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اخبار با شوخی
ده  روزانه مجلس: نماینده جاللی کاظم *
ترافیک تهران در شهروندان وقت میلیون ساعت

تلفمیشود.
بعضیها پای که ساعتی میلیون ده با اون ـ
 ۲۰ میکنه می نشینند جمعه نماز خطبههای

میلیونساعت.
تصویر. نصب یک برای ماه زندان چهار *

ـتقصیرخودشه.میخواستعکسنیمهلخت
آویزان بیت رهبری دروازه را بیرون لوپز جنیفر

نکند.
خداوند  فقیه انکار والیت رد جنتی: مال *

است.
کافر ایران از دنیا به غیر مردم همه پس ـ
قضیه این قاطی را خدا چرا حاال هستند؟

میکنی؟
در  تهران در روز پنج تا دو تعطیلی * پیشنهاد

هوا. آلودگی علت به آتی روزهای
خیال تا ببندید را درش روز هفت هر اصال ـ

شود. راحت همه
در کشور. تورم نرخ افزایش بانک مرکزی: *

در دیر ماه شش همیشه چرا آمارها این ـ
میآید؟

*حجت اهللا سعیدینمایندهولیفقیه درسپاه: 
باشند. هدفمند باید عزاداری مراسم نوحههای

عزاداران برسانیدهدفمندش را به یارانه ـشما
میکنند.

آن  و انتقال بندرعباس در کیک زرد * تولید
اصفهان. به

تولید شیرینی و کیک خودش که اصفهان ـ
برعکسعملمیکردند. باید میکند.

تهران. در «شیشه» معتادان افزایش *
مردم مجبور کردند ممنوع را بسکه مشروب ـ

کنند. تا حال بکشند را شیشه خالی شدند
میشود. تاسیس روحانیون ویژه بانک *

بانکی حساب سوییس توی خودشان مگر ـ
ندارند؟

می شوند. حذف وزارتخانه چهار *
خارجه امور وزارت کشور و وزارت که حیف ـ

نیستند. آنها جزو
تهران: مداحان  زاپاس جمعه * خاتمی، امام

کنند. افشا را فنتهگران باید
چکار شخصیها و لباس پس اطالعاتی ها ـ

میکنند؟مداحی؟
روزنامهنگار  یک مرخصی  با مخالفت  *

زندانی.
بخور. هم دیگر چایی یک بمون حاال گفتند ـ

خبره؟ چه بیرون مگر
کرم  از ایران رژیم نشریه «الشرقاالوسط»: *

است. همضعیفتر
بدنت جای به چه کرم این دارد  بستگی ـ

بیفتد.
چند  «ممنوعیت زیر  امضا  هزار ده  *

همسری».
مردها نصف زنها امضا که این احتساب با ـ

اثری نفری پنج هزار این اعتراض میشود حساب
نخواهدداشت.

مجرم  کروبی  و موسوی هرندی: * صفار 
واقعیهستند.

میگیرند را نکردهاند جرم که اون هایی چرا ـ
ندارند؟ کاری را واقعی مجرمین ولی

متخصص  تهران: ۴۵ هزار دانشگاه * رییس
کشاورزیبیکارند.

مشغولند.  به کار مداح ۴۵ هزار عوضش ـ
اون در. این به

«گروه  مذاکرات در زورگویی * احمدی نژاد:
است. بینتیجه یک» اضافه به پنج

میگویید زورتان  ۷۰ میلیون زور به که شما ـ
نمیرسد؟ نفر شش به

کاهش و علمیه حوزه
طبیعی بالهای

بحران مدیریت سازمان رییس باقری حسین
کشور مدیریت بحران سازمان رییس (با کشور
حوزه با که تفاهمنامه ای داد خبر نشود)، قاطی
و شیراز، مشهد، قم، جمله از کشور علمیه
برای تفاهمنامه است. این شده امضا اصفهان

کاهشبالیایطبیعیمیباشد.
تفاهمنامه این جزییات ،درباره باقری حسین
به نزدیک مقامات اما  نگفت  زیادی سخنان
پرسنل که  گفته اند بحران مدیریت سازمان 
مقابل در که کردهاند توافق علمیه حوزههای
دعا میزان دولت مالی کمک مبلغی دریافت
و سیل و با زلزله مقابله را برای خود عبادت و
احتمال آتشسوزیو خشکسالیافزایشدهند تا

بخشند! کاهش را خطرها این

تیوی» «بسیج
از انتقاد ضمن و بسیج سپاه ارشد فرمانده
به که کردند اعالم سیما» و «صدا سیاست های
به شروع تیوی» «بسیج تلویزیونی شبکه زودی

کرد. خواهد کار
کلبسیج، ضمن فرمانده نقدی، محمد رضا
اعالم اینخبرگفتتنهایکمشکلکوچک وجود
تماشایتلویزیونرا آنایناستکهچگونه و دارد
دارای قلب آنهایی که برای کودکانو نوجوانانو

اعصاب ضعیفهستندمحدود نماییم. و
قراراستبرنامههایاینتلویزیونپرازخشونت
زشت و حرفهای شکنجه و و قتل کتککاری و

