و  شاهدیم زنیرا طرفافزایش۱۴۵ درصدیچند
روسپیگریافزایشبیسابقهای یافته ازسوی دیگر
است. مجموعهاینشرایط قابلفهمنیست.و این
یک چند صد سال پیش و حالی است که هزار در
که داشت را امکان این آرتمیس نام به ایرانی زن

ایران بشود.» جنگی فرمانده ناوگان
ایران امروز زنان از انتقاد به ادامه در وی
که هستند ایرانی زنان «این گفت: و پرداخت
خود فرزندان  فهم و درک  سطح ارتقا برای 
را بسیجیها که هستند آنها کرده اند، کمکاری

تربیتکردهاند.»
بهطرحپرسشپرداخت یکی آخرین فردیکه
داشت: اظهار که بود جلسه در حاضر بانوان از
صحبت پهلویها مدرنیزاسیون باره در «شما
که این پاسخ بود کافی کارها آن اگر کردید.
شرکت انقالب دوران تظاهرات در زن میلیونها

کردندچیست؟»
پاسخگفت: «شرکت عظیم مهناز افخمی در
بیشترشان بغرنجی است. انقالب مساله در زنان
را مردان با و برابر حقوق بیشتر میکردند تصور
اشتباه که فهمیدند بعدا ولی میآورند دست به
ناآگاهی از دالیل یکی و نبود ملت آگاه کردهاند.

بود.» اجتماعی آزادی نداشتن هم آنان
کار ایران زنان سازمان در «من افزود: وی
و ۱۴۰  ۴۰۰ شعبه کشور سراسر در که میکردم

سازمانزناندر تهراندر شعبه رفاه داشت. مرکز
برسوادآموزی، واقع بودو در آن عالوه جنوبشهر
کنترل به مسایل مربوط و نیز حرفهای آموزش
زنان آموخته به نیز خانواده و موالید جمعیت
بایدبگویممتاسفانهافسانههایزیادیدر میشد.
راجع هم افراد و به راجع هم ذهنهایما هست؛

شد.» انجام مملکت آن در که خدماتی به
خود اظهار گفتار پایانی بخش سخنران در
شما پایانصحبتمبا در «مایلممطلبیرا داشت:
درمیانبگذارم.مادراینسالهاهمخیلیصدمه
ولی دادیم، از دست خیلی چیزها را هم و دیدیم
به مملکتمان را راجع یک چیزی است خوب
خدمت مملکت دارد به اگر کسی کنیم. قبول
شیرین عبادی خانم اگر بدانیم. را او میکند قدر
نظرات همه ولی میکند کار مملکت برای دارد
خدمتش به دستکم نیست یکی او نظرات با ما
احترامبگذاریم.ما درگذشته فقطقدرشهیدانرا
امیرکبیر بزرگمیداشتیم؛ را آنها میدانستیمو

« نداشتیم. با زندهها کاری ولی مصدق، یا
دمکراسی و آزادی ما «اگر افزود: وی
میخواهیماینحقرابرایدیگرانهمقایلباشیم
بتوانند هم دیگران که بگوییم سخن طوری و
که میبینیم خوشبختانه بزنند. را حرف هایشان
زنانجوانایرانخیلیازماجلوترندوتحملدارند

همهستند.» قدرشناستر و
که این بیان را با سخن خود افخمی مهناز
شما باشم خدمت در که بود موهبتی «برای من

برد. پایان به « بشنوم را شما سخنان و

خود... احقاق حقوق برای ایرانی که زنان است سال ۳۰
۱۷ صفحه از بقیه

کم  دولتهای قاره آن ۱۳ کشور در که شده باعث
سوسیالیستی چپ به متمایل یا و انقالبی بیش و
در  السالوادور تا ۱۹۹۹ گرفته در سال ونزوئال (از
در حالی است این به قدرت برسند. (۲۰۰۹ سال
لیست این راس تجربه در پنجاه سال با کوبا که
«سیا» کودتای نیز هندوراس کشور در و دارد قرار
آمریکا) دفاع وزارت حاکم در نومحافظهکاران (و
منجر که ضد کودتا مبارزات نیروهای جهت به
با گشته، اوباما آمریکای موقعیت بیاعتباری به

شده است. و ناکامی روبرو سرنوشت نامعلوم
آمریکای ناکامی و  شکست  علل از یکی
متحد چپ التین وجود آمریکای در هژمونیطلب
طرفداران مقابل در جدید بدیل یک عنوان به
خصوصی سازی پروسههای و نئولیبرالی آزاد بازار
کشورهاست. مثل آن در عمومی ضد مقررات و
عظیم جنبشهای التین، آمریکای کشورهای
نیز جنگ ضد و سرمایه گلوبولیزاسیون ضد
آمریکا و اروپا کشورهای در فزایندهای بهطور
و فعل  این  مجموع هستند. در حال گسترش
به مختلف جهان مناطق در تغییرات انفعاالت و
در سطح چه بلند پروازیهای دموکراتیزه کردن
جامعههایملیومنطقه ای،منجملهدرخاورمیانه،
برای توان زیادی جهانی و سطح قاره ای در چه و
خواهد سرمایه با نظام جهانی جدی رویارويیهای

