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ثبت نام برای تورهای 
حج عمره ۲۰۱۱ از هم 
اکنون آغاز شده است

با بیش از ۳۰ سال تجربه و سابقه فعالیت

فروش بلیط هواپیما پروازهای 
بین المللی و داخلی آمریکا
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اخبار در پرسه
کوهنورد  سه از یکی شورد، سارا * خانم
ایران ایراندرمرز آمریکاییکهبهجرمجاسوسیدر
وعراقتوسطنیروهایجمهوریاسالمیبازداشت
ایران به برگشت حاضر به کرد که بود، اعالم شده
در هنوز که دیگر کوهنورد دو است قرار نیست.
ایرانهستندبه زودیدر دادگاهی محاکمهگردند.
در زندان جمهوری  من۱۴ ماه گفت: شورد خانم
این۱۴ ماه برای جرم  فکر میکنم بودم و اسالمی

است. هستم کافی بیگناه این که با من
به سالم عقل با هیچ کس  مگر گفت: او
هم آن میرود؟ اسالمی جمهوری دادگاههای
دادگاه هاییکهحکمنهاییازقبلتعیینشدهواگر

میکشند! کفش ضربات با را تو کنی اعتراض

گفت:  اسراییل  دفاع وزیر باراک اهود   *
دست اتمی به بمب اگر اسالمی حتی جمهوری
وی نخواهد کرد. حمله اسراییل به کند  پیدا
گفت:امارفتارجمهوریاسالمی همیشه غیرقابل
پایان در وی است. شده توصیف پیشبینی
را وقت آنها که این برای حضار خود از سخنان
اینشلکنوسفت کنو پیش بینی هایالکی با

کرد! خواهی معذرت کرده تلف
کرونوس  پژوهشی و تحقیقاتی * موسسه
کرد که نیروی گزارش آمریکا وابسته به کنگره
اسالمی با سازمان «القاعده» جمهوری قدس
که البته کرد اضافه موسسه این ارتباط دارد.
ندارد اطالعی رابطه این از «حزب اهللا» نیروی
چشم از دور به کامال را رابطه این قدس و
پایان در است. داده ادامه مدت ها «حزب اهللا»
نیروی خالصه بطور که آمده موسسه گزارش این
دنیای در  که همچنان حاضر در حال قدس
میباشد. زن چهار دارای است رایج اسالم
«حماس» «حزباهللا» لبنان، پاسداران، سپاه
وارد حرمسرا به که جدیدا «القاعده» و فلسطین

است. شده
*مجلس شورای اسالمیضمنبررسیبودجه 
بر  سال۱۳۹۰ محلبحثوجدلنمایندگانخود
سرتعداددریافتکنندگانیارانه هاینقدیدولتی
گفت: نمایندگان از یکی فرزین رضا محمد بود.
ثبت  برایدریافتیارانه نفر ۷۲ میلیونو ۵۰۰ هزار
پاسخنمایندهمعترض آقایفرزیندر نامکردهاند.
اینجا که در آمار رییسمرکز آقای عادلآذر گفت:
حضوردارندمعترفهستندکهحدود۷۵ میلیون 
تخفیف دادند ما ایشانبه و یارانه نقدیمیگیرند
نمایندگانبه  از یکی گفتندحدود۷۳ میلیون. و
حدود ما میگویند گفت: دستور از خارج صورت
باید  که است چطور داریم، جمعیت ۷۲ میلیون
هم  را این بدهیم؟ نقدی یارانه ۷۳ میلیون به
اخیر رییس جمهوری انتخابات مثل  کردهاید
دیگر یکی درنمیآمدند؟! جور ما رقم و عدد که
۸۰ میلیون  کشور جمعیت گفت: نمایندگان از
است.رییسمرکزآمارکهدرجلسهمجلسحضور
داشتبااعتراضگفت:فکرنمیکنماینقدرباشد!

وساطت رییس مجلسقرارشد برای جلوگیری با
که شوند مامور گروهی بیشتر مرافعه و دعوا از
بعد و پیدا کنند را کشور جمعیت واقعی تعداد
نوشتهاند اسم بار سه دو نفر چند که این سر بر

بحثشود.
نرخ تورم  که اعالم کرد مرکزی رسما بانک *
کشورچیزیدرحدود۲۵ درصداست.سخنگوی 
نرخ۲۵ درصدیبیکاری  به اینبانکضمناشاره
چنین مملکتگفت: کار میانجمعیتآماده در
است کشور بی نظیر اقتصادی در تاریخ موازنهای
رقم دو این نتوانستند سابق شاه زمان در حتی و

باهم موازنه نمایند! را
* عطفبهخبر بحثنمایندگان مجلسبرسر 
میگیرند، یارانه نقدی دولت که از افرادی تعداد
است قرار نمایندگان عنوانکرده استکه از یکی
دیگر کشورهای ساکن ایرانی شهروند میلیون دو