باشد. رکیک و

به معروف امر
خود مصاحبه آخرین در احمدی نژاد محمود
تاکسی رانندگان از ایران سیما»ی و «صدا در
و به دولت میزنند خواست که مسافرانی که غر
خود از تاکسی را میگویند بیراه بد و حکومت و
احمدی نژاد که چیزی تا صد از بیاندازند. بیرون
میزندحدود۹۹ تایآنها بویخشونت  حرفشرا
در احمدینژاد اشتباه میدهند. بازی الت و
این راننده معموال و وقتها که بیشتر اینجاست
تاکسیها هستندکهسفره دلشانرابرای مسافران
رژیم رییسجمهور و به رهبر و و باز میکنند خود
اگر مرد مسافر ناسزا میگویند. حاال و بیراه و بد
و از بیاندازد بیرون لگد با را تاکسی است راننده

برود! پیاده آزادی را پای تا انقالب

فرهنگهای با تطابق
دینی

در دارند آرام آرام و صدا بیسر و مسلمانان
سیاسی و مختلف آمریکا (مذهبی سیستمهای
زیاد که آمریکاییان میکنند. رخنه اجتماعی) و
هم بخاطر نیستند و کمی خورد و دعوا زد و اهل
مسلمانان دل می کنند سعی ترسیدهاند که این
و خشمگین عصبانی را آنها و بدست بیاورند را
با شرایط در همه موارد سعی دارند نکنند. آن ها

نمایند. تعدیل و منطبق را خود حاضر

ما کوچه سر  کاتولیک کلیسای این  مثال
بود کرده ماهانهاش چاپ در بولتن اعالمیهای
نوشته داد. نشان من به آمریکاییام همسایه که
مراسم بهعلتمقارنشدن ایامکریسمسبا بود:
سرود خوانی و نیایش مراسم عاشورا، تاسوعا و
و قمهزنی با امسال کریسمس شب مخصوص

بود! خواهد همراه زنجیرزنی
را «هاله لویا» سرود کنید خواندن مجسم
لخت نیمه کلیسا که کر گروه زنجیر و زدن با

هستند!

مردانه! تبریک
کوتاهترین دیگر روز  چند  عزیز، دوستان
بلندترین شب البته میرسد که راه از روز سال
شما دارد. به همه پی در را یعنی شب یلدا سال
قبل ایام با روز این شدن مقارن خاطر به مردان
کوتاهی به خاطر شما که همسر کریسمس از
تهنیت و تبریک دارد محدودتری خرید وقت روز

عرضمینمایم!

بخیـر! قدیمها یاد
قدیم ها یاد میگوید: ایرانی فیلسوفان از یکی
و  راه انداختیم انقالب به نفر ۵۰۰ با که بخیر
در  را کاری چنین نمی توانیم ۵۰ میلیون با امروز

ایرانبکنیم.
البته خوداینفیلسوفاذعانداردکهآن زمان
چرب پاچه و کله روغن حیوانی و و دنبه خوردن
میدانند همه امروزه ترویجمیشد و همتشویقو

دارند! ضرر مردم برای این ها که

علمی عمیق افکار
نوری سال زمین کره روی که است خوب چه
که میکردیم میدانید چقدر باید صبر نداریم.
کوفتی کادوی یک بتوانیم و بشود تولدمان روز

بگیریم؟
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آذر) ۲۲) دسامبر ۱۳ دوشنبه

آذر) ۲۹) دسامبر ۲۰ دوشنبه

سرکوبها مخرب اثرات

روانی فشارهای و
سخنران: مریم فروزمند

پیـرامون آزاد بحث

دولت  و مجلس  اختالفات
ایران در

پژوهش با باسن مقایسه
این با فرستاده بود ایمیلی رفقا برایم از یکی
مضمونکهبودجهپژوهشی دانشگاههایایراندر
بیمه باسناین  یک چهارممجموع سال۸۹ برابر
جنیفر عکس البته هالیوودی است. و بازیگر سه
کارداشیان  کیم بیمه)، دالر میلیون ۲۵۰) لوپز
 ۷۰) بایل و جسیکا بیمه) دالر  میلیون  ۱۲۰)

بود. کرده ضمیمه هم را بیمه) دالر میلیون
سه این باسن به متوالی دقیقه چندین
متوجه آخرش و خیره شدم سکسی هنرپیشه
چرا نفهمیدم و دوستمان نشدم ایمیل منظور
ایران اینقدر باید بودجه پژوهشی دانشگاههای

باشد. زیاد

فرهنگ در پرسه
و میکنند تلفظ نادرست  را  واژهای گاهی
پنجاه سال تا زبان میافتد. سر بر همان اشتباه
کرسی زمستانبرایگرمشدندور پیشمردمدر
و چرت گذرانی وقت و تفریح برای و می نشستند
اینسخنان و می خندیدند پرتهاییمیبافتندو

شد. شعر» نامیده «کرسی
به گونهای را شعر کرسی این ایرانیان امروزه

بدهنجارتلفظمیکنند.
اینیکی از اسنادیاست که سایتافشاگر گویا

است. کرده «ویکیلیکس»منتشر
این دیگر اسناد که قبال احمدینژاد محمود
بوددرمورد اینسندجدید قالبی خوانده سایت را
دیگرچه کرسیشعر اوگفت: است. داده همنظر
میبریمدرست آنچه که ما به کار صیغهایاست؟

ندارد! شک کسی آن در و است

اینترنت در نوشتهای از الهام با

طنزهای ایرانی
ایمانتان به آورده اید، ایمان که کسانی ای
نیاوردهاند ایمان کسانی که کار به کاری قسم

نداشته باشید!

