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به صورت اخبار مهم
سوپراکسپرس

خیس  تهران، پارک در بازی آب ـ  ۱
قوی فشار شلنگ کمک بدون جوانها شدن

پاسدارها.
گرگهای  سوریه، شیر االسد، بشار  ـ ۲
به هموطن دریدن گوسفندان برای را خودش

صحنهمیفرستد.
تعویق  به هم نیروگاه بوشهر باز گشایش ۳ـ 
چکهای روسها که آن از بعد هم آن افتاد

کرده بودند. نقد خودشان را
به «جنگیر ۳» فیلم در بازی پیشنهاد ـ ۴

احمدینژاد. دوست مشایی رحیم

نقش  و ایران با حریری رفیق قتل ارتباط ۵ـ 
و همه شلوغیهای  ۱۱ سپتامبر حادثه در ایران

اخیر. سال ۳۰ دنیا در عرض
را خرید و  وال موتور شرکت گوگل شرکت ـ ۶

نام داد. گلهواهللا را جدید شرکت
امیدواریممیزان  گفت: عادلفردوسیپور ۷ـ 
جواب دادند: و قدرت و زور نه ملت باشد، رای
تو را«۴۵» و«۹۰» شوی خفه امیدواریم هم ما

نکنیم.
هم  ما شعار با انگلیس شورشی جوانان ۸ ـ
مثلجوانهایایران میخواهیماسالمیشویم و
بدبخت وبیچارهشویمبهخیابانهاریختند. پلیس
میکنید! غلط و گفت: کتک زد را همه انگلیس

سومین  برای ـ اصفهان شیراز راه آهن ۹ ـ
گفت: راهآهن این مسیر افتتاح شد. رییس بار
روزنامه اول صفحه  برای قبلی که عکسهای
بودند. خوب درنیامده فرستاده بودیم «کیهان»

احمد  جمله از زندانی سیاسی  چند ـ  ۱۰
آنها شدند. آزاد زندان از مرخصی برای زیدآبادی
گفتند: زندان از خراب بیرون اوضاع دیدن از بعد
هوایش الاقل آنجا بمانیم زندان در است بهتر

است. تمیزتر

انگلستان! به سپاه اعزام
بسیج سازمان  رییس نقدی سردار محمد
ایران در را فقر احمدینژاد (اگر مستضعفین
ریشهکن کرده است پس چرا هنوز مستضعف
و الزهرا عاشورا گردان های که کرد اعالم داریم؟)
سایر و لندن به صلح! پاسدار نیروهای عنوان به
نیز و بشر حقوق اجرای بر تا شوند اعزام شهرها
انجام و کرده نظارت مردمی طغیانهای کنترل
وظیفهنمایند!وی گفتکهگردان عاشورامیتواند
به گردانالزهرا و کتکبزند خیابان ها در را مردها

برسد. طغیانگر دختران و زنان حساب
خود حقالزحمهای برای کار کرد: ما اضافه او
نمیخواهیموشرط وشروطی قایلنیستیمفقط
چهار ما خاتمهکار دولتانگلیسمیخواهیمتا از

در دوربین مدار بسته و ششصد هزار میلیون
عملیات راخاموشکنند تا خیابانهای اینکشور

قرار نگیرد. روی «یوتیوب» ما
روزنامههایارگانبسیجوسپاهضمن یکیاز
استقبالازسخناناینسردارنوشت:مدتیاست
ماندهاند خماری در بسیجی خواهران و برادران
 ۸۸ عاشورای را مانند زیادی نتوانستهاند مردم و
انگلیسبرایکتکزدن کتکبزنندوماموریتدر
به بسیار بلوند و آبی چشم هم آن معترض مردم

داد. خواهد حال آنها

بر دو تقسیم طالق حق
اعالم مجلس حقوقی و قضایی کمیسیون
از حمایت الیحه به جدید ماده یک که داشت
ماده این بر اساس است. افزوده شده خانواده
داده طالق حق زنه دو مرد همسران جدید به
هنوز گفت: این کمیسیون سخنگوی میشود.
بدهیم، زن به کدام را طالق حق این که سر بر
بحث حال در دوم، موقتی ازدواج زن یا اول زن

ومطالعههستیم.
ممکن این الیحه متمم بر اساس گفت: او
شیر یا خط از طریق را این زنان طالق حق است

معینکنیم.