بخشید.
حرکت ویژه به دگردیسی، این گستره در
چالشگران عمل، است اتحاد در راه چپ نیروهای
شد خواهند موفق نظام ضد تودهای و دموکراتیک
واقعیتهای مدت از دراز برای گذار را خود که
آماده جهانی سوسیالیسم به سرمایه موجود واقعا

سازند.

و... نگاهی به فراز نیم

هانتینگتن بیماری در که میشود گفته امروزه
بیش چهار رویکروموزمشماره ،(Hantington)
نتیجه و در اندازه پروتئینهانتینگتنمی نشیند از
پای و میشود خارج دست از عضالت کنترل آن
به پدیده این شباهت میرقصد. طرف هر به بیمار
نیشرتیلبحثیعلمی نیست ولیجالباستگفته
افرادخانواده یکیاز اگر بیمارییادشده در شودکه
درصد پنجاه باشد داشته را ژن این مادر) یا (پدر
بهعکس فرزنداندیدهمیشود؛ آندر احتمالبروز
حالتقبل،گازگرفتنخفاشکهاصال ژنتیکینبود.
پدیده ،(Chaotic) سیستمهایبی نظمی نیز گاه
اختصار بهطور را پدیده این مثالی ارایه با سازند.
نسبت ـ  «پی» عدد معموال میدهم: توضیح
ممیز سه محاسبات در ـ را آن قطر به دایره محیط
را روند، عدد ترتیب به این یا و چهارده می گیرند
ممیزصدها عدد از حالی که بعد در گرد، میکنند.
که فرض کنیم اگر تمامی ندارد. و نیز میآید دیگر
میداریم و نگه دست ممیز از بعد دهم رقم پس از
هم برای محاسبات روزمره روند میکنیم و را آن
زبان کامپیوتر در ولی نمیشویم اشکالی مواجه با
وجود به کنترل بی نظمی غیر قابل و آشفتگی یک
بزند پر ایران در پروانه که این مثل درست میآید.

پا شود! در تگزاس طوفان به و
 L'etre et هیچ و هستی فلسفی: گفتمان ۹ـ 

سارتر. پل ژان ،le neant
تنیدگی زمان  از درهم بخش ۲ ـ ۱ و در ۱۰ ـ
شدیدا که کردیم یاد (Tempospatial) و مکان
واژه از مکان» ـ «جای به ابتدا دارد. توضیح به نیاز
زبانشناسان از و کرد خواهیم استفاده «جاگاه»
انیشتین میکنم. باری، کسب اجازه وسیله بدین
فرضیه به خوبیدر «جاگاه» زمانـ مکانیا واژه از

واژه ولی استفاده کرد عمومی» خود «نسبیت
«او  نقل از Penroseـ  ـ نیست Spacetime از او
ابتدانسبتبهآنبسیارحساسیتنشانداد.اگر در
بنگریمگالیله و نیوتنهمپرسپکتیویاز بهگذشته
(Minkowoski)مینکووسکی اما داشتند جاگاه
کرد و عنوان پدیده را این انیشتین بود که معلم
و هلندی (Lorentz) را لورنتز پایههای ریاضی آن
 ۱۸ فصل در روز، پن ریختند.» فرانسوی پوانکاره
تقارن گروه بعدی ده مقوله می نویسد: خود کتاب
سن در مجموعه پوانکاره مینکووسکی به جاگاه
پوانکاره گفتمان این می پردازد. میسوری، لویی،
مکانیک در میدان خصوص به نسبی و فیزیک در
ازاهمیت (Quantum Field Theory)کوانتومی
برخوردار است(همانمرجع) خوانندهگرامی بسیار
میتواند نظیرنویسندهایننوشتارمیدانده بعدیرا
نباشد معقول هم شاید کند. مجسم زیر صورت به
مدح تو سخن «هر کس به زبانی حال هر ولی به
جسمی  باری، ج). ۲ ـ ۱ ـ ـ می گوید.» (موضوع
ناظر، دارد و قرار اطاقی در است بعد دارای سه که
خارج یا اطاق و آن نیز در جسم مشاهدهگر، آن
شرق، جهت، شش اما اطاق در است. اطاق از
میکند. حرکت پایین، باال، شمال جنوب، غرب،
روی جسم که میگیریم نظر در را حاال مورچهای
(بعد است حرکت حال در اطاق درون بعدی سه
اگر بخواهیم و میشود) وارد معادالت نیز زمان
تصور یا و ترسیم را مورچه این لحظهای مختصات
کنیم.دروندهبعدبایدکنکاشکنیم.ظاهرادنیای
و درون آنها ذرات ریز بی نهایت کوچک ها، اتمها و
هم شاید و میسازد بیکران ما را فضای که دنیایی
دماغی(مغزی) ادراکیو عکسالعملهایعصبی،
فرآیند شکل می گیرد و ده بعدی این فضای در ما
روی که جسمی را مختصات شاید بتوانیم دارد.
کنیم تجسم است در حرکت مادر بطن در جنین
شش در آن مادر نیز در که را بیان نماییم حالتی و