*
آن برای فرار مردم ایران تنها کشوریاستکه

جنگ جبهه به بخوانند یا باید درس یا آنجا از
پزشکی بگیرند! معافی و یا بروند

*
مگر نکنید باور را خبری هیچ ایران مردم ای
کنند! تکذیب آن را سیما» «صدا و و «کیهان»

*
مهمانی یک در ایرانی دو بود. عجیب خیلی
کنار همنشستهبودندوساعتهابدونجرو بحث
و بحثهای سیاسی دیگری گفتن کلمهای به و
در صدا به آن ها عاقبت یکی از شد. سپری الکی
یکدیگر با دیگری مساله مورد در موافقی اگر آمد:

سکوتکنیم.

*
ایمردمایران،درست فکر کنید.اگرمیگویند
معنیاش آیا بکند، غلطی هیچ نمیتواند آمریکا

صحیح میگوید؟ آمریکا نیست که این

*
که دید را ایرانی میتوان یک که جایی تنها
انقالب میدان در سر می دهد آزادی فریاد آزادانه
ودرخط اتومبیلهایمسافرکشاستکه راننده

آزادی؟ میزند: آزادی؟ فریاد

*
ایران در آیامی دانستیدکهبسیاریاز«بت »ها
اصولاعتقادشان بر اساسافکاربتشکنان امروز

سابق بنا شده است؟
 *

قیمت دوستیورفاقتدرایرانچقدرباالرفته
و دوستی و عشق اثبات برای باید قدیمها است.
امروزسه دوبارمیبوسیدیم، نزدیکیخودطرفرا

نیست! کافی هم بار

*
کنی ثابت که این برای  عزیز، هموطن
 ۳۰ عرض در مغزی رژیم اسالمی شستشوهای
سالاخیربرتواثریداشتهامشبرویپشتبامت

بده! سر فریاد اهللاکبر

*
مثل پوست حجاب زنان ایران زورکی بودن
خورد خواهند سر آن روی که مالها موزی است

شکست! خواهد کمرشان و

*

کشوریاست کهدیوارهایدانشگاه ایرانتنها
مبادا دیوارهایزنداناوینساختهاند تا بلندتر از را

مغزها جرات فرار پیدا کنند!

ششم اصل فقیه والیت
دین فروع

دارد حسابی اسالمی جمهوری روزها این
را به فقیه این والیت یک جوری میزند که زور
تهران زاپاس جمعه امام حتی کند. قالب مردم
والیت بگوید رد که فرستادند را آیت اهللا جنتی
حساب کار مردم خداوند است! تا انکار فقیه 

خودشان را بکنند.
جمهوری که بود راحتتر نمی کنید فکر
اصلهای از یکی بعنوان را فقیه والیت اسالمی
و این میکرد وارد درسی کتابهای در فروع دین
دین توی همه این نمیکرد؟ تبلیغات خرج همه
هم روش. یکی این کردهاند اسالم دستکاری
مردم و میشود عادی بعدش ولی سخته اولش
بدبختی این به عقل داشتند اگر می کنند. قبول

نمیافتادند.

عمیق افکار
کنند گناه حوا و که آدم نمیخواست خدا اگر
وحواسیببخوردمیتوانستدرختسیبخلق

است! شیطان هم کمی که خدا انگار نکند.

ایران از تلفنی مزاحمتهای
با عنوان قبال بخشی داشتیم صفحه این در
این شماره تلفنی با ایران. در این شوخی های
را برایرعایتانصافبرعکس کردهایم. شوخیها
هستید و بیکار مخالف ایران که در کنید تصور
میتوانید گوگل مجانی تلفن این طریق از و
آنها با بزنید و زنگ کشور از ایرانیان خارج به

شوخیکنید.
توانستم بودم ایران در که موقعی را اینکار
خوش هم خیلی خالی جایتان و دهم انجام

گذشت.

اولـ  ـ مکالمه
رینگ. رینگ ـ

الو؟ ـ
لوس آنجلس؟ مقیم حسینی، اصغر آقای ـ
بفرمایید. مناسکارحسینیهستم. بله ـ

اسکار؟ جایزه مثل اسکار؟ چی؟ چی ـ
برای تا گذاشتم اصغر جای به را اسکار ـ

شما؟ تلفظبشود. راحتتر آمریکاییها
البته که هستم خاچاطوریان واهیک من ـ
که کردهام وحدت توچطوریان عوض به را اسمم
از تهران زنگ کنند. تلفظ مردم تهران راحتتر

علیکم. میزنم.سالم
دارید؟ بفرمایید. چکار ـ

چه را امسال اسکار جایزه بپرسم زدم زنگ ـ
فیلمیمیبرد؟

مسخره کردی. برو آقا! ـ
تلفن... آزاد بوق

دومـ  ـ مکالمه
رینگ. رینگ ـ

الو؟ ـ

خانم. سالم ـ
شما؟ سالم. ـ

میزنم. زنگ از تهران هستم پیمان من ـ
سالمعلیکم!