کنند. دریافت نقدی یارانه هم
علیالریجانی رییسمجلساز رحیمممبینی
سازمان معاونت ممهبینی!) رحیم هم (شاید
جواب شداما جویا را برنامهریزیصحتاینماجرا
الریجانی نکرد. علی حسابی دریافت و درست
ایرانیان نمایندگان گفت: عصبانیت به با سپس
خارجغلطکردهاندکهیارانهدریافتکنند!دراینجا
ولی آن ها گفت: و لرز با ترس از نمایندگان یکی
درآمد سهمی از حق دارند و ایرانی هستند هم
باشندفرقیهمنمیکندکه نفتیمملکتداشته
درکجازندگی میکنند، چطوراست کهشهروندان
یارانه برای هم ترکیه و دوبی مقیم بازرگان ایرانی

کردهاند؟ نام ثبت
علی بیشتر عصبانیت به نماینده این گفتار
سازمان معاون از  او  و شد  منجر  الریجانی
نماینده این یارانه فورا که خواست برنامهریزی
این حرفها از  دیگر تا  کنند قطع  را  مجلس

نزند.
دولت  هیات جلسه در احمدینژاد * محمود
با او به ارتباط دولت و شایعات مربوط حرف ها به
شایعات آنها را و رمالها سخن گفت و جنگیرها

خواند. دشمن شده ساخته
مشاور مخصوص مشایی رحیم این جلسه در

(که اطالعات وزیر مصلحی حیدر و احمدینژاد
به سپس و بود کرده  اخراج را او  احمدینژاد
بازگشت) خود کار آیتاهللاخامنهایبهسر دستور

داشتند. حضور
با را مراسم میکرد سعی که احمدینژاد
لطیفه های و جوک تا کند برگزار خنده و شوخی
ارتباطاوورحیممشاییبا امام ساخته شدهدرباره
آقای چون حاال گفت: دهد جلوه کمرنگ زمان را
اینجا ظاهر یکهو دوباره وزیر اطالعات مصلحی
ارواح می گذارید یا احضار به حساب را شده این
یکبار در منزل گفت: او پریها؟ و رابطه با جن
آقایرحیممشاییهمه به مناسبتجشنهالووین
درآوردیم ادایارواحرا و تنکردیم به مالفهسفید
چونآقایمشایی معتقدبودکه ممکناستامام

رابطه برقرار کند. ما با این جشن زمان در
البتهبعدافهمیدیمکهحضرتاماممیفهمند
ادا داریم و نیستیم روح و جن واقعا ما که
به جلسه پایان در احمدی نژاد درمیآوریم.
دولت را برای لطیفهها و جوکها که این آنهایی
کارها این از دست تا داد هشدار ساختهاند او
اساس و دولت من بر بردارند. او گفت: مملکتما
این و شده بنا پژوهش و دانش و تحقیق و علم
من درآوردی کامال شده و پرتهای ساخته چرت

می باشد. دور به
خواهش به احمدینژاد جلسه خاتمه در
در این دولتشرکتکننده اعضا به رییس جلسه
توالت یا به مستراح که وقتی شد متذکر جلسه
راست پای چپ، پای قانون میروند جلسه محل

کنند. رعایت را

ایرانی پاسپـورت ارزش
در ایران، بسیج نیروی فرمانده نقدی، سردار
در هر را ایرانی پاسپورت گفت: جمع خبرنگاران
به احترامی چه که دید خواهید بدهید نشان جا

میگذارند! شما
کانادا به کنم پرواز که  فرودگاه بودم رفته
کنترل قسمت جلوی قدیمی. دوستی دیدار به

پاسپورت کامل افتخار با بلیت و پاسپورت
گذاشتم. مسئول جلوی و درآوردم را آمریکاییام
به و نگاهی عمیق نگاهی به من کرد خیلی
اهل گفتم: کجایی؟ اهل پرسید: من. پاسپورت

نفهمیدی؟ پاسپورتم از آمریکا،
آمدهای؟ دنیا به کجا گفت: و خندید

مگه؟ گفتم:چطور
کشور کن. ولش را آمریکایی پاسپورت گفت:

است. مهم تولدت محل
این وقتیکه آمدهام. دنیا تویایرانبه گفتم:
فشار را کامپیوترش میز زیر زنگ طرف گفتم را
کلفت با باد دو تا مامور گردن برق و مثل داد و
لباسو یونیفورمانتظامیفرودگاهمثلجن جلویم
حاضرشدند.قبل ازاینکهبجنبم شروعکردندبه
بیادبانه. دستمالیکردنمن.خیلیهمخشنو
مستر روکردمبهیکیاز اینماموران وگفتم:شما
تکان را سرشان تا دو هر میشناسید؟ را نقدی

