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جور یا ازدواج ثبت
صیغه؟ کردن

مورد در که ایران، چاپ «ملت» روزنامه
ثبت رسمی به غیر از خبر این که دفاتر صحت
ازدواجهای برای زن کردن جور کار به ازدواج
تحقیقات به دست آوردهاند روی صیغه یا موقت
این خبر درست که اعالم کرد است، زده مفصلی

میباشد.
اینروزنامهنوشته است: صاحبانومسئولین
هزار   ۴۵ ازدواج ثبت برای رسمی دفاتر این
بتوانند اگر می نمایند و حق الثبت دریافت تومان
نمایند برآورده را نیازمندیهای(!)مشتریانخود

پول طبیعتا کنند ثبت را بیشتری ازدواجهای و
صاحبان دفاتر شد. خواهد بیشتری عایدشان
و است درست ما قانونی و میگویند کار رسمی
دارد اشکالی چه هستیم ازدواج کار در ما چون
اضافه روزنامه این کنیم؟ جور زن کسی برای
تبلیغات دفترخانهها که اینقضیه در است: کرده
موقت ازدواج یک دائم ازدواج یک با که میکنند
مجانیبگیرید!موردخالفیپیدانکردیمواحتماال

است. بوده مردم شایعه
بهخالف سخنگویوزارت دادگستری گفت:
ادعایاین و ایندفترخانه ها رسیدگیخواهد شد
صیغه باید و هستند ازدواج ثبت کار در آن ها که

میگردد. تلقی مردود کنند جور هم
سیگار بخرد. مغازه ای توی بود نفر رفته یک
فروشنده خرید، سیگار را از خانم که از این بعد
روشن سیگاری و کرد باز همانجا را سیگار پاکت

نمود.
نکش. سیگار گفت: آقا اینجا فروشنده خانم
به من را سیگار این شما خود ولی مرد گفت:
اینجا ما داد: جواب فروشنده  زن فروختید!
شما ندارد دلیل ولی میفروشیم  هم کاندوم

بپرید روی بنده!

شتر و االغ
عبدالعلی میرکوهی،سخنگویقوه قضاییه،
خبرگزاری اجتماعی خبرنگار با گو و گفت در
هفته تا جدید دیه و قطعی گفت: نرخ «ایرنا»

شد. خواهد اعالم و مشخص آینده
اساس بر دیه این که توجه به با گفت: وی
قیمت  که آنجا از می گردد و تعیین بهای۱۰۰ شتر
دیه بهای افزایش داشته بازارهای جهانی در شتر

باید تعدیل نماییم. را
از اژهای غالمحسین حجت السالم قبال
 ۹۰ جاری سال در را کامل دیه نرخ قضاییه قوه
شتر هر (به قیمت بود کرده اعالم میلیون تومان

تومان!). هزار ۹۰۰
جهاد وزارت از قضاییه قوه قبل چندی

دیه برایباال نرفتنبیرویه بود کشاورزیخواسته
عربستان از مورد واردات مقداری شتر تدابیریدر
واسطه تا به نمایند اتخاذ آفریقا و شمال سوریه و

کند. پیدا دیه تقلیل شتر قیمت عرضه افزایش
به افزایش احتمالی چند نفری شده که گفته
سیاست های گفتهاند و کرده اعتراض دیه مبلغ
افزایش باعث و تورم شدید احمدینژاد دولت
خاطر دیگر به است و آنها شتر گردیده قیمت
محدودیتهایمالی قادربهقتل وجنایتوتجاوز
قیمت سابق نیستند. بهعنفوسایرخالف ها به
یکی از متهمانیکهمنتظراعالممبلغدیهازسوی
کاشبه «ایرنا»گفت: بهخبرنگار دادگاهمیباشد
اساس صد بر را مبنایتعیینمبلغدیه جای شتر
در این آنقدر االغ می گذاشتندچونبرعکسشتر
پایین حیوان این قیمت و شده زیاد خر مملکت

نپرس! که نگو و آمده

اینترنت راهاندازی
غیـرجهانی

نمایندگاناداره حضور نشستمشترکیبا در
زودی به که شد اعالم ارشاد وزارت مخابرات و
و خواهد شد جدا اینترنت جهانی شبکه ایران از
حالل نام اینترنت به ایران جدید ساخت اینترنت

گردید. خواهد جدید سرویس جایگزین
پرسید که خبرنگاری به سخنگویان این
مشخصات یاپروتکلاینشبکهچیستوآیا دلیلی
داردازشبکهجهانی اینترنت کهبیشترسایت های
گردیدهاند و غیرقانونی مسدود دولت توسط آن

ندادند. جوابی شویم؟ جدا
سخنگویادارهمخابراتگفت:شبکهاینترنتی
استفاده سایت در ابتدای آدرس دبلیودبلیودبلیو
استفاده سر بر  فعال  گفت: او کرد. نخواهد
 Islamic Iranian مخفف که «آی.آی.آی» از
مخفف  یعنی «اچ.اچ.اچ» یا و Internet است

داریم. نظر «حاللحاللحالل» است اختالف
حاضر حال گفت: در وزارت ارشاد سخنگوی

چند فقط و ندارد کاربرد زیادی ما اینترنت حالل
پایگاهیاسایتمذهبیوچندروزنامهدولتیویک

سایتغیراخالقیتقاضایعضویتکرده اند.