داشتید؟ چکار بفرمایید. ـ
خاموشکنید؟خیلی ماهوارهتانرا ممکنه ـ

ممنونمیشوم.
ماهواره؟ کدام ـ

میگویم. را ایرانی ماهواره ـ
چی؟ برای ـ

اینجاتصویرمانخیلیبداست.میگویند ـما
باشد کمتر دنیا دور روشن ریسیورهای تعداد اگر
خاموش است شما ممکن بهتر میشود. تصویر
نوریزاده حال علیرضا با دقیقه چند کنید ما

کنیم؟ دست شما درد نکند.
بله؟ ـ

اینجا را خودمان تلویزیون هم ما جاش به ـ
پشمها و ریش این  شما تا میکنیم  خاموش
زجری چه ما بفهمید تا ببینید واضحتر را

میکشیم.
میکنی؟ شوخی ـ

در آخریننمازجمعهبهامامترفسنجانیشرکتکردندودختر و
بهترین باید را همنمازمیخواندند با و یکردیفایستاده در پسر
مذهبی اگر آن ها ایرانهستنددانست. آنچهجوانانامروز از تابلو
هم کنار در مرد نمیتوانند اسالم زن و در که میدانستند بودند

دارند.» خواستهای دیگری بخوانند. آنها نماز
پوششیکه استفاده به خاطر را نباید «مردم ویاضافه کرد:
با ایران درون در سبز نکنیم فراموش کرد. محکوم میکنند
هستم این حکومت مخالف من دارد. فرق از کشور خارج سبز
بین از مردم توسط باید رژیم این شیرازههای تمام معتقدم و
سال در دارند. را کار این توانایی و شایستگی ایران مردم برود.
تنهایی  به ایران مردم و نداشت خارجی دشمن شاه ۵۷ دولت
بعد نتوانند  که امروز۳۲ سال ندارد وجود دلیلی انقالب کردند.

بکنند.» را بیشتر این کار آگاهی با
که حالی  «در پرسید: نشست در حاضر بانوان از یکی 
اینترنت و کامپیوتر از استفاده ایرانیتسلطکافیدر دانشجویان
جلوی دسترسی آنها میتواند چگونه اسالمی جمهوری دارند،

بگیرد؟» را اطالعات به
مسئوالن عنواندکترایبسیاریاز مورد پرسشدومویدر
دست به را مدارک چگونه این که اینها بود جمهوری اسالمی

آوردهاند.
در «درحالحاضرسرعتاینترنت را داشت: سخنران اظهار
جزو  دنیا ایران ۱۴۰ کشور بین در که آوردهاند پایین آنقدر ایران
کارسازنیست.نسلجوان چندکشورآخراست.ولیاینروش ها
دورهجوانی وقتیمی خواستیم در ما کرد. نمیشود خفه را امروز
رو نویسی میکردیم. اما باید آوریم دست به کتاب ممنوعهای را
و مطلب و کتاب به دسترسی پیشرفته تکنولوژی این با امروز

است.» امر سادهترین اطالعات
شالگونی همچنین درموردعنواندکترای مقامات جمهوری
شکست را اسالمی جمهوری امروزی «آموزش گفت: اسالمی
بخوانند. دکتر را خودشان مجبورند آخوندها و است داده
میشود هم برمال بودنشان تقلبی اغلب که این افراد دکتراهای
نشانمیدهدکهنظامارزشیجمهوریاسالمی موردقبول حتی

نیست.» هم رژیم آن کارگزاران خود
و گفت: پرسش پرداخت طرح به حاضران دیگر از آنگاه یکی
«بهنظرمنرسیدکهدیدشمانسبتبهدانشگاهآزادمثبتنبود.
ایجاد دانشگاه رفسنجانیو همفکرانشبا قصد درستاست که
و بفرستند مختلف مناطق به را دانشگاهها که بود این بر آزاد
آزاد امروز همین دانشگاه ولی بدارند از مرکز دور را جوانها
درس دانشجویان چون است شده اسالمی جمهوری گریبانگیر

بیکار هستند.» و تمام کرده را
رشد دلیل مورد سخنران در جویای نظر سپس فرد این

آذربایجانیشد. و بیندانشجویانکرد ناسیونالیسم
آزاد پاسخ گفت: «مندربارهدانشگاه محمدرضاشالگونیدر
امور، از رژیم میخواهدهمه ویژه اکنونکه به حرف منفینزدم.
جملهایندانشگاه، را درکنترل کاملخود در آوردبایدحساسیت
در دانشجویانی که که بود این منظورم من داد. بیشتری نشان
دانشگاهآزادتحصیلمیکنندباشرایطآسانتریپذیرفتهشدهاند.
حتی ایران و عالی آموزش سیستم کل استاندارد آن که ضمن
ایرانامروز است. در پایین آمده ابتدایی هم دورههایمتوسطه و
کار بازار در میدهندکه رشتههاییبهجوانانلیسانسودکترا در
آزادنیست. البتهمختص دانشگاه نیست. اینامر آنها نیازیبه
این تحصیل برای جوانان تشنگی به پاسخگویی برای واقع در

کردهاند.» ایجاد را دانشگاهها
بین در ناسیونالیستی تمایالت رشد مورد در سخنران 
در ملی «ستم داشت: اظهار نیز ایران قومیتهای دانشجویان
آن به استو حاالستممذهبیهم زبانی بوده ایران تا کنونستم
که سنی مذهب آن دلیل به ایران مردم از بخشی اضافه شده و