بیشتر تعطیالت
مجلسشورایاسالمیبررسیفوریالیحهای
تصویبکردکه به موجب آن تعطیالت عیدفطر را
از یکی پیدا می کند. افزایش دو روز به روز یک از
گفت: الیحه مجلس در دفاع از این نمایندگان
قادر ازدیاد جمعیت علت به مسلمان ایران مردم
و پرداختکنند یکروز در را خود فطریه نیستند

نیاز دارند! وقت بیشتری به
مجلس در لنگرود نماینده الهوتی مهرداد
الیحه گفت: این به اعتراض در اسالمی شورای
رمضان مبارک ماه در اداری کار ساعات که وقتی
میتوان  شده از ظهر اعالم بعد تا یک صبح ۹ از

روز دو به در ایرانتعطیالتاست و ماه گفت تمام
تعطیالتعید فطر نیازینیست!

بحثهاییکه به اشاره با احمدینژاد محمود
ما تعطیالت تعداد گفت است این الیحه سر بر
تعطیلی  ۷۵ تا ۱۰۰ روز که دنیا دیگر کشورهای از
به کردن کار مگر گفت: او است! کمتر دارند
ساعاتطوالنی است؟!ویگفت: هرچهتعطیالت
و خیابانها میآیند به کمتری باشد مردم بیشتر
با درگیری برای انتظامی نیروی و سپاه و بسیج

می شود! کمتر مردم
 ۲۵ ایران حدود در رسمی تعطیالت تعداد
کشوری رسمی تعطیالت برابر که پنج است روز
قتلو زمانیاستکه اینتازه استو آمریکا مانند
درزمرهتعطیالترسمیتقویم رحلتهمهامامها
روز در ایران فقط مردم و کشور نیست اسالمی
بخصوصی میتوانند عزیز رحلت امامهای و قتل
کیش و دریا کنار به و کنند استفاده تعطیالت از

بروند! ترکیه سواحل و قشم و

کاربرد و دو گفته یک
هستم! من پس میکنم، فکر من غرب: در

محکوم میکنم، پس من ایران: من فکر در
هستم! زندان به

کتاب اخبار
 ۸۰۰ شیرین که و خسرو کتاب چاپ هشتم
جمع مثال آنها عشق و دلدادگی ماجرای سال
شده است. مشکل روبرو بود با نقل محافل و
تصمیم یک در ایران اسالمی  ارشاد  وزارت 
کتاب ایرانترکید بازار در که مثلترقه غیرمترقبه
به خلوت دلدار «ایندو تصمیم گرفتبخشیکه
باید میکشند» را در آغوش همدیگر و میروند

شود. حذف
وزارتارشادچاپکتابهایی طبقاصالحیه
آغوش گرفتن، شامل صحنه هایتجسمیدر که
را همدیگر دست رقصیدن، رفتن، خلوت به

باشد ممنوع شادی و مستی و فشردن، عیش
اینکتابهمشاملایناصالحیه و اعالمگردیده

است. شده
خانمزیبا نباتیمدیر بخشفرهنگی انتشارات
پیدایش کهتاکنونهفتبارکتابخسروو شیرین
تازهدوزاری بهچاپرسانده گفت بعداز هفت بار را

گرفتند. را کتاب چاپ جلوی و افتاد آنها
دارندکهقسمت مسئولینوزارتارشاداصرار
و خسرو رفتن با به خلوت شیرین و خسرو رفتن
نماز جمعه خطبه یا و جماعت نماز شیرین به
و چاپ رسمی اجازه کتاب این تا شود تعویض

پخشبگیرد!

به مصر لیبی وزیر کشور
کرد فرار

ک کرد اعالم مصر دولت رسمی خبرگزاری
به لیبی، کشور وزیر عبداهللا، المبروک  ناصر
پایتخت قاهره وارد خود خانواده اعضای همراه

است. شده مصر
ناصر المبروکازنزدیکانسرهنگقذافی است
شورشیانکشورشمیباشد و با که سرگرممبارزه
است قرار و است اجلش رسیده که می آید نظر به

شود. تاریخ زباله سطل روانه
سفر که نوشتند لیبی دولتی خبرگزاریهای
و تعطیالت بوده برای گذران عبداهللا المبروک
آیا رژیم تغییر در صورت که نمیدانسته چون
همچنانحقاستفادهازدوهفتهتعطیلیدرسال
است. رفته مسافرت این به نه یا داشت خواهد را
یکیاز روزنامههایلیبی کهتوسطپسرخاله قذافی
کشور جنبه وزیر مسافرت نوشت: اداره میشود
که بجای خانواده اش فشار زیر او و سیاسی ندارد
فلوریدای دیسنی در والت پارک تفریحی به رفتن
دادهاند ترجیح را مصر اهرام ثالثه دیدن آمریکا

است. زده مسافرت این به دست
اینروزنامه نوشت:درغیبتوزیر کشوراوضاع
سابق از آرام است و حتی آرام تر همچنان کشور