تهران از گزارشی
جریان در یادبود مرگهالهسحابی که مراسم
ماموران شتم و ضرب با پدرش جنازه تشییع
سازمان دفتر جلوی در رسید هالکت به دولتی
مخصوص ما خبرنگار شد. برگزار تهران ملل در
تعداد مراسم این در که میکند گزارش ایران از
اهللا اکبر فریادهای با  و داشتند  شرکت کثیری
بهخشونتماموراننشاندادند. را اعتراضخود
سحابی هاله یاد کردن شمع به روشن مراسم در
به و با مشت میکرد گریه که زنی خبرنگار ما از
سینهاشمی کوبیدپرسید:ممکناستاحساس
داد: جواب فریادکشان زن و کنید؟ بیان را خود
الهیاونکسی که هالهراکشت به سزایاعمالش

چالق شود! هم دستش یکی اون و برسد

کسی کشت؟ چه هاله را
به کرد که اعالم تهران دادستان سخنگوی
هاله مرگ مورد در سحابی خانواده درخواست
سحابی عزتاهللا پدرش جنازه تشییع مراسم در
شده مشخص و گرفته انجام مفصلی تحقیقات
بهطحالو کلیه کشته او توسط ضرباتوارده که

است. شده
اثرات شخص این بدن روی کرد: اضافه وی
ضربهکفشآنگونهکهشایعکرده اندوجودنداشته
هاله قاتلین یا قاتل درباره سخنگو این است.
شخص کامال مشخص این گفت: هویت سحابی
نشدهامامطمئنهستیم اینهمانآقایحجازی
بعد و بود کشته را هم قبال ندا معروف است که
کار و به آمده ایران مجددا به انگلیس فرار به از

میدهد! ادامه ما زنان کشتن
تنها غربی اینک نه اضافه کرد: دشمنان او
خیابانی دنبال در تظاهرات را ما و دختران زنان

مراسم بلکه آنها را در و با گلوله میزنند میکنند
راحتنمیگذارند! هم تشییعجنازه ها

کامل اشتغال
 ۲۵ نرخ مورد در که شایعاتی همه برخالف
فکر من وجود دارد ایران بیکاری در درصدی
جمهوری حکومت سایه در ایران کشور میکنم
اصطالحغربیها به یا اشتغالکاملو اسالمیدر
چشم  کوری (به دارد. full employment قرار در

آمریکا)
است: ساده خیلی هم حسابش

مساجد  کردن اداره کار به ۱۰ درصد حدود ـ
می باشند. آن ها متولی و دارند اشتغال

و خطابه این مسجدها درصد در پنج حدود ـ
روضهمیخوانند.

کنترل ۸۰ درصد بقیه  ـحدود۲۰ درصدبهکار
چگونه لباسبپوشند. مردممشغولندکهچگونه
حرفبزنند،چگونه روزنامه چاپکنند،چطوری
بکنند خوشگذرانی چگونه و کنند منتشر کتاب

مهمانی بگذارند. و
کتک  مشغول خیابانها در حدود۱۰ درصد ـ

هستند. آنها دستگیر کردن و مردم زدن
هستندکه  ـحدود۱۰ درصدمواظبزندانها

نکنند. فرار سیاسی و عادی زندانی های
و ریاست رهبری در کار درصد حدود پنج ـ

نمایندگیمجلس هستند. جمهوری و
ـحدودپنجدرصدمواظبهستندکهاینپنج

نشود. کم مویی از سرشان درصد باال
۱۰ درصد  به کار مداحی حدود پنج درصد ـ

افراد باالمشغولهستند.
باال  درصد طرف ۱۵ از درصد  ۱۰ حدود ـ
خارج کشورهای  در اشتغال ایجاد مشغول 

هستند.
مالیات  و کار میکنند  درصد  ۱۰ حدود ـ
به  باشند و مشغول باالیی درصد که۸۰ میدهند

باشند. نداشته کاری آن ها کار
خودشان زندگی کار و درصد به پنج حدود ـ
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

بهت نمیآمد! اصال عمامه سیاه پوست سیاهت این وگرنه با سید نیستی که عمامهگذاری: خوبه مراسم در

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

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

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

خرداد) ۲۳) جون ۱۳ دوشنبه

روشنفکران   روشنفکر و نقش
جامعه و انقالب در

ذاتی رضا سخنران:

انتخابات عمومی سالیانه و مجمع
کانون جلسات همیشگی محل در

خرداد) ۳۰) جون ۲۰ دوشنبه

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

درصد بقیه اطالع  ۹۵ اصال درباره و مشغولند
کافیندارند.