ندارند.» حقوقی هم کاغذ روی حتی هستند
ولی بود پذیرفته نشده ملی مساله شاه «در زمان افزود: وی
شده پذیرفته ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در این امر
تحصیل خودشان محلی زبان دارند به حق ایران ملیتهای که
منتشر مادری زبان امروز نشریات مختلفی به ایران در کنند.
کتاب انتشار امروز نیست. شدنی امر این ترکیه در ولی میشود
صمد بهرنگی که هست یادم نیست. جرم ایران در زبان ترکی به
تعقیب ترکی تحت به زبان شعر یک کتاب خاطر انتشار به را
خوبش گفتیم بدش را اگر اینطور نیست. ولی امروز دادند قرار

بگوییم.» باید هم را
اظهار و قرار گرفت میکروفن دیگری برابر شخص سپس
مقایسه فرانسه با را ایران دانشجویی جنبش «شما داشت:
با خیلی این دو کشور اجتماعی حالی که بافتهای در کردید.
به نسبت ایرانیها که مورد این در دیگر سوی از دارد. فرق هم
اروپا بایدبگویمدر بیشتریبه آموزشعالی دارند عالقه اروپاییها
دانشگاه به که نیست مجبور دارد و انتخاب آزادی نوجوان یک
میآورند فشار بچه روی خانواده فقر خاطر به ایران در ولی برود

برود.» دانشگاه به و بخواند درس حتما که
شالگونیپاسخداد:«همانطورکهگفتمجنبشدانشجویی
یک دیکتاتوری، به ویژه پیرامونی سرمایهداری، کشورهای در
شود. سیاسی سرعت میتواند به است که دنباله دار جنبش
وجود دانشجویی فعال جنبش هم کشورهای سرمایهداری در
جنگ  دوره در یا فرانسه ۱۹۶۷ در سال در مثال است داشته
 بقیه در صفحه ۳۲   

گذشته... دهه شش در
۱۷ صفحه از بقیه
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ببحه

در  ملل که سازمان میانجی ـ روز هفتم ۱ ـ
ترور شد. سال۱۹۴۸توسط صهیونیستها

پرسشـ  نمناکی. برای مادرـ  واژه ای ـ ۲
سر. ـ پشت رادیویی تقویت ـ ـ النه پرنده ۳

بخاریمرکبازیک پنجماکسیژنوچهار  ۴ـ 
ـ میگفتند «تذکره» آن به ـ روزگاری ازت پنجم

نخستین رییس  و گاندی نزدیک از یاران ۱ـ 
هاون. درون ـ استقالل پس از دولت هند

هر چیزدرهموآشفتهـبی آننتوان زیست  ۲ـ 
فلزی. ابزار و است ترشی ـ

روی  که فلزی قطعهای ـ باالتر بلندتر، ـ ۳
بزرگ ـ سردار حک شده باشد یا اسم شماره آن

اشکانی.
آرایشی ـ  وسایل رستگاری ـ از و ۴ ـ راستی

شوشتر. برنج ـ آش
ژنرال  ـ نظری بلند ـ جنوب در جزیره ای ۵ـ 

جنوبیجنگهایانفصال.
مزاح  ـ بیمارگونه سخنان و پریشانگویی ۶ـ 

شوخی. و
بعید  فاصله وستونـ پایه توانـ طاقتو ۷ـ 

مازندران. استان شهرهای از ـ
شهری  ـ گاهواره ـ اروپایی است پایتختی ۸ـ 

شمالسیسیل. در
چاپار و  ـ چهارده شب ماه ـ قامت و ۹ ـ قد

زن. بهم عدد ـ قاصد
است. بلند حاشا مال ـ مونس! تلفن ـ ۱۰

همواره  پیوسته و ـ قوی به ظاهر جنس ۱۱ـ 
تجمع. محل و مرکز ـ

حمله و  ـ ترکی اسم ـ کن صاف ۱۲ ـ پارچه
ندارند! بعضیها دارد، ماشین ـ یورش

کشور و  ـ صدها سال زمان ـ و ۱۳ ـ عهد
زادگاه.

غروب  ـ گردن! شکسته به دست صفت ۱۴ـ 
کردن. نقل قول از دیگران ـ کردن

کارگردانان  از ـ ویتنام در عیدی ـ  ۱۵
کوچک «پرنده و خالق ایران  سینمای مطرح

خوشبختی».

اروپا. کوهی در رشته
هم  تلفظ ـ با این سوار بر خودش حرفی ۵ـ 

داستان. کتاب ـ است محلی گویش به پسر
حرف  ضروری ـ الزم و ـ میثاق و عهد ـ ۶

شرطبا تخفیف.
پشت  ـ دانشمند ـ وحشتانگیز و دانا ۷ ـ

گردن.
برادر حضرت  جهان و روزگارـ  لبریزـ  پر و ۸ـ 

موسی.
خوراکی  دانههای از ـ پسندیده و خوب ۹ ـ

آمدن. دنیا به ـ
زمین  ـ فوتبال زمین در اصطالحی ـ ۱۰
اتومبیل نخستین ـ علف  و بی آب و خشک

ایران. ساخت
چهره  ـ دندان  قشوی  ـ  نما زمان  ـ  ۱۱

شطرنجنشین.
حرارت  فصل ـ حرف سه و حرف یک ۱۲ ـ

خانگی. دزد ـ پیشه
بیرون  از دمل که رنگ مادهای سفید ۱۳ ـ

میگو. ـ مایعات تهنشین ـ میآید

ـ محل اتصالدو استخوان  آبراه ساختگی ۱۴ـ 
منظومه شمسی. سیارات از بدنـ  در

ازمدادهای  پایتختجمهوریاسلواکیـ ۱۵ـ 
معروف.