است! شده هم
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

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

با مناسب ترین نرخ و بهترین سرویس  
سفری خاطره انگیـز را تجربه کنید

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 599$ ـ  اروپا از 295$ ـ کابل از $1150
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

دیگر بسوزانیم! یکبار را جمشید تخت است قرار آینده عمرانی برنامه الریجانی: در

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

شهریور) ۷) آگوست ۲۹ دوشنبه

نقش خبرنگار عکاس در  
مطبوعات رسانی خبر

جمهوری  حکومت ۳۰ سال از تصویری: گزارشی
۸۸ در خرداد مردم اعتراضات اسالمی و

سربخشیان حسن سخنران:

مرداد) ۳۱) آگوست ۲۲ دوشنبه

سقوط دولت بررسی علل
دیدگاه دو از مصدق دکتر

سخنرانان:
بهمن امیرحسینی و یونس پارسابناب دکتر

سینمایی اخبار
حراج» من «تهران فیلم

منتقدانه نگاهی که حراج» من «تهران فیلم
ایران زندگیاجتماعیمردم بهساختارحکومتو
سینما و فیلم کارشناسان توجه مورد بسیار دارد
نمایش به در جشنوارههای متعدد و گرفته قرار
میلیونها «یوتیوب» در فیلم این است. آمده در
فیلم «تهران است. تهیه کننده تماشاچی داشته
منحراج»گفت:درفکربخشهایآیندهاینفیلم
«راکی» و «هری فیلم «رامبو» و هستیم و اگر
پاتر» توانستهاندباعرضهفیلمهایشمارهدو وسه
با باید ما چرا مجموعهها موفق شوند این چهار و
زودی گفت: به وی کنیم؟ تمام را اول کار فیلم
یعنی«اصفهانمنحراج»، کلیدفیلمهایآینده
«تبریز حراج»، من «کرمان حراج»، من «شیراز

شد. خواهد و... زده حراج» من

حرفهای خندهدارترین
هفته

وزارت اسبق معاون بروجردی  عالءالدین
امنیت ویژه کمیسیون کنونی رییس و اطالعات
اسالمی شورای خارجی مجلس سیاست و ملی
تایید سخنان در کنید!) حال را (عنوان شغل
و پاسداران سپاه فرستادن مورد در نقدی سردار
در گفت: انگستان در شورش کنترل برای بسیج
انگلستاندموکراسیو حقوق بشروجودندارد(نه

دارد؟). وجود ایران در پس
برای انگلیس دولت اخیرا کرد: اضافه او
سرکوبمردمخودبهدنبالاستفادهازارتشاست
حراست تمامیت حفظ و ارتش برای حالی که در
پررو! (بچه مردم! سرکوب نه است کشور ارضی
داد سرش تا میگفت نقدی سردار به را این کاش
اضافه هم او باز نگو!). و پرت چرت که بکشد
انگلیس در یا ندارد؟) حدی دارد هم (پررویی کرد
اعتراض اجتماعی نابسامانیهای برای عدهای
دولتمردانبجای آمدهاندو بهخیابانها کردهاندو
به سرکوب اقدام بشنوند را اینکه حرفاینافراد
آقا این حاج میکنند. خود وحشیانه! هموطنان

نگفتنابسامانی هایانگلیسکداماست؟باآزادی
دارند؟ رای مشکل سیاسی عقیده و دین بیان و
سانسور اختناق و خوردهاند؟ را انتخاباتی آنها
رویمردمگذاشتهاندو یا نمیتوانندهرچهدوست

بشنوند؟ و ببینند و بخورند و بپوشند دارند
گفت: خود سخنان پایان در پررو آقای این
می کشند انگلیس در نفر را صدها روزانه امروز
روزنامه در حتما را (خبرش میکنند زخمی و
نفر کرده!) صدها را نفر یک که «کیهان» خوانده
افکار عمومی بایدقضاوتکند کهدر انگلستان لذا

نه؟ یا حاکم است امنیت
شما لطفا از بگوید آقا این کسی نیست به
این برای فکری  یک برو و نزن حرف  امنیت
مملکت دختران و به زنان دستهجمعی تجاوزات

بکن!