نه. یعنی که دادند
احترام خیلی من شما به است قرار گفتم:
از باشم. یکی ایرانی االصل من اگر حتی بگذارید
پالستیکی داشت دستکش همانطور که آنها
و مرا بیشتر تا میکشید دستش را به پزشکی
آقای این به گفت: کند بدنی جستجوی عمیقتر
خودتان مملکت زیادی نزند. مثل زر بگو نقدی
این که مگر هستید تروریست اتوماتیک شما 
ولی ولی... بگویم: آمدم کنید. ثابت را خالفش
پایینبرد باالو طرف مثلکشتیگیرانفرنگیمرا

کرد. دستمالی را بدنم تمام و
که داشتم همانطور دقیقه پنج از حدود بعد
بد ناموسی فحشهای نقدی سردار به ریز یک
میدادمبهیکیاز آنماموران گفتم:خیلیممنون
به نمیدانم گذاشتید، من به که احترامی این از
محمد بود با اسمم من اگر ایرانی جای این اسم
گفت: خندید و آنها از یکی منچکار میکردید؟
که است محمد سر تو اسمش پشت نفر اتفاقا
داشت که این ضمن دیگر مامور بگردیمش. باید
چیزیمثلروغنچرخخیاطیرویدستکش های
آوردی آره شانس گفت: پالستیکیاش میریخت

اسمتمحمدنیست...
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اردیبهشت) ۲۶) می ۱۶ دوشنبه

ایران در و آزادی رابطه استقالل
برقعی محمد سخنران:

درباره تصمیم و گیـری رای
رسیده پیشنهادات

کانون عمومی مجمع

خرداد) ۲) می ۲۳ دوشنبه

تا سیب سیب داریم
و یارانه ای یا کامپیوتری شرکت که شد اعالم
و قدرتمندترین از یکی سیب) (یعنی اپل فنآوری
ارزش و فقط است دنیا عظیمترین شرکتهای
۱۵۷ بیلیون  حدود چیزی «اپل» یعنی آن اسم
ارزش از غیر به این میشود. زده تخمین دالر
است  بیلیوندالر چیزی حدود۵۰۰ تجاری آنکه
و کشور کوبا ساالنه ملی تولید (معادل میباشد

بنگالدش!) کشور
برای را آدم خدا است که چطور پرسید باید
بهشتبیرونکرد یکسیبناقابلچندسنتیاز
ولیاینآقایاستیوجابزصاحبشرکت«سیب»

است؟ داشته نگه هنوز را

جدید امامزادههای کشف
اوقاف و کل سیفاهللا سهرابی، مدیر گفته به
جدید  ۳۲ امام زاده خیریه استان مازندران، امور
این گفته طبق است. شده کشف استان این در
پارسیخالص) نیمه از بیخعربی و نیمه نام (با آقا
و هزار به مازندران استان  امام زادههای  تعداد
و  مگر ۱۲ امام جلالخالق! است. رسیده ۶۲ تن
و نوه بچه و چقدر امام نیم و درستترش یازده
هزارتای استان یک در فقط که داشتهاند نتیجه

دارند؟ بارگاه و مقبره آن
میکنند؟ کشف چگونه را امامزادهها راستی
و اکتیو رادیو مواد ردیاب مثل دستگاه یک با آیا
تق و یا زد بوق اگر دستگاه میافتند و راه گاز به یا
لحاظ مینامند؟ از امامزاده را تقکرد محلقبر و
وزارت ارشاد که نیست درست و تاریخی علمی
دید، از گدا پر را برش و دور که را هر قبر اسالمی

کند. امامزاده اعالم
هر مخصوصا) برای مسیحیها (کاتولیکها
مشخص خود قدیس یک از نیازی و حاجت 
برای قدیس فالن  مینمایند. کمک تقاضای
چیزی برای قدیس فالن پزشکی، درمانهای 
عاشقی و امور برای قدیس فالن کردهای، گم که

زناشویی و غیره...
امام زادهها این از کدام هر نکند ما ایران در
و استانها  تعداد احتساب  با  آن ها تعداد که 
حدود به مازندران استان در فقط امامزاده هزار

میرسدمخصوصدادنحاجت بیستسیهزار
در نکند خصوصی باشند؟ آرزوی به برآوردن و
کنیم زاهدانبرایپولدارشدندعا امامزاده ایدر
و مخصوص پول امام زاده ولی دخیل ببندیم و

باشد؟ کردستان در ثروت
نکندزنیبرای حاملهشدنروزهادر امام زادهای
اصلیمخصوص ولیامامزاده کند دعا نیشابور در
درمان برای کسی نکند باشد؟ قزوین در کار این
در کرمان دخیل امامزادهای دیوار در و سرطان به
این اما شمع روشن کند صدقه بدهد و و ببندد
و زگیل کچلی و درمان مخصوص امامزاده فقط