حرکت میکند. یاد شده جهت

در رویارویی... و فلسفه عشق شهادت

نزدیک دکه کفشدوزی روزها به اغلب بود.
و مینشست، آنجا میبرد، پناه خانهاش
معتقد میماند. خیره کفاش کار به ساعتها
بماند، خواهد سال دیگر زنده سه که «اگر بود
که برساند جایی به را ایرانی موسیقی توانست
کوتاه عمر صبا دفتر اما نگران نمیرد». دیگر
اوراق سال پنج گذشت پنجاه و از پس و بود

شد. بسته آن
جمعه روز بامداد چهار ساعت صبا مرگ
«صبح  افتاد. اتفاق ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۳۶ 
چهرهای شستند، را صبا جسد وقتی جمعه
در قطره اشک چند و داشت و روحانی خندان

بود». شده جمع چشمهایش از یکی کنار
به عنوان «احیا را  نماند که صبا ناگفته 
سماعی» حبیب سنتورنوازی مکتب کننده
به چنان حبیب با او دوستی کردهاند. معرفی

یار کنار مرگ، در از پس که خورده بود گره هم
شمال قبرستان ظهیرالدوله در قدیمی اش در

شد. سپرده خاک به تهران
تاریک نقاط و ضعفها تمام با را، صبا
موسیقی یکی از اعجوبههای باید زندگیاش،
او درباره شمار آورد. حاضر به قرن در ایرانی
گروهی گفت. خواهند و گفته سخن بسیار
همانند ایرانی موسیقی عرصه در را او حتی
شخصیت اما می دانند. فارسی شعر در نیما
ابهام قرار از هالهای در همچنان واقعی صبا
«باختری» سرشت او میان زیرا داشت. خواهد
و بود عمر سرگشته آخر خود تا «خاوری» و
هر دهد، دیگری ترجیح را بر یکی نتوانست
خاوری در او سرشت میرسد نظر چند که به

باد. بود. یادش گرامی قویتر
در حوزه  پژوهشگر * مجید میرمنتهایی،
کتاب صاحب  معاصر و ایران  فرهنگی  تاریخ 
ایرانی»، موسیقی در مدرنیسم و «سنت

میباشد. ۱۳۸۱ روز، فرزان نشر تهران،

صبا... ابوالحسن

و چرا درک که میداند کسی امروزه کمتر
به نوئل بابا تصویر از مادیگرایانه دریافتهای
مسئول است. شده وارد کریسمس رسوم و رسم
درک و این نمود به اشاره با اسالمی مرکز یک
تبلیغاتی، بزرگ پالکاردهای روی دریافتها بر
در غیرمسیحی یک برای غالب تصویر که میگوید
تصویری غربی، کشورهای با مواجههاش اولین

است. کریسمس از پیش روزهای به مربوط
سو یک از مذهبی عقاید کردن رسمی از او
جشن برپایی نیات اصلی از گرفتن فاصله و
که جشن این اصلی ارزشهای و کریسمس
شگفتی اظهار انسانی آن است، گرمای همان
یک راهب بودایی که میکند؛ شگفت زدگیای

است. آن دچار هم
زندگی تجربه اساس بر  بودایی راهب این
که حالی «در میگوید:  غرب در  خود کوتاه
شب در مردم از بسیاری کشورها از برخی در
در غربی ها محتاجند، شب نان به کریسمس
غذا دارند نیاز آنچه که بیشتر از بسیار شب این
است، نگران بودایی راهب میکنند.» تهیه
زندگی نعمت و این ناز که در مسیحیانی نگران

کردهاند. فراموش را فقیران و میکنند
اگر نیست شگفتی جای اوصاف این با
آمریکا مقیم غیرمسیحی ایرانیهای که بگوییم
بعد مذهبی با فقط غربی نه دیگر کشورهای و
فرا با سال هر بلکه ندارند، مشکلی کریسمس
گاه و رفته آن پیشواز به کریسمس ایام رسیدن
مسیحیان از جشنها برگزاری و هدایا خرید در

میگیرند! هم پیشی میزبان خود کشورهای

ایرانی... غربتنشینان