گدایی دارند بیکاراند یا بقیه که درصد پنج ـ
تلفنی دختر یا میفروشند موادمخدر یا میکنند
طرح دولت موجب به یا و هستند زن خیابانی یا
کار به مجبور و می شوند نگه داری زندانها در

نیستند.
درصد اشتغال کامل! ۱۰۰ می گویند این به

تا علف علف داریم
انتظامی نیروی سخنگوی گذشته هفته
رهنمودهای بزرگ  همایش در بزرگ  تهران
قیمت کاهش مورد در گزارشی اسالمی انقالب
قیمت گفت: وی کرد. ارائه حضار به مخدر مواد
۲۰ درصد  شیمیایی مخدر قرصهای و تریاک
به علف راستا قیمت همین و در داشته تنزل
یافته است. وی کاهش قبل نصف قیمت سال
علت به قیمت ها کاهش که تئوری این رد ضمن
موفقیت طرحهدفمندییارانههایرییس جمهور
میکنیم را که دستگیر کرد: هر خری اضافه بوده

است! جیبش علف توی
ما کرد:  اضافه انتظامی نیروی عضو این 
جمهور رییس شخص و  دولتی  مقامات از
مجلس در را کشاورزی جهاد وزیر خواستهایم
مقام فرمان ایشان پیرو چون  کنند استیضاح
علوفه بهای کاهش خواستار که رهبری معظم
کشاورزان دهقانان و تا بودند دام شده خوراک و
به وارداتعلف ماریجوانا نبینند اشتباها صدمه
درک رهبر را فرمان کامال و بودند دست زده

بودهاند. نکرده

نرخ دالر
و شدن ضعیف همچنان به علت دالر نرخ
دنیا ارز ایران (بیارزشترین ریال بودن بیارزش
صعود حال در در بازار تهران ویتنام!) از قبل
یک ریال برابر دالر در هفته چهارشنبه این است.
یا ۱۵۸ تومان افزایش داشت.  ۵۸۰ ریال و هزار
کردن مهار برای گفت: مرکزی بانک سخنگوی
تبدیلشده  ارز میلیوندالر قیمت دالرحدود۸۰۰

کارشناسان کردهایم. تزریق بازار به را پترودالر از
میلیون   ۸۰۰ تزریق می گویند  و سیاسی مالی
را دردی ایران دولت سوی از ارز بازار به دالر
پول به جای تزریق بهتر است نخواهد کرد و دوا
میکنم فکر (ببخشید کنند! استفاده تنقیه از
احتماال تنقیداستو منظورشانبهجایتنقیه،

چاپیمی باشد). اشتباه

وزیر گیـج
وجود با که کرد اعالم  ایران وزیر مسکن
در  آپارتمان و خانه اجاره بهای ۲۲ درصدی تورم
پرداخت و نداشته محسوسی تغییر کشور سطح
نکرده ایجاد هموطنان مشکل زیادی برای اجاره

است.
همینوزیردرجایدیگرگفت:رکوداقتصادی
و آپارتمان گلوبالیا جهانیبر قیمت زمین وخانه
افزایشبهای و امسالشاهد نداشته ایرانتاثیر در
بیشتریتوسط دریافتاجاره نتیجتا مستغالتو

بود! مالکینخواهیم
در کسی یا حال خارج نیست دو از اینجا
وزارتخانهها وزیران سخنان و حرفها به ایران
میخواهد دلشان آنها هرچه و نمیدهند گوش
(مثل همه مدرکخود را این وزیرها یا میگویند و
آکسفوردگرفتهاندو دانشگاه از عوضعلیکردان)

میکنند! صحبت چه به راجع نمیدانند

قدردانی و تشکر
و و آشنایان دوستان کلیه وسیله از بدین
مراسمتشییعجنازهوختمبزرگ همراهانکهدر
عزتاهللاسحابی،شرکت کردهاند (و اینخانواده،
تشکر نرسیدهاند) به قتل دولتی ماموران توسط
آنعزیزان از خداوندمتعالبرای همه مینماییمو