و سیاسی حقایق تاریخی
کشوراسراییلتنها کشوری استدرخاورمیانه

آن: در که
شمارده  محترم عقیده  و بیان  آزادی ـ  ۱
میشود وشهروندانشآزاداندهرغلطیکه دلشان

خواستبکنند!
مختلف  دینهای از پیروی کامل آزادی ۲ ـ

اسالم)! (حتی دارد وجود
است  مردان حقوق مساوی زنان حقوق ۳ـ 

بیشتر! وقتها حتیبعضی و
وصورت  آرایشمو لباس، آزادیپوششو ۴ـ 
وجود لبها) صورت و به سیخ زدن و میخ (حتی

قانونی ندارد! و مانع دارد
واواخواهرهاوگیها  حقوقهمجنسگراها ۵ـ 

خودشه! لزبینها سر جای و
را  رایها و دارند آزاد انتخابات ـ  ۶

نمیدزدند!
و «فیسبوک»  «یوتیوب»  و  ماهواره  ـ  ۷

دارند!
از  قویتر آنها مردم اینترنت سرعت ـ  ۸

است! ایران اطالعات و دفاع وزارت اینترنت
ندارند وهر چندسال  پادشاه ولیو رهبر و ۹ـ 
و جایش میکند گم گورش را کشور یکبار رییس

میدهد! دیگری کس به را

آنها  خوشگل حال و خوانندههای با ۱۰ ـ
ایرانی االصلهستند.

اسراییل با که ما شد دلیل چطور ده این با
عقبافتاده کچل و و کور سری با یک و زدیم بهم
من به صهیونیسم نمیدانم. من شدیم؟ رفیق
حزباللهی ها از بیشتر صهیونیست ها مگر چه؟

زدهاند؟ لطمه و ضرر ما به

در اسالمی انقالب
انگلستان؟

امتیاز صاحب و مدیر شریعتمداری، حسین
هوشی ضریب که می گویند «کیهان»، روزنامه
به دارد رهبری بیت اتاق در دستگیره اندازه به
این درباره «سیانان» شبکه جوک یک دنبال
خسته پادشاهی حکومت از انگلیس مردم که
پر میخواهند! اسالمی حکومت یک و شدهاند
بریتانیا ملکه که زمانی تا نوشت: و گرفت بال و
خود به اعتراض انگلیسی نشود جوانان برکنار

داد. خواهند ادامه
اونوشت: انقالباسالمیانگلیسازمنچستر
میخوانند شروع هم انگلستان قم را آن  که

شد! خواهد

شرعی سئواالت
مخصوص رمضان امسال

سایت از مسلمان امت را سئواالت این
پرسیده عراق آیتاهللا سیستانی مقیم اینترنتی
آنها شکسته خود پا و دست عربی ما با و بودند

کردهایم. ترجمه فارسی به عربی از را
امیدواریم سایتاینترنتیآیت اهللامصباحیزدی
این که در ایران «کپی بهانه ترجمه فارسی ما را به
و نکنند قالب خود مقلدین به ندارد وجود رایت»

نگذارند! خودشان سایت در
روزها می خوابم همیشگی به عادت سئوال:
می نشینم. اینترنت و کامپیوتر  پای شبها و
خواب که تمام روز بنده گرفتن روزه برای حکم

هستمچیست؟
اگر اینروزهبه دردعمه شمامیخورد! جواب:

روحی شکنجه سختی و مقداری روزه گرفتن در
خداوند و نیست قبول روزه آن نباشد جسمی و

نمیکند. را قبول کلکها این
به صیغه زن یا همسر بوسیدن آیا سئوال؛
جایز ساعات روزه طول در «فرنچ کیس» صورت
مخلوط ما دهان آب است ممکن چون است

شود؟
مرد تحریک بوسیدن به این نوع اگر جواب:

منجر نشود مجاز است.
سئوال:درطولروزهمشغولتماشایماهواره
چندصحنه بودموهنگام عوضکردن کانالها با
که چند دختر عریان از جمله دیدن دلخراش
مشغولبازیورزشوالیبالدرساحلبودندروبرو

باطل شده است؟ شدم. آیا روزه ام
را شما که ماهواره چطور است اوال جواب:
که روزه شما دوم این هنوز دولت نگرفته است؟
فرکانس که این است. سوم باطل صد در صد
شما مشکل عمیقتر بررسی برای را ماهواره این

ارسال نمایید. دفتر ما به
سئوال:در بالکن خانهمشغول اقامه نمازظهر
که دهانم همانطور آسمان به دعا و هنگام بودم

و فرستاد آسمان از را خود کار پرندهای بود باز
آیا روزهام کرد. گرم و لزج مادهای از را پر دهانم

باطل است؟
زمانی در را خود دهان احتماال جواب: 
دارد الرجیم الشیطان  کلمات که  آیهای که
است شیطان کار این و کردهاید باز میخواندهاید
اهمیتی را باطل کند. میخواسته روزه شما که
دهانشویهای با بار هفت را خود دهان ندارد.
روزه و امساک به آمریکا بشویید و ساخت نعنایی