باشد؟ کورک
در میتوان که است امامزاده کدام راستی
از را ما که خواند دعا و بست دخیل او آرامگاه
احمقانه جنبلهای و جادو و خرافات این شر
بیکار و عالف روحانی مشتی ساخته و پرداخته

خالص کند؟

مردم یا آقا؟
صدا و سر پر و مهم بحث اخیر هفته دو در
نوکر محمود احمدینژاد آیا بود که این ایران در
 ۶۴ با را او آیا مردم آقا؟ نوکر است یا ایران مردم
یک رای با یا او و کردهاند آرا(؟!) انتخاب درصد

است؟ شده گذاشته کار سر بر نفر
خوداحمدینژادهم نفهمید جریانازچهقرار
خانه در هفته دو کسی است. چه نوکر او و بوده
ماندودرهیچجلسهدولتیظاهرنگردیدتافکرش
هم آخرش بیندازد. کار به مساله این حل برای را
شد مجبور آقا تلفن دنبال به و نگرفت نتیجهای

برگردد. خود کار سر به دوباره

الدنیسم بن
دنیا در سیاسی و اطالعاتی سازمان چند
کردند بن الدنمنتشر بیانیهایدرباره قتلاسامه
ممکن که دادند دنیا هشدار مردم به آن طی و
الدنیسم» «بن ولی باشد مرده الدن بن است

میباشد. زنده هنوز
مرد ما اینها وقتی آیتاهللا فاکر چرا نمیدانم
مضمون و مفهوم اطالعیهای با همین و بیانیه

نکردند؟ صادر

ایرانیان علمی پیشرفت
تحقیقاتی و موسسه چند گزارش و به تایید
دانشگاهی درصدرشد علمی و چندنشریه معتبر
دیگر کشورهای با مقایسه در ایران کشور علمی
جهانبسیارباالتربوده و دانشجویانو دانشمندان
از گردن باالتر و سر اخیر یک سال در چند ایرانی

گرفتهاند. قرار خود همطرازان
اینمنابعپیشرفتهایعلمیایراناز بهگفته
اتمیوفضایی ریاضی، تکنولوژی، لحاظپزشکی،
بسیارخیره کننده بوده اند.همین منابع نوشتهاند
در اسالمی جمهوری مذهبی سیستم اگر که 
میتوانستند ایرانی جوانان و نداشت وجود ایران
طریق اینترنت تمامی گنجینه علمی دنیا از به
تعلیمات با آنان افکار و باشند داشته دسترسی
فرهنگ مروج که مذهبی محدودیتهای و
آغشته  است پیش ۴۰۰ سال و هزار دیدگاه و
بشر امروز نمیگرفت صورت انقالبی و نمی شد
و کره صدها قادر بود دانش ایرانیان و علم توسط
بشر امراض کلیه و کند تسخیر و کشف را سیاره

نماید. معالجه را

بوش؟ است یا الدن بدتر بن
در دنیا، ولی فقیه چپهای چامسکی، نوام
در خبری رسانههای با خود گوی و گفت آخرین
از گفت: بن الدن اسامه به کشتن عکسالعمل
به او زیاد خوشحال نیستم، جورج بوش کشتن
اضافه کرد: او بنالدن است. مراتببدتر از اسامه
چهبهتر بودکههلی کوپترهایبنالدن ازپاکستان
را تگزاس در بوش جورج خانه ییالقی می آمدند و

میکشتند. را او و میکردند بمباران
در آمریکا، جمهور رییس  اوباما باراک
از گفتههاینوامچامسکیگفت: عکس العملبه
این مشکل ندارد. اشکالی هیچ کار این من نظر
نمی تواند است و مرده بن الدن اسامه که است

سوار هلیکوپتر شود.

سینمایی اخبار
از محمود «جدایی فیلم نمایش زودی به
اینفیلم علی»درسینماهایایران آغازمیگردد.

کهسوژهآنازفیلمموفق«جداییسیمینازنادر»
و خانوادگی اختالفات درباره کپی شده و دزدی
حکومتیبینمحموداحمدینژادوعلیخامنهای
یک روز است: قرار این از فیلم این است. داستان
به او دارد محمود که میفهمد اتفاقی علی بطور
نام رحیم دیگری به شخص با خیانت میکند و
بهانهشرکت به او مرتببا استو ریخته رویهم

مینماید. شرکت ارواح احضار جلسههای در
فیروز نام منده به گنده قلدر و شخصی علی
آبادیرااستخداممی کندتارحیمرابکشدوحذف
دادن با است زبل و زیرک بسیار که رحیم نماید.
کار از را او به فیروز آبادی چلوکباب و آبگوشت
کشتنخودمنصرف میکند.علی کهنقشهاشبر
استخدام ناممصلحی را به آبشدهشخصی دیگر
کلیه اعمال خصوصی کارگاه عنوان به میکند تا
گزارش او به و زیر نظر بگیرد را محمود رفتار و
که را مصلحی رحیم مچ محمود و روزی کند.
صدای بلند با «کیهان» مشغول خواندنروزنامه
بیرون خانه از و لگد تیپا با را و او میگیرند را بوده
علیزنگ رحیم،محمود به توصیه میاندازند. به
نداشته او اعتماد به این که او برای از و میزند