فهمیدی؟ کجا از ـ
آزاد... بوق صدای

ـ سوم مکالمه ـ
رینگ. رینگ ـ

الو؟ ـ
بلند. واضحو چقدرخوبمیاد. ـسالم.صدا

کوچه هستی. سر انگار که
بله؟ ـ

امتحان را گوگل  جدید  تلفن  این  دارم ـ
ساخته چی آمریکا. مرگ بر که واقعا میکنم.

بدمصب.
شما؟ ـ

علیکم. سالم میزنم. زنگ تهران از من ـ
چکار دارید؟ ـ

کنم؟ صحبت آقای ستار دلدار با ممکنه ـ
گرفتید. اشتباه ـ

را دارد ماهواره برنامه که توی دلدار آقای ـ
ستار خواننده. میگویم. نه

گرفتهاید. اشتباه نیستند. اینجا ـ
هستند؟ نوریزاده آقای ـ

نه آقا. ـ
دارند؟ فروهر تشریف چی؟ خانم داریوش ـ

بگم؟ دفعه چند گرفتید. اشتباه آقا ـ
ابیهمنیست؟سیاوشقمیشی؟پسچی ـ

جمعه؟ جمع شما اونجا که میگن
کن... آقا. ولم نه ـ

من االن برمیگردم. صبر کنید دقیقه یک ـ
میروی؟ کجا ـ

نگه دارید گوشی را شما دارم میروم توالت. ـ

طول چقدر گوگل مجانی تلفن این ببینم من
قطعشکنه. و مخابراتبفهمه که میکشه

من نشو. مزاحم سرت.  به زده  آقا. برو ـ
دارم. کار

نگه را گوشی خانمتون بگویید پس باشه ـ
کارتان. دنبال بروید شما دارد،

عوضی. مرتیکه ـ
تلفن... آزاد بوق صدای

چهارمـ  ـ مکالمه
رینگ. رینگ ـ

الو؟ ـ
آقا. حاج سالم ـ

ایران. برگشتند نیستند. آقا حاج ـ
کیه؟ آقا حاج ـ

پدرم را نمیگویید؟ مگر ـ
خودتان بود. منظورم نه بابا. ـ

نیستم. حاجی من ـ
اینقدر خرابه؟ یعنی وضعت ـ

چیه؟ منظورتان بله؟ ـ
ناقابل نتونستی وسع یک مکه رفتن که ـ

کنی؟ پیدا را
ترجیح رفتن می رسید و اتفاقا وسعمبه مکه ـ

کاراییب. جزایر بروم دادم
همه اون کرد؟ با دعا میشه اونجا هم مگر ـ

بیحجاب؟ زن
شما دید. خدا را میشه بهتر عالیه و هواش ـ

دارید؟ چکار هستید؟ کی
کاراییب جزایر مسافرت بگم که زدم زنگ ـ

کوفتتبشه.
بله؟ ـ

یکیدیگهآمدرویخط. ـخداحافظحاجآقا.
کنم. قطع باید آمریکاست. از

تلفن... آزاد بوق ـ

در هرجا. کس و هر
کار که مینویسند و دارد ادامه قصه این پس
این بانکهاخواهدرسید.در در بهافشایفسادها
جولین آقای این نیست که کمی خدمت صورت
جنبه مایلند منتهی دولتها میکند مردم به

شود. غیرقانونی این کار برمال
به سود عمومی افکار است ممکن رفته رفته
عمومی یک شماره دشمن لقب فعال که مردی
آسانژ جولین آقای زیرا بچرخد. است گرفته
احزاب حمایت از تا رفته سوئد به است چندی
شود ولی آزادیبیانبرخوردار و چپو سندیکاها
کارش او مانع جنسی به به اتهام تجاوز آنجا در
توفیقی و با همه رفت. پس به لندن شدهاند.
طریق از وی توقیف به اقدام دولتها یافت که
۱۸۸ کشور  که این معنی به کردند.  اینترپول 

متعهدتوقیفاویند.
اینترپولی اتحاد با فسادخود را دولت ها باری،
بایستببندند امید بهچه بپوشانند. مایلند خود

این؟ از بعد مردمان
یعنی بوش عهد پرفساد شرکت آن مزدوران
بهوجودمبارک  Black Water هنوزدرعراقاندکه
جانشین شرکت در آن ها فوت و فن پر و اطالع پر

است. نیاز Oyn Corp
چگونه ممکناستآمریکاجاندربرداز نفرت
بنیادگرایانجهانمسلمان؟چگونهممکناست
پاکستان بمب های بزرگ وحشت از بهرهگیری با
و مذاکره به راضی کشور را این تروریستهای
چگونه چنین جو و البته در جلبدوستی کنند؟
صد صد در شما به پاکستان دولت انتظار دارید
در مسلمان، که مردم متعصب با و اعتماد کند
در همانبنیادگرانتروریست، رابطهمذهبیاندبا