دهید. ادامه خود
در خبرگزاری نیمهوقت بطور من  سئوال:
مجبورم شغلم به خاطر میکنم و کار «فارس»
بگویم و دروغ مدت روزه داشتن در و روز در طول
دروغ بنویسم.رییسممی گویداشکالندارد.آیا این
باطلنمیکند؟(ضمنا اسم را روزه دروغ گفتنها
بهصورتمستعاربرایجنابعالینوشتهام خودمرا

نکند). باطل روزه ام را این هم امیدوارم و
از حقوق امنیتیاستو جواب: چونکارشما
اسالمدفاعمی کنیدحتیاگربهصورتجعلخبر
ممکن حتی ندارد و اشکالی گفتن باشد دروغ و
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عمودی

خالی از شوخی

۱۴ صفحه از بقیه
كين و مهر رهروان

۳۱ صفحه از بقیه

۱۹ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

۱۲ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه
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چهارم  قرن یونان در سرداران برجسته از ۱ـ 
شد. ساسانی پناهنده اردشیر به میالد که قبل از

قبولنکردن. نپذیرفتنو
تجارت. ـ نوعی پارچه روغنـ  و چربی ـ ۲

خور پتک! ـ  توسری ـ آهنگ ۳ ـ نغمه و
لقبیانگلیسی.

شهرهای  از ـ است دزدی نوعی هم این ۴ ـ

شده  ساخته تهران تاریخی بناهای از ۱ ـ
.۱۲۹۷ سال در

بازشبیروزینمیماند  ـ تفنگعجول! ۲ـ 
گاورس. نام تلخ مزه به دانه ای ـ

ـ شهری  پدیدار نمایانو از اقوامترکمنـ ۳ـ 
قاره. شبه در

نام  از برگرفته هندی حکیم از داستانی ۴ـ 
حرف ندا. ـ مندرآوردی زبان خودشـ 

مهربانی. و نرمی ـ زردی بیماری ـ ۵
بلدرچین. گداـ  ـ قورباغه مازندرانی ـ ۶

نوار  ـ از پایتختها ناپلئون ـ زادگاه ۷ ـ
پهنطالیی.

ـ  آذری  مادر ـ است عربی ـ کشوری  ۸
پهلوانشجاع.

شهرهایاستانکردستان  از بیآالیشـ ـ ۹
برداشت. و داشت و کاشت ـ

روان  ـ خاکستر و آهک و آب مخلوط ۱۰ ـ
و بانک داد اصطالح در و جوی در آب شدن

جهت. و طرف ـ ستد
خوردنیهای  از ـ  بدن  در عضوی ـ  ۱۱

ناماکول!
عاقبتاندیشی  دقت و دهانـ  گرداگرد ۱۲ـ 

باردار. اتم نوعی تنپوشـ  ـ کار در
جانوری  ـ در آرنج دریاـ  موج و توفان ۱۳ـ 

سلولی و ذرهبین. تک
نشوندـ   گمراه تا میگیرند و ۱۴ـ  میدهند
هممعلماست وهمازکشتیگیران مطرحایران

کارتاژهاست. کشور اهل ـ
هانری  کشف تشعشعی و فعال انرژی ۱۵ـ 
 ۱۸۶۹ سال در  فرانسوی دانشمند بکرل 

میالدی.

پیروی کردن. ـ شرقی استان آذربایجان
عروس. جهاز ـ نزدیکان ـ تئاتری نقش ـ ۵

پاسخقانع  ـ ایوانشآیینه عبرت شاعر شد ۶ـ 
کننده شنیدهـ  تصدیق رفقا.

مبتدی  و کم تجربه ـ نیست شده ضایعو ۷ـ 
موسیقی. ابزار از ـ

دیدن،  میهنـ  و وطن ـ پیدا ستاره کم ۸ـ 
انداختن. نظر

در  گویشی ـ تیغی جوجه ـ مرتبه بلند ۹ ـ
ایران. غرب

حرف ندا ـ  ـ پرهیزکاری ـ ۱۰ ـ نفس خسته
ویتامینانعقادخون.

خطکش  ـ ناکسی و پستی  ـ باالتر ـ ۱۱
مهندسی.

کوتاه  منقار ـ مشهدی خربزه ـ خودی ۱۲ ـ
ماه خارج. ـ

و  وقار  ـ  ادب  و  شعر ـ شهر  پرچم  ـ   ۱۳
ابهت.

است  بند در و گرفتار چند از صحبت ۱۴ ـ

گندم  کشتزار در جو که مزه شبیه تلخ دانهای ـ
کتاب. درون عشاق از ـ میروید

تجزیه  قصد در جنگ دوم که کشوری ۱۵ ـ
آزمایشگاهی. ـ دو ظرف داشت را ایران

بنویسند. شما پای برابر دو را شما روزه است
نگراننباشید!