مینماییم. آرزو عمر طول ویژه به و سالمتی
سحابی خانواده

رساله پایان تحصیل
برای که گفت زد و زنگ از ایران رفقا از یکی
و کنم کمکش دکترا دوره نامه پایان یا رساله

کنم. پیدا سوژهای مناسب و موضوع
است؟ موردی چه در رسالهات پرسیدم:

ایران. اقتصاد گفت:
نفت بشکههای درباره «نقش چطوره گفتم:

بنویسی! هندیها» سفرههای سر بر
نیست. جالب نه! گفت:

اقتصادی سیستم در یارانه ها «نقش گفتم:
زمانی»! امام

نمیاد. جور عقل با نه! گفت:
جهانی»! مدیریت و سنگک «نان گفتم:

گفت: شوخی نکن!
تخریب در پاسداران سپاه «نقش گفتم:

ایران»! اقتصاد
بنویسم. باید زیاد خیلی ولی خوبه! گفت:

فردوسی! نگفتمشاهنامه گفتمرساله

تسلیت
عزتاهللا آقای درگذشت جناب وسیله بدین
را آزادی مدافعین از و سیاسی فعال سحابی
عرض تسلیت مرحوم آن خانواده بازماندگان به
بازماندگان یکی از ضمنا درگذشت و میکنیم
تشییع مراسم که در هاله سحابی خانم ایشان
نیز بهبازماندگان جنازهآنمرحوم بهقتل رسیده را

تسلیتمیگوییم! آنخانواده

گرمته؟
توی افتاده جوک این است روزی چند
مغزم آن را از نمیتوانم میکنم و هر کار کلهام

پاککنم.
جوک این به یاد بی وقت بی اختیار و وقت
تعجب میافتمومثلدیوانههامیخندموهمهبا

نگاه میکنند. مرا
دوست پرسیدند یارو از است: این جوک این

چه کاره می شدی؟ داشتی
جراح دکتر داشتم دوست داد: جواب

خوب! چه گفتند میشدم.
به بیرونو اتاق عملبیام بعدشاز که گفت:

خانواده مریضبگویم: متاسفم!

که به است روز جوک دو سه این تحت تاثیر
این وقتی و می روم شهرمان شلوغ خرید مراکز
کلفتو و لباس سیاه زنانهایمحجبه عربکه
کلفت روبنده با و صورتشان را دارند تن به بلند
له گرما دارند توی چله تابستان از پوشاندهاند و
جلویشان می آیند مغازهها بیرون از میزنند له

گرمته؟! لبخندیمی پرسم: با و میایستم

مذهبی! ورزشی اخبار
اردندر مرحله مسابقه تیمفوتبال زنانایران با
قبل  روز جمعه ۲۰۱۲ لندن مقدماتی المپیک
(فدراسیون «فیفا» مخالفت علت به بحرین در
زنان اسالمی پوشش با فوتبال) بینالمللی
که کرد اعالم «فیفا» شد. لغو ایرانی فوتبالیست
اساسنامه چهارم ایران طبق بند زنان یونیفورم
اینسازماننبایدخطرناک،دارایتبلیغسیاسی،

نژادی باشد. مذهبی یا
به ایران فوتبال فدراسیون اعتراض پی در
طی «فیفا»، مدیریت و مسئولین «فیفا»،

تیم کردن محروم برای خود دالیل نامهای
این طبق کردهاند. عنوان را ایران زنان فوتبال
دلسوزیبرای مدیریت«فیفا»،ضمناظهار نامه
فوتبالیستهایزنایرانیگفتهاست:بهغیرازاین
کهلباساینزنانبرخالفمقرراتموادبندچهارم
اساسنامه ماستیونیفورمآنهابیشتربه هرچیزی
لباس و بخصوص ورزشی جز لباس است شبیه
است درآورده اسپرم یک شکل به را او دروازهبان

کند. مسخره را ما کسی نمی خواهیم و
اجازه نخواهد به اینکه «فیفا»، ضمناشاره
است گفته فوتبال شود وارد ورزش مذهب داد
(که ساحلی والیبال نوبت احتماال فوتبال بعد از
(بلوز تنیس و میشود) برگزار تکه دو بیکینی با
را کار است بهتر و بود خواهد کوتاه) شورت و
کنار را این مسخره بازی ها و کنیم تمام همینجا

بگذاریم.
«فیفا»، درپایان نامهمجددا بااظهار دلسوزی
است: اگر کرده اشاره ایرانی ورزشکار برای بانوان
حفظحجاب بیشتراز فوتبال برایشما مهماست
چرا درآشپزخانهشوهرتان نمیمانیدودرآنجا یک
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راجی  بمونعلی مال از منظومهای مثنوی ـ ۱
ـ درآمد اول شیعیان امام ستایش از کرمانی در