نباشد؟ بند و زد
و است. شده خوره جان آنها دولتها فساد
از جلوگیری بابت از پرداخت خواهند گران بهایی

عدالت. اجرای

توضیحات: و منابع
اقیانوس  کنار مراکش، جنوب در شهری ۱ـ 
اتلس، مجهزبهوسایلدرمانیکهآسایشگاه سران

است. عرب ثروتمندان و دول
فرانسه» و  خبری «آژانس استناد ۲ ـ به
نقل به و دیگر منابعمعتبر خبرگزاری«رویترز»و

«القدسالعربی». و اینترنشنال» «کوریر از
ارتش  نظامیان ارشد مقام مولن آدمیرال ۳ـ 
از بعد اظهاراتوی سه شنبهگذشته آمریکاستو

شد. پخش از «سیانان» شمالی کره تجاوز
مطرح  میالدی سال ۲۰۰۵ از طرح این ۴ ـ
آزمایشنهادهشد. استودرمنطقهکرمان هم به
بهاستناداظهارات عبدالمجید ریاضیمعاونوزیر

 Webzine «میانه»، از نقل به ایران، ارتباطات
 Angelo - Iranian Mianeh

 Sphier آقای اظهارات  به استناد ۵ و ۶ ـ
کارشناس مسایل خاورمیانهعربیکه اخیرا ازسفر
تلویزیون ـ رادیو در برنامه و کرد مراجعت ایران به
مطالبیحساسدر باب نفیصالحیترهبر  Arte
اول مورخ کرد؛ ارایه قم علمای از جمعی وسیله

میالدی. ۲۰۱۰ دسامبر
نطق ۱۷ آبان ۱۳۸۹  در خامنهای ـ آیتاهللا ۷
محاصره و فلسطین ملت به کمک «امروز گفت
و افغانستان ملت با همراهی و غزه شدگان
و مجاهدت و مقاومت پاکستان و عراقو کشمیر
صهیونیستی رژیم و آمریکا تعدی برابر در
اسراییل...وظایفمهمیاستکهمتوجهخواص

«اطالعات». روزنامه از نقل به است...»،
از  میدهد؛ روی تناقضاتی حال این در ۸ ـ
Bradly Manning که  و سال سن جمله درباره
جای  در است و سربازی۲۳ ساله روزنامه یک در
دیگر،مثلسرمقاله«فیگارو»،مورخاولدسامبر

میشود. ساله سرباز ۳۲ این میالدی، ۲۰۱۰
 La به کنید ـ برای اطالع بیشتر رجوع ۹

.F. Marc Alvaro مقاله vangardia بارسلون و
نگاهکنیدبه همهجراید درجهاولجهان؛  ۱۰ـ 
«لوموند»،  روزنامه Yve Eude در مقاله ویژه به

میالدی. ۲۰۱۰ دسامبر دوم مورخ

«ویکی لیکس» افسون

که دارد روی از تستهایی است فارس گویا یکی
با ایرانیان اگر و میشود تمرین (منطقه) بیمار
جهانی نهادهای از طریق فرهنگی برخوردهای
و آرام چالش جغرافیای منطقه وارد با مرتبط
به نشوند، مجموعه ای متقاعد کننده و جمعی
میافتد به خطر امروزی با جغرافیای ایران نام
نظمی در آن بخواهیم نمیماند که ایرانی باقی و

کنیم. برقرار دیگر
چه امروز ایرانیان برابر در تاریخ که راستی
طرفی از کرده! تلنبار  تکلیف و  وظیفه اندازه
کدامبضاعت مالی با چندیدیگر معلوم نیستتا
به انواع طرفی از کنند، تامین را شب خود نان
که مبارزاتفراخواندهمی شوند.اینآخرینوظیفه
آن هم  عربی، خلیج به فارس خلیج نام با تغییر

ایرانیان برابر در آمریکا، دریایی نیروی اراده به
به خطرات آلوده است دشنهای و گذاشته شده
محاصره در ملتی است. دشوارتر همه از تجزیه،
نیروهایپلیسی انواعخطراتداخلیوستمگری
خود، آشیانه بر موشک و بمب باریدن نگران و
با اراده رویارویی به است شده ناگهان فراخوانده
سیاسیقدرتیکهبرای خانهو کاشانهاشبهسلیقه
ایرانیان انصافکجاستو خودنامگذاریمیکند.
چهبایدبکنندتاحقوقابتدایی شانازسویدولت
متبوعوحقوقجغرافیاییشانازسویقدرتهای
انرژی اندازه چه بشود؟ شناخته محترم جهانی
برای روانی قدرت اندازه چه و است نیاز مورد
و چه متفاوت مبارزه در عرصههای حفظ تعادل
پی پی در شوک های تحمل برای اندازه آمادگی