مقیمآنکشور و سئوال:منسیتیزنآمریکا
ایران به اقوام دیدن و مسافرت برای که هستم
را روزهام میتوانم رمضان ماه طول در آیا آمدهام.
در صبح تا شب از یعنی خودم دوم کشور وقت به
هم برابر دو را فطریه حاضرم بگیرم. تهران و ایران

شود. راضی تا خدا کنم پرداخت
که شده کم شما  عقل  مگر  اوال  جواب:

انداختهاید؟ رمضان ماه به را ایران به مسافرت
بامشقت وسختی دوماین کهچونروزه شما
وگرسنگیهمراهنمیباشدوتشنگیرادرروزهای
را  تهران ۴۰ درجه آلودگی دود و از پر گرم و و داغ

است. ساقط اعتبار درجه از نمی کنید تجربه

تاریخی حقایق
منفکرمیکنم علتاینکه ماموریتحضرت
زنده موجودات و  حیوانات نجات  برای نوح
سوار را زن خودش که این بود خورد شکست
او کشتی باعث شد او زن و نفرین نکرد کشتی

شود. غرق و شده زده توفان

نیست مناقشه تشبیه در
و داغ گرم ظهر از بعد یک که بودم رفته 
آب استخر مجموعه در شدن با خنک تابستان را
مسکونیام سپریکنمو در کناراستخر چنددرجه

باالتر ببرم. را بدنم «D» ویتامین
دیدم رسیدم استخر ورودی در به که وقتی

توضیح: این با زدهاند تابلو یک
بعد فردا تا استخر پزشکی و ایمنی دالیل به

است. تعطیل ظهر از
داشت ناامید هم همسایگان که او از یکی از
بهخانهاشبرمی گشتپرسیدم:جریانچیه؟چرا
از بچههای یکی گویا گفت: را بستهاند؟ استخر
دو شماره استخر توی آب همسایه کوچولوی
ممکن که این علت به و کرده ول را خودش
شود و مسمومیت باعث ایجاد مرض این است
کنند. عوض را آبش تا کردهاند تعطیل را استخر
آویزان با شانههای بود. گرفته شده حسابی حالم
چرا نمیدانم راه در افتادم. راه به خانه طرف به
برایاین که شاید افتادم! احمدینژاد یاد محمود
در آب استخر بزرگ را هم شماره دو خودش او
را گرفته بود. همه و حال بود کشورم انجام داده
مرتب با خودم خانه راه در بود تلخ آن که اوقاتم با

میخندیدم...

ادبیات بخش

در مردم شادی برای
تهران بازی آب پارک

دیدمت
آتش و آب پارک در

خیس
بیتاب و پر شور آب، از پر

مویتبیرون
بگذار خیس، مانتویت خیس، روسریات

پلیس برسد است ممکن چون ندهم ادامه
در دستت تفنگ آبی

گفتی: کیو کیو بنگ بنگ...
با آب، با بکش مرا خیستر، تو و خیس من

خواهر ای و بزرگت دراز تفنگ آن
هرچه میگذشت خیستر، من و  خیس تو

تو حریص تر و من
دیدی مرا شادی با

خندیدی مثلگل ها
دیدم شادی تو را با

خندیدم مثلاحمقها
شادی چنین اخیر سال سی در گفت: کسی

ندیدم را
بوسیدم را صورتش و پریدم

خواهر ترا کنم فوت بگذار جلوتر، بیا
خشکتکنم

سو همه از میآیند دارند
نخندی دیگر تا

فقط خیس را تو من دوباره تا می آیند دارند
ببینم... رویاهایم در

تزریقات بخش در
رفقا ازطریقاینترنتیکی ازجوکهای یکیاز
فرستاده بود. را دوباره برایم قدیمی احمدینژاد

کرده ام: بازنویسی برایتان را جوک این
تزریقات بخش به میرود احمدینژاد روز یک
احمدینژاد زدن آمپول هنگام بزند. آمپول که
متوجه می شودکهمردتزریقاتچیداردبد جوری
میدارد برش ترس اول میکند. نگاه او باسن به
خودش گفته به که در ایران میافتد یادش بعد
به و میشود و خیالش راحت نداریم همجنسگرا
برای نمیکند. توجهی تزریقات چی مرد نگاههای
نگاه اینجوری چرا تزریقاتچی: مرد از کنجکاوی
می خاراند را سرش که حالی در مرد میکنی؟
با اینباسنکوچولو میگوید:درتعجب هستمکه

زدهای؟! به مملکت ترکمون اینقدر چطوری

سود به جهان اسالم و با اعراب همزیستی و
است. اقتصادیاتاسراییلنیز

دستگاههای گندهگوییهای در نظر تجدید
دولتی جامعه و این ضرور اطالعاتی و تبلیغاتی
خودی از ترس در تا به امروز ظهور بدو از که است