میبلعد! را
ـ مرگ و  باشد جانبه دو که روزی ۲ـ  وای به

داخلی. جنگ درگیر عربی کشوری ـ نیستی

زیارتش برایمسلمانانتوانگر واجباست  ۱ـ 
رستم دختر سرگذشت از حماسی منظومهای ـ

آمد. در همسری گیو به که
یونان ـ  اسطورههای در جنگ ۲ ـ خدای

شده. یاری ـ پیمانه
مشروطه  حکومت با آفریقایی کشوری ۳ ـ
سلطنتی وهزاروچهارصدکیلومترمربع مساحت

خرما. موش ـ شمشیر غالف ـ
چاشنی  نوعی ـ شعور و فهم و ذکاوت ۴ ـ
که در مهمترینبخشیک خبر زمان مرگـ غذاـ 

میشود. نوشته خبری روزنامه مطلب ابتدای
شادباش  ـ آخرت عالم ـ دریافت و درک ۵ـ 

گفتن.
کرم. شیوه حرکت به ـ برافروختن آتش ـ ۶

حمل و  بگریاند ـ مصلحت که به ۷ ـ آن
شیر نر. نقلـ 

الزماالجرا  آسودگی ـ دستور و خوشی ـ ۸
جهت. ـ

ساختمان  ـ کارخانه ـ چاپار اسب ـ  ۹
نمایشی.

در  کوهی رشته ـ برهمن  همنشین ـ  ۱۰
استان ایالم.

بسیار سخنچین ـ  ـ و رایزنی ۱۱ ـ کنکاش
تصدیقماتادور.

داد»  باد بر «تقلیدشان میگوید شاعر ۱۲ ـ
جنگ داخلی نخستین ـ آش ـ حسرت دریغ و ـ

مسلمانان.
خرید  واسطه ـ  خنک باد سرد، نسیم ۱۳ ـ
دریاداری به و نفت را او گرفت امتیاز ـ فروش و

کرد. واگذار انگلیس
مردم  ـ خیمه و برگ اسب ـ زین خدایی ۱۴ـ 

صحرانشین.
داستانهای  آمریکایی معاصر نویسنده ۱۵ ـ

خون. جوی ـ «گیوتین» و خطرناک» «زن

قاره  شبه در ایالتی ـ اسلوب و قاعده ۳ ـ
پابرجا. ـ

امان  تعقیب در از تا سابقا مینشستند ۴ ـ
از ـ اندک  باران ـ کفاش دستافزار ـ باشند 

رنگها.
چیز ـ  دو بین اختالف و فرق فراخی ـ ـ ۵

عالمت مصدر جعلی.
بهانهگیریوعیب  ـ منقارکوتاهـزماننما ۶ـ 

چیزی. یا کسی بر گذاشتن
فارس  استان در شهری ـ موسیقی شهر ۷ـ 

واگذاشتن. نهادن، گردن ـ
ایرانـ   جنوب شهری در زیراندازـ  ۸ـ  نوعی

استانی در ایران.
در  ـ شده داده تف ـ بیباکی و نترسی ۹ ـ

زنند. غربتبسیار
کاشف  ـ ایرانی موسیقی در دستگاهی ۱۰ ـ
کودکانه خوردنی تکرارش ـ آمریکا قاره نخستین

است!
و  روشن  ـ کرد ویران  را ارکش  زلزله ـ   ۱۱

پناهگاه. پشتیبان یا کردنـ  درخشان
پهلوان  خود راضیـ از لوس و صفتبچه ۱۲ـ 

خوردن. ـ سیاه اسب ـ

استان  در  شهری ـ بودن  نژاد نیک  ـ  ۱۳
بیباک. گستاخ و ـ آذربایجان شرقی

دیگر برای  عنوانی بزرگ ـ از پیامبران ۱۴ ـ
دوم. دست کاالی فروشنده ـ صندوقخانه

شهری  باستانی یونانـ  مورخ مشهور و - ۱۵
مشهور. محصولیبسیار هندوستانبا در

صحن مسجد در یا و نمی کنید بازی دو قل قل
نمیکنید؟ برپا محلهتان«گلکوچک»

پایگاه آشپـزی در بخش
«القاعده» اینترنتی

«القاعده» برای گروه که اخبار شنیدم در
فعالیتهای به عالقمند و هوادار بیشتر جذب
استکه سایتاینترنتی تصمیم گرفته اینگروه
و کرده طراحی جالبتر و دوستانهتر را خود
خشونت و مذهب و سیاست به محدود را آن
اعالم «القاعده» گروه بازاریابی مدیر ننماید.
جوانان توجه سایت جدید با این امیدواریم کرده
بمب ساختن انواع طرز فقط را که کسانی و
دستیو خانگیونحوهانفجاراتومبیلرا جستجو