که وکیلش که و میگوید میکند طالق تقاضای
طالق را عریضه زودی به است شیرین نام به زنی

آورد... خواهد علی برای
کمک یارانههای با بودجه کم و اینفیلمکه با
چند در زودی است به شده قرار ساخته دولتی
و «قدس» فستیوال جمله از مهم فستیوال

شود. به نمایش گذاشته «ساندیس»

مخفیگاه در جوانا ماری
الدن بن

بهگفتهچند شاهد عینیاز جمله گروهضربتی
بن اسامه ویالی محل به که آمریکا ارتش نیروی
در را شکار کردند حمله کرده بودند و او الدن
گیاه بوتههای از پر کوچکی باغچه ویال حیاط این
است. شایع شده وجود داشته مخدر ماری جوانا
عالقمندان گروه «القاعده» یکیاز رهبر استکه
نزدیکانبن الدن است. یکی از مصرف علفبوده
برآشفته شده بود اعالم بسیار از درج این خبر که
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رور ورل

معاصر  نویسنده از تحقیقی است کتابی ۱ ـ
پیچ. بیهنر پیچ این دشتیـ  علی

لباس  ـ پارچه بهار همیشه دیگر گل نام ۲ـ 
کودکان دبستانیـ خمیده.

از  ـ تالش پر ـ زوال امیل از  کتابی  ـ ۳
آتشافروزان.

هفت  از مثنوی پنجمین ـ فضل و علم ۱ ـ
اورنگ عبدالرحمن جامی.

سپاسگزاریشیرین!  قالبهایشعریـ  از ۲ـ 
ناپاک. و آغشته ـ

میخک  آن به فارسی در که است گلی ۳ ـ
نزدیک. به زگیلـ  اشاره ـ میگویند

آفرینـ   افتخار سینهآویز ـ کوچک ۴ـ  پرچم
فرنگی. شیمیاییـضمیر عناصر از

ـ گاری و  جهان ـ وحده ۵ ـ ضمیر متکلم
گردونه.

نوعی پشتیرویمبلـمتحیرو سرگشته  ۶ـ 
پرسش. ادات از ـ

کوتاه  و خالصه ـ حرف سه و یک حرف ـ ۷
ساختمان. بیرونی نمای ـ شده

شتر  ـ محمد خلقت ـ دین و طبیعت ۸ ـ
بیکوهانآمریکایجنوبی.

کاغذی ـ  پولی واحد ـ مجلل ۹ ـ ساختمان
و سستی. ضعف

آفریقای  در  کشوری ـ مزاحم راندن  ـ  ۱۰
یادآوری روی عالمت ـ داکار پایتختی به غربی

ارقام. و اعداد
قدیمی  نام استو بزرگوارتر ـ مرغ آشیانه ۱۱ـ 

شخص. ذات، ـ بهشهر
که  آنچه ـ مرتجعین از ـ آسمان خرس ۱۲ ـ

التین. آمریکای کشوری در باشدـ  ذات به قائم
از  بخاری مرکب مشورت ـ کنکاش و ۱۳ ـ
بلند آدم ـ ازت پنجم چهار و اکسیژن پنجم یک

هیکل. قوی و قد
پدر  زادگاه اردبیلـ  شهرهای استان از ۱۴ـ 

دانه. هفت آش ـ نو شعر
ـفوتبالیستآلمانیبرندهتوپطالییاروپا  ۱۵

سام. عمو شب ـ ۱۹۹۶ سال در

وظیفه  ـ از پهلوان ـ و شادمانی شادی ۴ ـ
آسمان. رنگ ـ الهی درگاه خوران

ملل  سازمان به وابسته سازمانهای از ۵ ـ
مفعول بی واسطه. ـ موسیقی آالت از ـ متحد

زاویه. ـ از بخشهای استان گیالن ـ ۶
نازکدرخت  شاخه ـ ـحرفندا دانه پنبه ۷ـ 

عشاق. از ـ
ـ پناهگاه. و معنی ـ مفاد فرمان کشتی ـ ۸

نام  و کالم نامفهومیدر ـ چابکو چاالکـ ۹
بوییدن. خاندانـ  ـ در دست انگشتی

در  و سرکش ـ صاحب منصبی لجوج ۱۰ ـ
فرنگ. ارتش

اناری. باغ قاضیـ  ـ جان بازند آن سر ـ ۱۱
از  ـ اعیان برای کودکان مرد پرستار ۱۲ ـ
و پسوند جا ـ موسیقی ابزار از ـ اسامی بانوان