میبرد. بسر بیگانه و
انقالب جوانان با همدلی از ناگزیر اسراییل
امکان این جوانان به جهان امروز است. عرب

است. داده بسیار ارتباطی
و تونس مصر عرب جوانان اکنون مسلما هم
بین اطالعات کردن بدل و رد در آنها با غیره و
نیست حاضر دیگر اسراییل جوان نسل خوداند.
و بنیادگراها مرتجعان توپ گوشت دم را خود
حرمت در طلب آنها کند. نظامیان افراطی و
چون نمی ترسند خویشاند. آنها شده پایمال

امیدوارند.

آقای در شخص و  یاران در  فکری  جمود
میکرد باور آنجا رسید که این ایام به در نتانیاهو
سازمان کار دستور استقاللفلسطین را از مساله
مقدمات که حالی در ساخت، خواهد خارج ملل
دول مشارکت ملل با سوی سازمان از امر این
و است. تدارک شده و کوچک مطالعه و بزرگ
بهار  تا ۲۰۱۱ است پاییز و سپتامبر ماه منتظر دنیا

رسد. سر هم فلسطین
کرد نیک توان نیزه سر تکیه بر

نشاید نشست. سر نیزه بر
«بهار»

توضیحات: و منابع
عربی،  عبری، زبان چهار اسراییل در ـ  ۱
 ۱۸ اعراب است. رایج روسی و انگلیسی فرانسه،
 ۲۰ آمریکاییها و استرالیایی ها و اروپاییان درصد،
آسیاییها پنج و درصد هفت آفریقاییها درصد و
و ۱۴ درصد  یهود مردم ۸۰ درصد درصداند.ضمنا

و درصد مسیحیاند. دهم و یک دو و مسلمان
بومیمسالهسازند. دینیو اینتنوعاتفرهنگی،

دیگر. جای هر مثل
آگوست  نهم مورخ «لوموند»، استناد به ۲ـ 

میالدی. ۲۰۱۱
اسالمی  انقالب از قبل سالهای نگارنده ـ ۳
داشت سفریمطالعاتی بهدعوت دانشگاه تلآویو
در است که صفحهای یکصد بررسی حاصل آن و
کتابخانهموسسهتعاونوتحقیقاتروستاییباید

باشد. داشته وجود
روزنامه  گزارش M. Hery در استناد به ۴ ـ

میالدی. آگوست۲۰۱۱ هشتم «فیگارو»،
 Histarout حتیسندیکای مرکزیاسراییل ۵ـ 
این  پیش بینی به قادر دارد عضو ۶۰۰ هزار که
را  آن گویی نشد، نفری هزار  ۳۰۰ تظاهرات

اجتنابپذیر دانستهاند.
اورشلیم،  گزارش V. Falez از استناد به ۶ ـ
 ۲۰۱۱ آگوست نهم مورخ «لوموند»، روزنامه

میالدی.

اسراییل و عرب انقالب به داستاناش و شده بسته دفترش او مرگ با که
است. رسيده آخر

استکهسرآغازش اکنونزمانه ایديگر در کار
من، بنظر و، میشود آغاز بختيار خونين پيکر با
نمادی ديگر رسيد که خواهد پايان خود زمانی به
در اسالمی حکومت منحوس دوران بر سرانجام

دهد. گواهی کشورمان
نماد مشروطيت بختيار من، به نظر باری،
نبود، نماد جبهه شدن ملی نبود، نماد جنبش
اخراج شد آن از معنیدار بصورتی (که ملی هم
و در مقابل داد شاه نخستوزيری که تن به چرا
و شجاع ايران نماد  او نبود. ايستاد)  خمينی
از میتوانست قطبی بود که ـ دموکراتی سکوالر
فرصتمتحقق غافالنه، و، باشد جهانپيشرفته
همچون نيافت؛ را خود  تواناییهای  کردن
بجای می تواند، که ناتمام و سمبوليک شعری

باشد. ما سالمهای آينده حامل خداحافظی،

نماد؟ يا شخصيت بختيار؛

نمیشود. تلقی جرم متحده اياالت به مسافرت
استفاده اين روند، صورت ادامه همچنيندر
«محو اسرایيل» به عمل مثل تعابير معطوف از
جنگـ  ـ جراحی نياز به سرطانی» (که يا «غده 
اين پيآمد شد. خواهد دشوارتر و دشوارتر دارد)
مقامات ديگر که بود خواهد آن موضعگيری نوع
از ريختن توانست نخواهند اسالمی جمهوری
نابودی صهيونيستها يا دريا اسرایيل به مردم
منظر معنی «يهوديان ساکن اسرایيل» از (به