نمیکنند، جلبکنیم.
برایکنجکاویسریبهپایگاهاینترنتیجدید
درست خبر که دیدم انگار زدم و «القاعده» گروه

بوده است.
هم آشپزی جدید بخش جدید سایت در
گویا قسمت آمار سایت طبق  و اضافه شده
«کلیک» کننده یا مراجعه خیلی هم آشپزی

است. داشته
که آشپزی دستور چند شما اطالع برای
«در سرفصل تحت سایت خانوادگی بخش در
لطفا میکنیم. درج را آمده القاعده» آشپزخانه
تهیه نوجوانان و کودکان حضور در را غذاها این

ننمایید.

آبگوشت
مواد الزم:

زن. یا و مرد گروگان یک
شده. کیلو پیاز پوست کنده قاچ پنج

فرنگی. گوجه کیلو دو
نمک. قاشق ده

کاری. پودر یا زردچوبه قاشق ده
تهیه: طرز

یا سفید نژاد از ترجیحا خارجی گروگان یک
زندهزندهجلویدوربینتلویزیون انگلوساکسونرا
سربریدوبهقطعاتکوچکتقسیمکنیدودریک
شده مواد ذکر بقیه بیندازید. آب از بزرگ پر دیگ
خود نماز اوقات بین در و کنید اضافه را باال در
باید گروگان که به باشید توجه داشته بزنید. بهم
تا گوشتش باشند داده آب گردنش از بریدن قبل

باشد. حالل

کاشر کباب یا باربکیو
مواد الزم:

یهودی. مرد یا زن چندین
بمب  یک یا دینامیت ۱۲ عددی دسته یک

دور. راه کنترل از ساعتی
یکتلفندستی.

تهیه: طرز
محل اقامت یک در را یا دینامیتها بمب
در ترجیحا و پیرو مذهب یهودی گروهی تردد یا
کنیسه یا و خانقاه کودکستان، یا دبستان محل
منفجر راه دور دستی از تلفن و با قرار دهید آنها
کودکانتردتر وخوشمزهتر گوشت زنانو نمایید.
محل به نام مقداری با انفجار از بعد میآید. در
میل را خود کباب کاشر نان و و رفته حادثه
بیشاز اندازه منفجره مواد از نمایید. سعیکنید
شما کباب گوشت چون ندهید قرار محل در

میآید. در سوخته

سنگسار زن خورش
اینغذایمحبوبطالبانمیباشدودربیشتر

میگردد. افغانستانتهیه نقاطپاکستانو
الزم: مواد

شده. محجبه تازه سنگسار زن یک
چندکیلوسیبزمینی.

آلو بخارای افغانستانی. یککیلو
فلفل. و نمک مقداری

«هریسه» عربی تند یا سس فلفل قاشق دو
یا لبنان. ترجیحا ساختسوریه

تهیه: طرز
برای بگذارید و کرده مخلوط را باال تمام مواد
نیمساعترویشعلهآتشبپزد.چونگوشتاین
بسیار سنگ خورده تعداد زیاد و به مکررا خورش
احتیاجینیستمانندگوشت بز و نرمشده ترد و

بپزید. را دو ساعت آن بره و

بوسه و سیلی
همینجوری قصههای مجموعه از

اول میآمد.  دنبال من میرفتم  هرجا که
و است خودش کردن خرید کار دنبال کردم فکر
خیاالتیشدهامولیوقتیکهتویمغازهایکهمن
فهمیدم شد وارد پشت سر من هم او شدم وارد
گنده زن نیست. کردن خرید فقط طرف قصد
زیباییبهرهاینداشت.خیلی از زیاد مندهایبودو
میآمدوسنوسالی ازش نظر زمخت وخشنبه
زندانبان زنان یاد مرا چرا نمی دانم بود. گذشته

اردوگاههایگشتاپویآلمانمیانداخت.
مرکز این داشتم در که ساعت بود دو حدود
دنبال مرا مرتب هم او و میگشتم بزرگ خرید
وقتیکه نزدیکمن می شدصداینفس میکرد.
بدجوری وضوحمیشنیدم. مرا نفسزدنشرا به

میکرد. ورنداز
یا پلیس مامورمخفیبود آیا اوچه کسیبود؟
و بودم سیاسی نکرده کار من که خرید؟ مرکز
را نداشتم. چرا مغازه از رفتن جنس خیال کش

میکرد؟ دنبال مرا
شدیم. روبرو هم با تقریبا مغازهها از توییکی
از دستانش و با زد شهوتی از و پر کوتاه لبخند
برد. پایین را باال و بند گندهاش سینه لباس روی
خجالت کارش از و بود شده عصبی می کنم فکر
خودش و شد رد کنار من سرعت از به میکشید.