مکان.
گشادی  و فراخی آهنگر نامدارـ  ـ روزانه ۱۳ـ 

عرض. و
ماست  ـ بود مصر فرمانروایان لقب ـ  ۱۴
نقشه ـ گویند را خیک به چسبیده و خشکیده

محل. یک اندازه رعایت بی و سردستی
به  متعلق دایناسور نوعی ـ فلزات مادر ۱۵ ـ

مسیح. میالد از پیش سال میلیون ۶۵

خانه کاشته ساکنین توسط گیاهان که این کرد
به پاکستان منطقه در این آنها و بودند نشده
دیوار همسایه چند می شوند. سبز خودرو صورت
میگویند الدن بن اقامت محل ویالی دیوار به
به سیگار سوختگی و بوی خانه هیچوقت این از

نیامده است. مشام ما
اجتماعی و سیاسی مسایل کارشناسان
کشیدن جای است بن الدن به ممکن میگویند
ازتخمآنهاکههمانشاهدانهخودمان اینبوتهها
آجیل عنوان به آنها را میکرده و مصرف باشد
بعید میگویند آن ها است. میخورده تنقالت و
نیستکهرهبر«القاعده»برایتقویتقوهجنسی
مجبور به بیشتر در حرمسرایش کاربری خود و
است. شده (شاهدانه) جوانا ماری بوته کاشتن

و بن الدن قتل
مالها عکسالعمل

اطالعات وزیر حجتاالسالمحیدرمصلحی،
ایران، درجمعخبرنگارانبهموضوعکشتن اسامه
کرد اشاره بنالدنتوسطنیروهایضربتیآمریکا
و بودند کشته را سالها پیش الدن بن و گفت:
امروزبهخاطرمصالحخودشانبااینصحنه سازی
کردند. او گفت: اسامه مطرح دوباره کشتن او را
به است ممکن و میبرد رنج کلیوی بیماری از
تایید مرگطبیعی مرده باشد. وی اضافه کرد: به
ماموراناطالعاتپاکستانکسیکهکشتهشدهو
توسطنیروهایآمریکاییازپایدرآمدهشخصیبه
هیکل و هم قامت و قد هم که است اکبر آقا نام

است. الدن بوده بن شبیه و
مهمی درباره و معتبر مدارک گفت: ما او

داریم. در اختیار الدن بن اسامه کشتن
اطالعاتناقصو ضد با این وزیر اطالعاتکه
مدیر وزیر اطالعات جای به بهتر بود نقیضش و
و درباره زمان حرفی میشد روزنامه «کیهان»
را همه و نزد به خبرنگاران مدارک این ارایه نحوه

داشت. نگه خماری در

خوانندگان از پوزش
اسامه ترور مربوط به مطالب اخبار و بود قرار
علت ولی به شود چاپ شماره این الدن در بن
آن ها را در اهمیت نیز و شماره این کمی جا در
شماره این کردیم. از خوانندگان درج قبل شماره
پوزش وسیله بدین نخواندهاند را قبل شماره که

میطلبیم!

وحشی گاو کابوس
پر شکم با و زیادی خورده بودم هم باز دیشب
رفتمبهتختخواب.خوابدیدمکهیکگاووحشی
بزرگ گاو بازی در میدان قوی هیکل توی یک
میاد طرفم به داره اسپانیا یا مکزیک مثل جایی
همانطور بزند. و مرا شاخ کند حمله من به تا
فریاد میکردم از دستش فرار سرعتداشتم با که
من خدا به سبزیخوارم! من خدا به میکشیدم:
حرفم وحشی گاو چرا نمیدانم سبزیخوارم!

فریاد فارسی به چون شاید نمیکرد. قبول را
کمی انگلیسی و اسپانیایی فقط او میکشیدم و
یک نفر از باالخره نمیفهمید. و فارسی بود بلد
استادیومچیزیباصدای وسطجمعیتمیدانیا
بلند بهاسپانیاییگفت.فکرمیکنمحرفهای مرا
هم سرش گاو بود. کرده ترجمه وحشی برای گاو
برداشت من تعقیب از دست و پایین انداخت را

شد. من دور از و
و زدم لبخندی شدم بیدار که صبح کله
و کابوس فقط یک این که این بودم از خوشحال
روز تمام فقط نمی دانم چرا بوده است. بد رویای

میکرد؟ شدیدا درد باسنم

اندرزهای و پندها
شیـرازی تنبل خواجه

وقتی که میتوانی  دریا زد باید دل به * چرا
به دریاچه بزنی؟ دل

رنج  باید  خواهد طاووس که هر چرا   *
نرود؟ وحش شهرشان باغ به کشد و هندوستان
برعکس  برکت؟ چرا خدا از تو حرکت از * چرا

نه؟ آن
خداست  نعمت بیابان در کفش لنگه * چرا
بوتیک از را کفشها بهترین میتوانی که وقتی

خیابانبخری؟ سر
پس  نمیآید؟ گیرش گنج رنج نابرده * چرا

کرده اند؟ اختراع چه برای را بختآزمایی بلیت
وقتی که میتوانی  داشت باید دل شیر * چرا

باشی؟ داشته گوسفند جگر
انداختوقتی  دجله و در نیکیکرد باید * چرا

داد؟ بیابان انجام در را کار میتوان این که
نیست؟  کردار نیم چون گفته صد دو * چرا

بی خود بگوید هم بار دویست را این هرکس
گفته است.