اسالمگرايان) سخنبگويند.
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

اسرایيلی... معترضان

سبزرا، درعیناینکهبررنگارنگیآنتاکید دارند،
اصرار کشور خارج میدهند. در اسالمی رنگ
مجامع در باز یقه ته ریش و و روسری با دارند
به وقتی و یا شوند، ظاهر رسانههای تصویری و
راه میاندازند، تلویزیونی سبز کانال جنبش نام
خود سیاسی آن را به گرایش فقط نه «رسا»،
نمادهای بلکه با درجنبشسبز محدودمیکنند
را ایدئولوژیک خود سیاه مهر باز، و یقه روسری
اساس بر اینان میکوبند. تلویزیون صفحه بر نیز
زبان با اگر که میپندارند واقعیت و داده کدامین
بین در سخنشان بگویند، سخن مذهب نماد و
مجاهدین آیا دارد؟ بیشتری برد ایران مردم
است همچنان روسری دهه از سه که بیش خلق
محکم خود زنان عضو سر بر را  بخشنامهای
کراوات خود مردان این که به رغم (به بستهاند
بخشیده اند)توانستهاندبهایندلیلدربین«مردم
که گفت می توان کنند؟ باز جایی ایران مذهبی»
ایران یارانشاننبضمردم مشاییو و احمدینژاد
یک مسابقه در فردا و اگر کردهاند بهتر درک را
انتخاباتیباحضوراصالحطلبان برندهشدندنباید

سر داد. تقلب فریاد دلیل بدون و تعجب کرد

مذهبی... جامعه و «خاتون»

در خواندن درس و رفتن هوای و شور میدواند.
گرفت تا جايی اوج ايرانی در ميان جوانان آمريکا
در آستانه آمريکا، در ايرانی شمار دانشجويان که
هر دانشجويان شمار از بيش اسالمی، انقالب

کشور بود. آن در ديگری کشور خارجی
از فراغت پی  در دانشجويان، اين  بيشتر
خدمت در تا میگشتند باز ايران به تحصيل،

انقالب پيروزی با  اما باشند.  خود  همميهنان
خود دوم» بسياری از آنان به «وطن اسالمی،
همين دوستداران برای بازگشتند.  ـ  آمريکا ـ
موسيقی که گوگوش، آتشپاره ايران بود در آمريکا
آمريکايی ترانههايی  گاه  روزگار،  آن مردمپسند 
چه «وه مانند ترانههايی همزمان میخواند.
آمريکايی، صدایخواننده دنيایشگفتیزايی»با
با ايرانيانآشنا برای بسياری از لويیآرمسترانگ،
نداشت. اين بيگانه پژواکی براستی جهان غرب،
ايران در جان دوستداران آمريکا گوش بر ترانه
هماناندازهخوشمینشستکهترانههایويگن،

عارف. و منوچهر
گل هايیسرخ نيز میبينم؛ «درختانیسبز

میبينمکه می شکفند،
از برای من و از برای تو

میانديشم: خود با و
شگفتی زايی! دنيايی چه وه
آبی آسمانهايیمیبينم:

ابرهايیسپيد
تاريک مقدس ؛ شبهايی روشن، متبرک؛ روزهايی

میانديشم: خود با و
دنيایشگفتیانگيزی! چه وه

آسمان در رنگين کمان، زيبا رنگهای
میگذرند است که چهره مردمانی بر نيز

را می فشرند يکديگر دست که را می بينم ياران
گونهيی؟ چه میگويند:

دوستتمیدارم! میگويند: براستی،
میگريند که میشنوم را کودکان

میبينمکهمیبالند
خواهند آموخت بسيار بيشتر

بدانم. هرگز من آنچه از بيش بسيار
می انديشم: خود با و

شگفتیزايی!» دنيای چه وه!
ايرانی جوانان لبان آمريکايی بر ترانههای اگر
ايرانیپژواک نيز گاه ترانهيی آمريکا در میشکفت،
تلويزيونی چهره محبوبترين ـ ُشر داينا میيافت.
برنامههايش  که آمريکا در ميالدی ۱۹۶۰ دهه
برای فارسی زبان به را ترانهيی ـ  بود پربينندهترين
نشست. آنان دل بر سخت که خواند آمريکاييان
همدلی اوج اين سلسله مطالب تا دنباله در
پيش شاهراه مهر در آمريکا و همدوشی ايران و
قوس گونه چه ديد که سپس، خواهيم و میرويم،
را تهران و واشنگتن روابط کين، سوی به نزولی

کرد. آشفته
دارد... ادامه