داد. نشان مغازه لباسهای براندازی سرگرم را
خودم مشغول کار به و  برگرداندم را  سرم
سکسی و جذاب ته مغازه صدای از ناگهان شدم.
اسم خطاب به را زن آن که شد دختری بلند
دارند که هم دیدم با را آنها برگشتم و میکرد.
صحبتمی کنند.انگار که با هم آشنابودند.یکباره
روی آروارهام داشت و زد بیرون از حدقه چشمانم

زمینمیافتاد.
کنده بود. پوست هلوی یک دخترک مثل
همه بدتر بلند،هیکلعالیو از موهای بلوند، قد
گرفت را دست دختر تنگ. زن کوتاه و دامن با
آنها دنبال به بیاختیار رفتند. بیرون مغازه از و
از دخترک را چشمم نمیتوانستم راه افتادم. به
هم رفتند من که کجا هر نکنم. نگاهش بردارم و
همانجا به پیگوشت دنبالآنها مثلگربهایدر
برگرداند سرش را بار چند چاق مسن و زن رفتم.

زد. رضایت روی و لبخندی از کرد نگاه مرا و
زنانه زیر  لباس که مغازه  یک به رسیدیم 
هم من بدبخت و شدند وارد میفروخت. آن ها
وارد بیخجالت و بدون فکر آهنی آدم یک مثل
تا رفت مغازه به گوشه دیگر دخترک شدم. آنجا
نگاهش دور از داشتم کند. نگاه را لباسخوابها
بزرگ چاق و یک صورت خندان میکردم ناگهان
صورتم جلوی چروک از چین و پر و کرده عرق و

ظاهر شد.
و بزنم حرفی و بیایم خودم به که این از قبل
بهطرفخودش عکسالعملینشانبدهمزنمرا
کردم سعی من. بوسیدن به کرد شروع و کشید
و بود خیلی قوی او ولی کنم جدا از او را خودم

بود. داشته نگه محکم مرا
کنار میزدم از پا داشتمدستو همانطور که
میآید. ما طرف دخترک دارد به که دیدم چشم
عقب فشار دادم و به را زیاد زن تالش  با
آمد. نزدیک تر دخترک زدم. سیلی صورتش به
کنم فکر  که این  بدون بود. عصبانی  خیلی 
و لب هایم کشیدم خودم طرف را به دخترک
دو بیش از بوسهام گذاشتم. روی لبهایش را
داد هل عقب به مرا او نکشید. طول ثانیه سه
سیلی آنقدر توی صورتم. صدای شترق کوبید و
و شدند ساکت مغازه مشتریان همه که بود بلند

کردند. نگاه ما به
نشستم. تخت توی و پریدم خواب از ناگهان
و صداها اینسر به طرفمنغلتزد و گفت: زنم

می دیدی؟ در میاری؟ خواب خودت از چیه
آره. گفتم:

چی؟ خواب پرسید:
نور زیر دارمخریدمیکنم. خوابدیدم گفتم:
گفت: و شد خیره صورتم به خواب اتاق کمسوی

صورتت قرمزه؟ یک طرف چرا
زیر لباس یک مغازه دیدم توی خواب گفتم:
احتماالاز خجالتسرخ دارمخریدمیکنم و زنانه
بخوابو بگیر کردبهمنوگفت: پشتشرا شدم.
باشه؟ با دست نرو. مغازهها بدون من تویاینجور
و مالیدم می کرد درد چرا نمیدانم که را گونهام

باشه! گفتم: 
کوتاه گفت خنده زنم شب بخیر که وقتی

کرد... پر را اتاق سکوت او شیطانی

و کند. نمایندگی را سبز جنبش کلیت نمیتواند
در سازماندهی نهاد این تالشهای که یعنی این
بحث تحتالشعاع ایران در اعتراضی حرکت های
و میگیرد مربوط به مواضع آن قرار جدلهای و
شد. خواهد منجر سبز جنبش صفوف تشتت به
جنبشسبزبهیکرهبریمنسجموآگاهنیازدارد
ایدئولوژیک فرایگرایشهایسیاسیو بتواند که
حرکت این و کند نمایندگی را جنبش کلیت این
و داخلی زمینههای که شرایطی در را جنبش
هر از ایران تحول نظام سیاسی برای منطقهای