ادبی بخش
سپهری ـ سهراب اجازه ـ با

کفشهایمکو؟...
بوکسهایمکو؟ پنجه

کجایی؟ ریختن تو ممد کسی صدایم کرد.
خیابوندوباره...

نماز مهر جای یک سجاده ام به من
دارد نماز مهر دو

می خواند نماز مهر یک با و نمیفهمد مادرم
گذاشتم سرخ گل پدرم سجاده روی روزی

زد با ترکه انار کتک مرا
ممد کجایی؟ کردند: دوباره صدایم

اهلمنطقه۱۰ هستم 
نیست روزگارم بد

کباب و آبگوشت و نون
موتورم و پاترول میرسد، ایکسی و علف

است... جور
نقاشیمیکنم شبها

می کنیم... پاک را با رفقا نوشتهها و دیوار
کرد نباید گلآلود را آب
پایین شهر در شاید آنجا

یاروییساندیسمیخورد
کرد: دوباره صدایم کسی

ممد...

ممد...

علمی اخبار
دانشمندان«ناسا»وچنددانشمندومحقق
مریخ کره بر سطح اعالم کردند که اروپا دیگر در
از دارد. وجود متائین یا متان گاز زیادی مقدار
ممکن طبیعی گازهای نوع این بیشتر که آنجا
و از حیوانات بو بد گازهای اثر خروج در است
که میزنند حدس آنها باشد زنده موجودات
حیات وجود داشته مریخ کره احتمال دارد در
و دانشمندان این اینجاست که سئوال باشد.
نیست دیدن قابل متان گاز که وقتی فضانوردان

به آنجا را کسی آیا دریافتهاند. را آن چگونه وجود
فرستادهاندکهبوبکشد؟البتهمیگویندشایداین
و گازهای خارج بادها توسط کره زمین گازها از
و در آسمان رفتهاند به و حیوانات انسان شده از
میگویند آن ها شدهاند. مستقر مریخ کره سطح
دیگر از کرات مریخ بسیار دورتر که کره این علت
ممکن استاینباشدکه زمینقرار گرفته کره به
وبادهای مشکوک ساکنان نمیخواستنداز گازها
در زمین کره حیوانات و مردم ارسالی بودار و

عذابباشند.
به کره مریخ رفتن هوس روزی هر حال اگر به

چند با خودتان که باشد زد یادتان سرتان به
کننده اسپری خوشبو و چند گاز ضد ماسک
و وجود ندارد هم آب آنجا باشد و یادتان ببرید.

نرود! یادتان بطری آب هم این بر بنا

عمیق افکار
تصور رازی هیچوقت میتوانست زکریای آیا
کندکهبهخاطرکشف الکل توسطاوروزیصدها

بخورند؟ کتک و در ایران شالق نفر

اشغالگر شناختن رژیم «به رسمیت را فلسطین
و قاتالن زن با سازش ذلت به دادن تن و قدس
نتیجه و دانسته فلسطینی» مظلوم كودك و مرد
و «فتح» آشتی توافقنامه «در که است گرفته
رفته «حماس» سر بر گشادی كاله «حماس»
مواضع نه فقطاز ابومازن [محمودعباس] استو
سازشكارانه«فتح»كمترینتنازلینداشتهاست،
و مواضع انقالبی از را جنبش «حماس» بلكه
با نفع اسراییل به و كشیده قبلی پایین اسالمی

است.» كرده همراه خود
دالیلعصبانیت«کیهان»البتهروشناست.
یا بزرگترین فقط نه خاور میانه سیاسی سونامی
یعنی منطقه در رژیم ایران سیاسی متحد تنها
گروه های بر بلکه کرده تزلزل دچار را سوریه رژیم
نیز منطقه در رژیم سیاستهای مجری تندرو
جمهوری کنترل رژیم از را آنها گذاشته و تاثیر

می کند. دور اسالمی
بزرگیبه سیاستهای ضربه توافقنامه قاهره
سالها و می کند وارد منطقه در ایران رژیم

را «حماس» روی نظامی و مالی سرمایهگذاری
میسازد. بیاثر

لبنان، دارد که «حزب اهللا» وجود شواهدی
منطقه، نیز استراتژیکرژیمدر وابسته دیگر گروه
عبارت به است. قرار گرفته تغییراتی معرض در
این نه فقط سوریه به سونامی با رسیدن دیگر،
بلکهمجموعه تزلزلافتاده متحدسیاسیرژیمبه
ایراندر استراتژیکسیاستخارجیرژیم ساختار

است. فروپاشی حال در منطقه
به ادعای دلخوش هنوز مقامات ایران البته
یک خاورمیانه فعلی حرکت که خود کننده
اسالمی انقالب از ملهم  اسالمی» و «بیداری
ادامه میدهند. ولی  ایران است ۳۲ سال پیش
داخل در نه فقط رژیم که خوبی می دانند به آنان
بلکه است روبرو کنندهای فلج بحرانهای با
در معرض نیز منطقه در آن سیاست خارجی
سونامی است. گرفته  قرار سهمناکی  توفان
پیشروی حال در همچنان منطقه سیاسی
ایران در مرزهای را آن سختی می توان به و است

متوقفکرد.

توافقنامه... و منطقه سیاسی سونامی

خدای دینی حكومت اگر که بگویم دلسوز یک
الئیک سوی به جامعه نكند، عمل خوب ناکرده
شدن پیشخواهدرفت، در حقیقتتبدیلبه ضد
الئیسم،سکوالریسم مناز منظور دینمیشود.
با دین ضدیتی سکوالریسم، در که چرا نیست

که تنها میخواهند سکوالرها و ندارد، وجود
یک اگر اما به دین نباشد. مقید سیاست نهاد
ممكن استجامعه حكومتدینی خوبنباشد،
به و جامعه دهد بدتری سوق سوی جای به را
به واسطهبدعمل سمت الئیکشدن پیشرودو
الئیکشوند که نه سکوالر مردم کردنحکومت،
به روز آن باید از که نروند سمت دین به دیگر و

برد.» پناه عالم خدای

باید... ائتالف محور

به جمهوری اسالمی، ملی عالی امنيت شورای
کاتريناشتون،مسئولسياستخارجیاتحاديه
نکته حاوی ايران، هستهای برنامه مورد در اروپا،
برگزاری برای مبنايی نمیتواند و نيست جديدی

باشد. تازه مذاکرات
ماجا «رويترز»، خبرگزاری گزارش به
در اشتون، کاترين  سخنگوی  کوسيانسيک، 
مسئول به جليلی  سعيد اخير نامه  خصوص
«نامه گفته است: اروپا خارجی اتحاديه سياست
به نظر و نبود جديدی چيز حاوی سعيد جليلی
مذاکرات برگزاری توجيهی برای بتواند نمیرسد

باشد.» تازه
است: کرده اضافه اشتون کاترين سخنگوی
در خصوص ايرانی ها که شديم «خيلی متعجب
آنها میزنند. حرف مذاکرات تازه دور برگزاری
نکردهاند.» ارائه ما به را تازهای پيشنهاد تاکنون
بهگزارشرسانههایداخلیايران،پاسخسعيد
این سهشنبه روز اشتون کاترين نامه به جليلی
هفته به ویتسليمشدهبود.سعيدجليلی در اين

بازگشت شما از «از ايران که کرده بود نامه تاکيد
حول نقاط مشترک همکاری گو برای گفت و به

استقبال»میکند.
بهمن کاتريناشتونبهسعيدجليلیدر نامه

بود. شده ارسال ۱۳۸۹
اظهارات حالیاز سخنگویکاتريناشتون در
مذاکرات برگزاری برای اسالمی جمهوری مقام
«جديد»تعجب کردهاست کهمحمود احمدینژاد
مذاکرات در ايران از حضور هفته این دوشنبه روز

داده بود. ترکیه خبر اتمی در
در که خبری کنفرانس يک در احمدینژاد
يافته توسعه کمتر کشورهای اجالس حاشيه 
گروه اين که «از بود: گفته شد، ترکیه برگزار در

استقبال مذاکره بازگردد، یک» به اضافه «پنجبه
اما بودهايم مذاکره آماده هميشه و میکنيم
در و عدالت، احترام چهارچوب بايد در مذاکرات
آن ها اميدواريم و باشد متقابل جهت همکاری
در گو و گفت  که باشند رسيده نتيجه اين به هم
ملتايران چهارچوبقانون وعدالتوهمکاری با

آن ها است.» نفع بيشتر به
یکروزپسازآنکهمحموداحمدینژاداعالم
مورد در اشتون کاترین نامه به زودی به ایران کرد
شورای دبیر گیریمذاکراتپاسخمیدهد، سر از
ارسالنامه، عالیامنیتملی جمهوری اسالمیبا
به یک» اضافه «بازگشتاعضای گروه «پنج به از

مذاکراتهسته ایاستقبالکرد.

و... سیاسی خبـرهای