و بیوقت؟ جهانی
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

خلیـج فارس

که زمانی در سوی دیگر سرمایهداران از و سو
در هستند ، و دولت سهیم حکومت در چپها
این در رقابتمیکنند . انتخابات با یکدیگر کارزار
نیکاراگوئه، اکوادور، بولیوی، (ونزوئال، کشورها
سیاستها اتخاذ با چه اگر و ...) برزیل پاراگوئه،
نئولیبرالی،ضدخصوصیسازی برنامههایضد و
برای جدی محدودیتهای دولت سوی از و...
آنانخلع سرمایهدارانکالنوضعشدهاستاما از
فعالیتهای و از حرکتدر وسلبمالکیتنشده
در انتخاباتیوسیاسینیز منع نشدهاندوچهبسا
میتوانند ( مثلشیلیدرسال۲۰۰۹) شرایطینیز
ازطریق صندوقرایساقطکنند. را دولتچپ گرا
تالطموشگفتیها از پر گذار» در این«دوره البته
ثبات و هنوز دولتها این سوسیالیسم، به سوی
تعییننهایی نیافتهاندوسئوالهای قابلتوجهی
این برخی از مطرح است. آنها آینده پیرامون
قابل حد تا برزیل ) در دولت لوال دولت ها (مثل
برنامههای و نئولیبرالی ضد مواضع از توجهی
کردهاند عقبنشینی انتخابات دوران اقتصادی
اکوادور بولیوی، ونزوئال،  چون دولتهایی اما
آنها میتواند که دارند قرار مسیری در هنوز و...
مالکهای و چشماندازها با پیشرفت سوی به را
این نگارنده نظر به دهد. سوق سوسیالیستی
با حریفان رقابتهایشدید پروسه در دولتها اگر
مداخالت نظامی و تجاوزات خود قربانی داخلی
بر نگردند و (آمریکا ) جهانی نظام سیاسی راس
التین که آمریکای دارد بمانند احتمال کار سر
«جهانی سوی به را قاره ) آن از مهمی بخش (یا
سوسیالیستی چشماندازهای و معیارها با بهتر»

رهنمونگردند.

... سوسیالیسم ضرورت و چرایی

از دیگر هنرمندان و فرهنگیان مقیم منطقه چند
دورهمجمعشدندو «کانون دوستدارانفرهنگ
با چند سالیانی ریختند. او برای پی را ایران»
پایهگذارانشبودهمکاری از یکی کانونیکهخود
که بود همکاری همین رهگذر از و داشت نزدیک
رشته شایسته از هنرمندان دیگر برخی اتفاق به
و آوردند بوجود را موسیقیصبا» موسیقی«گروه
نوازندگی و آهنگسازی، زمینه در تا سالهایدراز
یکدیگر کنسرتهایمختلفبا و برنامهها اجرای

متاسفانه، گروه، آن وقتی و کردند. همکاری
به سویی یک هر پایهگذارانش و یافت تالشی 
موسیقی «انجمن به ایجاد همت شهریار رفتند،
و برخیدیگر همراهیشاگردانخود و با نوا»کرد
ازهنرمندانرشتهموسیقیبرنامههایهنریخود

کرد. دنبال را
دیدارهاییکه یکیاز در پیششهریار، سال ها
داشتیم،بهمنگفتهبود کهکتاب«آفرینش»،اثر
قصد و برگردانده فارسی به را ویدال، گورل مهم
آن بعدها ظاهرا کند. منتشر ایران در را آن دارد
نه که از آنجا ولی بود فرستاده به ایران را ترجمه
و نویسندگان و ناشران میان بندهای و زد در

و روابط از چیزی و نه داشت شرکت مترجمان
کشور داخل در کار نشر کتاب بر حاکم شرایط
میدانست،ناشرانمحترمعنایتیبهکارشنکرده
خبر با پیش ماه ماجرا همین چند این از بودند.
شدمو آن وقتی بود که او  به من زنگ زدو از دیدن
خوشحالی اظهار ایرانیان» «نشر تاسیس آگهی
«آفرینش» را است که ترجمه مایل گفت کرد و
گفتو کنیم. منتشر برایشچاپو تا ما به بدهد
گوهایمقدماتیبهعملآمدوبرآوردهزینهایشد
تا مورد نیاز تهیه مبلغ به دنبال گفت میرود او و
دریغکهروز اما اینمهمانجامبگیرد. هرچهزودتر
ایستادوخیلی قلبشاز تپیدن باز گذشته جمعه
رفت ما میان از کرد تصور میشد که آن از پیشتر

نایل نشد. کتابش نشر و چاپ به آرزوی و
جهان که با است هفته یک اکنون درست او

هنوز من اما است. رفته و کرده خداحافظی ما
سنتور دیگر برای ما نمیتوانم باور کنمکهشهریار
شهریار که کنم باور نمیتوانم نواخت؛ نخواهد
دیگردرمحافلومجالسهنریوفرهنگیحضور
شیرینش و لبخند مهربان با آن و یافت نخواهد
کنم نمی توانمباور گرمنخواهدکرد، را مجالسما
تفسیری کهشهریار دیگر برای«ایرانیان» نقدی و
برموسیقینخواهدنوشت، نمیتوانمباورکنمکه
«کندیسنتر» نخواهد در نوروز دیگر بههنگام او
و تظاهرات در که کنم باور نمیتوانم نواخت،
بود، ما نخواهد همراه گردهمآییهای سیاسی
حاال، خانم «افسانه» که کنم باور نمی توانم و
و خاموشی  دیار به آن شهریار  که در خانهای
یار او خاطره جز و تنهاست کرده، سفر فراموشی

ندارد... همدمی و

دو دوست هنرمند مرگ