پیش ببرد. است شده فراهم زمانی بیش تر

هماهنگی... شورای و است میکرده خطر احساس حضورشان از البد
جایی رسیده به کار دارد. نظر زیر را اشارات آنها
کهاینک ما از محافلومجامعیکه هر یک بهخود
از نبود استفاده با سوء داده اند و و مقامی پست
آنها بازیهای خطرناک به نام و کروبی موسوی
با و نمیگذارند خود هم مایه از تازه و میکنند
امتناعاز معرفیخودشانتنبهریسک نمیدهند

احساسخطر میکنیم.
وقتتنگاست. «شورایسبز امید»وظیفه
مردم  به را خود اعضای ۲۲ خرداد از پیش دارد
و «سبز» مانند پر جاذبه کلماتی کند. معرفی
بدونمتولیانپشتپردهاش تنهاییو به «امید»
آن ها موقع معرفی به با بسا و چه جایحرفدارد
شرایط در تبدیلبشود بهیک موتور محرک. شورا

که آنقدر آن و گرایش به هویت است فاقد کنونی
است، منافع شخصی برگیرنده و در است فردی

اعتباری ندارد.
کمر پرسشگر مردم هدم و قتل به حکومت
مردم نام که با محافلی بینام و است و بسته
و صداقت از درجه چه با کسانی چه نمیدانند
را آن اعتراضی مردم، به جنبش نسبت خلوص
پر حضوری به را مردم نمی توانند میچرخانند،

دعوتکنند. خطر
امید» سبز «شورای اعضای معرفی به اقدام
روند ریاکاری در از دوری سوی است به گامی
۲۲ خرداد  از تا پیش اگر و مبارزات آزادیخواهانه
و تازه منزلتمیبخشد اینبیانیه به اعالم بشود،
باببحثپیرامون متنومحتوای آنبازمیشود.
ما حتی به که مواجهیم مجهولی با آن پیش از تا

نقد کنیم. را بیانیه متن اجازه نمی دهد
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

کیستید؟ شما

طرح کلی اصالح طلبان، و سبز» «جنبش نسبت
وبیچهارچوبوجزیینشده«تعامل»و«آشتی»
عمالبهشکافو انشقاقدرمیان نیروهایمعترض

خواهدانجامید.
بازگشت نیز میانهرو محافظه کاران برای
که این بدون و درحالت کنونی ـ اصالحطلبان
ضرورتی عمال هیچ باشدـ  در کار آن اجباری برای
سیاسی بازی فضای کردن تنگ نوعی به و ندارد
این که وبسایت کما می رود. نیز به شمار آنان
رضایی محسن به نزدیک که ـ «تابناک» خبری
بسیاری کنار در ـ است میانهرو محافظکاران از
سخنان مشابه، خبری وبسایتهای از دیگر

و «عوام فریبانه» را محمدخاتمی آشتیجویانه
«جنجالی»نامید.

سخنان مصالحه، ارزش و اهمیت علیرغم
آن از مزروعی آقای که راهبردی و خاتمی آقای
عمومی افکار در که آن از پیش می گویند، سخن
در اتفاق نظری آن پیرامون و شده باشد مطرح
در طیف قبول و مورد شناخته شده میان افراد
وجود آمده به سبز» «جنبش به جریان وابسته
گروهی ـ فردی روند یک محصول تنها باشد،
بسیاری که اینپیشنهادنظر آنجا از تلقیمی شود.
نادیده را سبز» «جنبش در حاضر جریانهای از
اصالحطلبان که داشت انتظار نمیتوان میگیرد،
عمومی یک اجماع به و شکلدهی اقناع بدون
عنوانخواستههای به را بتوانندخواستههایخود

«جنبش سبز» مطرح کنند.

و... سبز» «جنبش آقایخاتمیاصالحطلبان، بهخصوصآنکه آقایمزروعی و
سیاسی پروژه یا و برنامه یک عنوان به خود ایده از
مواردیکهمطرحمیکنندکلی سخننمیگویند.
بهمشخصنبودن با توجه است و وسئوالبرانگیز
یا معامله درصورت چنین معلوم نیست آن، ابعاد
چه معترض طرف سهم جویانهای آشتی مذاکره

بود. خواهد
برخی معتقدند که اقداماتی از ایندست عمال
طلبان» و شدن «اصالح یک کاسه باعث تنها نه
است ممکن بلکه شد، نخواهد سبز» «جنبش
که «جنبش گروههایی مسیر کردن به جدا حتی
آقای سبز» را حمایتمیکنندازاصالحطلبانیکه
در چنین بیانجامد. میکند خاتمی نمایندگی
معادلهایشایداینکه میرحسینموسویومهدی
سیاسی آینده در کدامطرفقرار بگیرند کروبیدر
دوجریانسیاسیموضوعتعیینکنندهایباشد؛

کرد. خواهد رمزگشایی آن از زمان که معمایی
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته


