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اخبار با شوخی
هزار میلیارد تومان، یک ۱۰۰  از سه * به غیر
پریده دولت  ارزی  حساب از دالر هم میلیون

است.
به است و دالر دومی این که را شکر خدا ـ

نمی شود! مربوط ما کشور
خاطر  به کشور مشکالت احمدینژاد:  *

است. مقدس دفاع روحیه تضعیف
شده! مشکالت باعث مقدس دفاع همین ـ

* انتقادصالحیوزیرامورخارجهایرانازتسلط 
جهان. مالی فرآیندهای بر کشور چند

کن تومانرا پیدا میلیارد هزار برو اونسه تو ـ
باش! نداشته کاری کارها این به

بر  نظارت طرح مجلس چرا * «همشهری»:
تصویبکرد؟ نمایندگانرا

کانادا از سر نباشند مواظبشان اگر چون ـ
میآورند! در

میرود. پاکستان به زودی به احمدینژاد *
شده؟ حمام ساالنه وقت ـ

و  توسعه مدیریت معاون * لطفاهللا فروزنده
ایران تجارتخودرا سرمایهانسانی رییسجمهور:

عرضه میکند. به دنیا عرضه مدیریت در
را تومانی سه هزار میلیارد اختالس پرونده ـ
بخوانند بدهید کنید و جزوه چاپ عنوان به هم

بفهمند! را واقعی مدیریت تا
شد. کشف جهان ویروس بزرگترین *

هم را جمهوری رییس دوم دوره بابا این ـ
را کشفش خبر تازه شما می کند تمام دارد

مینویسید؟
برای  ظرفیتها تمام از اصفهان: * استاندار

میکنیم. استفاده خبر راهاندازیدانشکده
روزنامه «فارس» و است خبرگزاری بهتر ـ
جا نیاورید چون ظرفیتها این در «کیهان» را

نمیشوند!
اختالط  مورد در انتظامی نیروی سرکرده *
استعفا باشد درست  آمار اگر جوانان:  جنسی

میدهم.
تشریف ببرید! آمار درسته! ـ

مجلس:  کشاورزی کمیسیون * سخنگوی
افتادهاند. تخم از ایرانی مرغهای

رسد چه افتادهاند تخم از هم مردهایش ـ
مرغها! به

شدید  گرانی علت به «مهر»: * خبرگزاری
اساسواحدتخممرغتعیین بر تخممرغ،مهریه ها

خواهندشد.
تخمی! ازدواج میگویند این به ـ

مظلوم  مثل بهشتی * احمدی نژاد: مشایی
است.

مثل اللهی منظورم ببخشید اللهی! بمیره ـ
بود! نمیره اون

* زندانیاندر کرمانبهشکل گروهیشکنجه 
میشوند.

پول و وقت در صرفهجویی برای احتماال ـ
مدیریت از بخشی شکنجهگران است و دستمزد

می رود. حساب احمدینژاد به نوین

خدا؟ عدل
استیو جابز برای درگذشت

مدیر استیو جابز، که شنیده اید همانطور
شگرف اختراع ده ها خالق و اپل عظیم شرکت
و دست سال چند از بعد آیپد، و آیفون نظیر
نتوانست این سرطان هیوالی با کردن نرم پنجه
 ۵۶ سن در کند و پاک خود سیستم را از ویروس
را استیو جابز، داد. دست از را جان خود سالگی
نهادهاند. عنوانادیسون قرن بیستو یکم نام به
عرضهمحصوالت شرکتش توانستبا استکه او
بسیاری ازتظاهراتها،گردهمآییهاوحتی تغییر
برای را جواناندنیا و باعثگردد را دنیا در رژیمها
نماید. آشنا دوست و با یکدیگر مشترکی هدف

جای است عادل خداوند میگویند که این
استیو کسی مانند باید چرا خداوند دارد. شک
کامپیوترهایآندنیا زمینبردارد؟مگر از را جابز
او داشتند؟ فنی کمک به احتیاج شده و خراب
تکنولوژی و علم پیشرفت به اینقدر که کسی چرا
کرد مردم جهان خدمت سادهتر کردن زندگی و
و بشریت ضد در دنیا که اما صدها نفر بمیرد باید
اعدام و هستند و کاری جز اذیت و آزار انسانیت
نفر (چندین ندارند بیکاری و عالفی و شکنجه و
میکنند) زندگی ایران خودمان کشور در آنها از
و شما ریش من به و میگردند راست راست ول

خداوند؟ عدل شد هم این میخندند؟

آینده احمدی نژاد و دیدن
با احمدینژاد که حرفهای از بعد این به از
رحیم مشایی پسرش دوست کمک و همفکری
رابطه زمان امام پری و جن و با می گویند (که
واقعا گفتهمیشوند نباید سرسریگذشت. دارد)
پیشبینی آینده درباره که چیزهایی است ممکن

نطق او که وقتی مثال باشد. درست میکند 
عنوان را لولو برد»، را «آن ممه خودش، معروف
چندین کردیم. مسخره را او و کردهمهخندیدیم
ملی بانک که رییس دیدیم این نطق از بعد سال
تومان میلیارد هزار سه یعنی ممه آن لولو یعنی
پیشبینی احمدینژاد کانادا و و برد برداشت را

بود. درست مورد ممه در کامال

برای فروش
فیلم«تهران بازیدر خاطر به وفامهر مرضیه
نیز۹۰ ضربه  منبرایفروش»به یک سالزندانو
شالقمحکومشد.این فیلم کهنمایشآنحسابی
عدم استخفقان و برخورده عبایمالها و قبا به

مینماید. بررسی را ایران در آزادی
لجبازی مالها این با باید فکر میکنم من
مرضیه خانم مثال این کرد. کم را رویشان و کرد
میتواند یواشکیاز مراسم شالقخوریخودفیلم
با عنوان «فیلمشالقخوری آن را و مخفیبگیرد
دل و کند عرضه ایران مردم به فروش» برای من

را بیشتر بسوزاند. مالها

نیستیم! مردم فضول
با «صدا محمود احمدینژاددر مصاحبهخود
نباید دولت اسالمی گفت: جمهوری سیما»ی و
به امور مردم اصال و کند در امور مردم دخالت

مربوطنیست! ما
خانهشان در مردم اینکه البته کرد: اضافه او
اینترنتبهچه با یا ازطریقماهوارهچهمیبینندو
چه این کهدرخیابانها سایتیوصلمیشوندو یا
رمضان دهانشان میجنبد در ماه یا میپوشند و
دوست کسی چه با یا و دارند دینی چه یا و نه، یا
حال کردن برای یا پول دارند و چقدر یا هستند و
نمازجمعهنمی آیندوبهچه چهمینوشندویاچرا

است. مربوط ما دادهاند به رای کسی
آزادند واقعا گفتم مردم این هایی که از غیر به
بهدنبالنانشبباشند،بهفکرآیندهبچههایشان

و خانوادهشانباشند، امنیت خود فکر به باشند،
مشکالت کنند، حل را خودشان مسکن مشکل
گلیم و دنبال کنند خودشان اقامت را و ویزا
بیرون آب  از  دولت دخالت بدون را  خودشان 

بکشند.

ایران در روز پیامک برای

اختالس سوره
فی مجنون الناس مغبون ایهاالذین یا
سبیلاهللا.کسرمالکهفیبیتاهللالمسلمینوغیر
ال.سی الطریق فی التبدیل ال مسلمین. حالک

تورنتوالمدینه.
(۳۰۰۰ آیه اختالس، (سوره

تهران متروی برای دعا
نظارت بر متروی تهران در مصاحبهای رییس
خیلی تهران گفت: وضع متروی خبرنگاران به
از بعد که میخواهم مردم از من است. خراب
مترو را دعا کنند تا دولت یارانه ختم نمازشان

شود! حل مشکالت ما تا پرداخت کند
آیا بود: پرسیده خبرنگاری که جواب در وی
هزار سه اختالس آن کنند دعا که بهتر نیست
وضع میلیارد تومانی یکجوریبهخزانه برگردد تا
خرابی به آینده سال هزار سه دو تا تهران متروی
نماز که رفت و نگفت چیزی نکشد؟ پولی کم و

کند! و دعا بخواند

و شطرنج بین ما
اسالمی جمهوری

بازیکردن این ببین رفیق...منطقیباش...
شاه نداریم... ما ندارد... اصال فایدهای شطرنج
سربازهایمان کردهاند... اعدام هم را وزیرهایمان
فرار مملکت از که گرفتهاند پزشکی معافی همه
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 بقیه در صفحه ۴۵   

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

آینده! سال ده در ایران زنان فوتبال ملی تیم

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

آبان) ۲) اکتبر ۲۴ دوشنبه

(۲۵ مهر) اکتبر ۱۷ دوشنبه

معرفی دو رمان:
سوده ـ مریم و محسن

شریفی آذر  سخنران:

نفت، ماشین زمان
تحوالت بررسی برای دریچهای

جهان و منطقه سیاسی و اقتصادی
بینا سیروس  سخنران:

آنطرف صفحه ما قبالرخسیاه رخ سفید کنند.
شرط بندی کار توی رفته ما اسب بوده. شطرنج
گرفته کار شهر سیرک توی ما فیل و اسب روی
بدتره. وضع بیاره. اون طرف صفحه در پول که
کرده... فیلش را شروع را بازی طرف بدون شاه
قایم را رخش خجالت از هندوستان، فرستاده

ما. فیل دنبال افتاده اسبش با و کرده
بدون سرباز مشت یک با که نداره هم قبول
شاه بازیکردنعملینیستحتیاگروزیرتبا آن
باشد... کثافتکاری هنوز توی صحنه مانده همه
بازی بولینگ شطرنج جای به نیست بهتر آیا

کنیم؟...

تشبیـهی دکتر با مصاحبه
اشاره:دکترتشبیهیازمحققانودانشمندان
۴۰ سال پیش بعد  که حدود است معروف دنیا
آمریکا گرین کارت کشی قرعه شدن در برنده از
زمان همان و از کرد سرزمین مهاجرت این به
دنیای به دنیا مسایل درباره مهمی تشبیهات
گویا و عمیق بسیار سخنان او است. افزوده علم
بسیار به واقعیت اما تشبیه هستند صورت به

نزدیکمیباشند.
بیشتر که او شخصی خانه در مصاحبه این
توسط گرفته و انجام است قصر به یک شبیه

است. شده ارسال ما ویژه خبرنگار
این  از خیلی کمشما وقتبسیار به توجه * با

مصاحبهمتشکرم.
جای هم من  برای می کنم.  خواهش  ـ
زن یک است. این درست مثل رابطه خوشوقتی
شما و میدهم حال شما به من که است مرد و

من حال می دهید. به هم
زن نیستم! منظورتان چیه؟ یک اما من *

نیست. مناقشه مثل در ـ
مساله  نظرتان درباره فهمیدم! استاد * بله.

اسراییل چیست؟ اعراب و
یک زمین نفر یک که است این این مثل ـ
البته بفروشد. مختلف به دو نفر سند دو با را
وقتی مخصوصا میشود. دعوا آنها بین طبیعتا

باشد! زده به چاک فروشنده که
چیست؟ حل راه *

کنید پیدا را خدا یعنی زمین فروشنده باید ـ

کند. را حل خودش مشکل تا
چکار کنیم؟ را پیدا نکنیم خدا حاال اگر *

اینشبیه قضیه«اولمرغبودیا تخممرغ؟» ـ
حل را قضیه آن نیست. اول من مشکل است.

برسیم. مساله این به بعد تا کنید
بحث  مورد سرزمین این صاحب باالخره *

است؟ کسی چه
صوفی» «انتخاب فیلم داستان شبیه این ـ
تماشاچی در دو صورت اشک هر در است که

میآید.
دارید؟ نظری چه ایران انقالب مورد در *

که این برای که بود این مثل ایران انقالب ـ
آوردیم ندزددیکگربه را سگهاستخوانگوشتتو

ببرد. هم با را استخوان و گوشت که
قضیه  این از  جلوگیری برای راهی  آیا  *

دزدی بود؟
دنبال که شما است این درست شبیه این ـ

گربه سبزیخوار بگردید. یک
چه دنیا دهکده یا و گلوبال دنیای مورد در *

فکرمیکنید؟
و باشید پولدار شما که است این شبیه این ـ
شبیه حال کردن یک کلبهای که داخل آن برای
دهقانان و کارگران خانه شبیه بیرونش و قصر
تعطیالتخود مسافرت و ییالقو استبرایایام
بسازیدوسعیکنیدمثلزندگیآنهادرصدسال

پیشزندگیکنید.
اوضاع  تغییر به امیدی آیا ایران. به * برگردیم

هست؟
تغییر مورد در که  است این  شبیه این ـ
سیل بجای آیا باشیم. داشته برداشتی چه
آتشفشانمیخواهیم؟آیابجایزلزله،خشکسالی

میخواهیم؟
نیست؟ امیدی پس *

پایان که بگویید آیا در مثل این است این ـ
فراوان  معین که خشکسالی روز یک ۲۱ در قرن

نه؟ می آید یا مفصلی باران پدیدار شده
میکنید  فکر آیا انحرافی، سئوال یک  *

بوده؟ کار خود آمریکا سپتامبر حمالت۱۱
بگوییم که است  این  مثل  درست  این ـ
اعرابنسوزاندند مغول ها و کتابخانههایایران را
هند و یونان به بتوانیم تا سوزاندیم خودمان و

حملهکنیم.

مصاحبه. برای از شما مجدد تشکر با *
هم که قبال همانطور هم متشکرم. من ـ

مثل... بود... طرفه دو دادن حال این گفتم
شدم... متوجه ندهید. ادامه لطفا *

پزشکی بخش
درباره بود فرستاده  ایمیلی رفقا  از یکی
که میدانستید «آیا مضمون این با و خوابیدن
یا روی و پشت پهلو، به شما به حالت خوابیدن
بیماری ها از بعضی زمینه ساز میتواند شکم

باشد؟»
په) نه (په پس نه پس نوشتم: جوابش در
خواب اتاق سقف از خفاش مثل میخواستی

آویزانبخوابم؟!
بهتر در شب خوابیدن راحت خوب و برای
را رعایت کنید. اکسیژنکافی در مورد است چند
اتاق وبالشوتشک راحتبه خوابیدنبهتر کمک
خوابیدن غذاهای از قبل کنید میکند. سعی
معمول حد از زیادتر ادویهدار و باددار و سنگین
و آرامبخش گیاهی چای شیر، نوشیدن نخورید.
همه از است. موثر بسیار شراب گیالس یک یا
سعی کابوس و بد خوابهای ندیدن برای مهمتر
ایران را نخوانید بد اخبار قبل از خوابیدن کنید
جمعه امام احمد خاتمی، عکس مخصوصا و
را احمدینژاد یا حتی دهن، و بد و صورت بد

نگاهنکنید.

عمیق افکار
خالق باهوش و خیلی می گویند خداوند که
بیافریند را درختی نتوانست چرا است متعال و
روز ساعت و خورشید موقعیت به توجه بدون که

داشته باشد؟ همیشه سایه

کمدی استندآپ برای نوشته

بهشت و جهنم
در فقط جهنم که و بهشت مورد این در من
آنمی آیدخیلیفکرم کتابهایمذهبیحرفیاز
جور چه جهنم بهشت و این که است؛ مشغول

به هستند. شکلی چه باشند و میتوانند جایی
عکسهایکتابهایمذهبیوجزواتکمکیبعد
بههر همنمیتواناطمینانکرد. پیدایشآنها از
گذشته حالهزارانسالازکشیدنایننقاشیها

کردهاند. تغییر احتماال و جهنم بهشت و
دارد؟ چرا دروازه دارد. میگویندبهشت دروازه
فرار آنجا از چونممکناستبهشتیها بخواهند
برایایمنیایندروازه کنند؟ممکناستبگویند
نتوانند واردآنجاشوند. گذاشتهاندتا جهنمیها را
بهترنبودبرایجهنمدروازهمیگذاشتندوبهشت
است بگویید ممکن میساختند؟ بدون دروازه را
فوقالعاده خوبی آدمهای بهشتیها از بعضی 
رفقای از بعضی یواشکی میخواهند و هستند
حتیبرایچندساعتبه بهشت را جهنمی خود
که این برای بکنند؟ را کار این چه برای بیاورند.
آتش جهنم از شده جزغاله رفیق دلشان برای
و یا اینکهمیخواهنددلاو را بسوزانند میسوزد

کنند؟ را تحریک حسادتش و
و چمن از پر است محلی بهشت می گویند
را با بهشت چمن چه کسی گیاه، و گل علف و
آبمی دهدو را چمنزنمی زند؟چهکسی گلها
میانساکنان و غذا میدهد؟ آیا از گیاهانکود به

و سخت کار شاق این برای  را جهنم کسانی 
فرشتهها که هستم مطمئن می کنند؟ انتخاب
چقدر میدانید نمیدهند. انجام سخت کارهای
فرشته هم رسیدن؟ فرشته مقام به سخت است
زحمت کار نکنو تا آخر عمر کهشدییعنی دیگر

است. شده خدا پارتی تو چون نکش
پل یک و جهنم راه بهشت بر سر میگویند
از جهنمیها بهشتیان و راه دارد که وجود عظیم
به ایستاده ومردگانرا میشود ویکنفر جدا آنجا
وارد بحثسیاسی راست هدایتمیکند. چپیا
سمت یا چپ است سمت که بهشت نمیشویم
مهندسی شاهکار پل باید این پل. این راست
ثانیه هر در نفر میلیون ها عبور میدانید باشد.
احتماال بسیار موجودات و حیوان و انسان از اعم
کره زمین از غیر به دیگر سیارات سنگین آهنی
هزاران فقط تا دارد؟خداییکه مقاومتیالزم چه
حوا و آدم گل و با بازی میکرد خاک پیش سال
و سیخ و سیمان کلی روزها این باید می ساخت
احتماال بسازد. پلی چنین تا کند جور آهنی میخ
بودند شده درست و خشت گل از که پل چندین
سازندگان و مهندسین و بودند ریخته فرو قبال
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افقی

شماره این جدول

عالقمندان از پوزش
جدول به

عمودی

خالی از شوخی

۹ صفحه از بقیه

۳۵ صفحه از بقیه

۳۷ صفحه از بقیه

سبب  که فرانسوی فلوبر گوستاو از رمانی ۱ـ 
روسیه. شورای مجلس ـ شد او محاکمه

میسر  گنج بی آن مغول ـ خان فرمان ۲ ـ
کشور ساموآیغربیدرشمال خلیجیدر نشودـ

هاوایی. جزیره
لقمان ـ  آموخته ـ جالیزی میوههای ۳ ـ از

کار. انجام قرارداد

ذوب  قرن ۱۸ که روسی شاعر و دانشمند ۱ـ 
گاز را اجزای بودن ارتجاعی و بسته ظرف فلز در

رسانید. اثبات به
اتحادیه فوتبال  ـ پارچه راه قسمت کج ۲ ـ

دایره. تا چند ـ اروپا
ابزار  ـ نقص و بی عیب ـ کردن راهنمایی ۳ـ 

ماهیگیری.
مردم  قیام جوش ریز در بدن ـ و دمل ۴ ـ

چوب. ـ قاتل را گویند فلسطین
حالتی  پیشوایروحانیآیینمهرپرستیـ ۵ـ 
غلتان بزرگ و مروارید ـ باال دمای در ماده از

فرزند بسیار عزیز.
ریشه  به گاه سرزمین عجایب ـ دختر ۶ ـ

زنند!
واحدپولی استـمیدهند  دعایزیرلبـ  ۷ـ 

در موسیقی. ـ نتی رسوا کنند تا
ازمیوه هایمناطقگرمسیریـفرمانروای  ۸ـ 

فرودگاه. جاده ـ لنگ
نویسی  مشق تنبل مدرسه در شاگرد ۹ ـ
بانگ ـ نقشه نادقیق ـ راندن مزاحم ـ میزند

درنده.
پرندهای  ـ میگیرند دل به بعضیها ـ  ۱۰

است.
نوعی  نابودکردنـ حد خرابیدر ویرانیو ۱۱ـ 

جمع. ضمیر ـ ابریشمی نازک پارچه
پیش  اکنون هم ـ ندارد! صدا یکیش ۱۲ ـ

خوک. ـ شماست روی
سرسلسله  ـ کارها به مسلط و آگاه ـ  ۱۳

دیگری. ـ یکی بعد از افشاریه
رنگ  ـ سیاه ایوانش آینه عبرت شاعر شد ۱۴ـ 

انباز. تا چند ـ
حروفچینی. ماشین مخترع ـ ۱۵

ارمغان  و تحفه ـ هوا راه از گرفتنی ـ شتر ۴ـ 
باران. امید به کشت ـ

کردنـصمغیاست  دیر واپسانداختنو ۵ـ 
نفی کلمه. پیشاوند خوشبوـ 

مادی  و طبیعی عالم ـ دهنکجی حرف ۶ـ 
وسیله کوبیدن. ـ

فرستادهـ   قاصد و ـ آویز تشریفاتی ۷ـ  چراغ
شود. و آزار سبب اذیت که آن

قاف  کوه پشت در ساکن پرنده ـ کارپیچ ۸ـ 
مستمند. و فقیر ـ

هم  به همسران آقا نسبت ـ شاه تیر سقف ۹ـ 
صدا. خوش پرندهای کوچک و ـ

ویتامین  ـ تبلیغاتی آگهی ـ زیان و گزند ۱۰ـ 
جدولی.

نازک  ـ جامه ـ بانگ کبوتر نر دوستی ۱۱ ـ
ال. یک و

و فتنه ـ  بلوا استان کرمان ـ ۱۲ ـ بخشی از
کشاورزی. در کاری ـ نه هرگز

ـ  کلسیوم اکسید ـ  جراحت و زخم ـ  ۱۳
نوعی مار.

از  ـ می گویند اتومبیل به عرب ها ـ  ۱۴
فرنگی. از اسامی ـ مرتجعین

آفریقایی. تنومندـ  کشوری و چاق ـ ۱۵
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در متاسفانه گذشته هفته شماره در
جدول و طرح داد رخ صفحهبندی اشتباهی

شد. تکرار ۵۴۷ شماره
ویژه به عزیز خوانندگان از پوزش ضمن
متن این شماره در جدول، به حل عالقمندان
جدول طرح صحیح با همراه گذشته را هفته

میدهیم. قرار اختیارتان در
خوانندگان خاطر رضایت که امیدواریم
ما اشتباه را به کسانی که این محترم، به ویژه

شود. برآورده کردند، یادآوری

پل بعد جهنم فرستاده شدهاند و صاف به آنها
و آهنی زدهاند. سیمانی

یک بهشت ورودی در میگویند همچنین
بهطبقات انسانرا پلکانبزرگمتحرکاستکه
میگویند طبقه هفتم مختلف بهشت میبرد.
نوعی استو بهتر طبقاتدیگر بهشتهوایشاز
برقی پلکان این میآید. حساب به پنتهاوس،
بهشتهم در ایناستکه متحرکنشاندهنده
که است اینجا سئوال دارد. وجود خرید مراکز
و دزدی کسی جرات آیا بهشت مراکز خرید در آیا
دارد را شاپلیفتینگ یعنی فروشگاهها از سرقت
ترس از دارند و واقعی حراج این فروشگاهها آیا و

بازینمیکنند؟ قیمتها با جهنم

اخبار ورزشی
تیم بحرین قرارگرفت برابر تیمفوتبال ایران در
گردد. مسابقه توانست پیروز این گل شش با و
کامل تسلط ایران و بود طرفه یک کامال مسابقه

داشت. زمین بر
بودند. مسابقه این تماشاچیان جالب نکته
معموال بلیت که بسیجی و حزباللهی گروهی
میگیرند علیه دولت از را مسابقات مجانی این

تندمیدادند. شعارهای بحرین حاکم
دیدن بودند عادی مردم که تماشاگران بقیه
«نه شعار سر دادن کم هیجان را با مسابقه این
به کردند. لبنان،جانمفدایایران»بهسر نه غزه،
آزادیدر ورزشگاه از گزارشخبرنگارمخصوصما
شعاری «رقابت و فوتبال» «مسابقه مورد دو هر

بود. ایرانیان با پیروزی تماشاگران»

وظیفه انسانی آن با مبارزه و مدنیت است، و
خود بر را «آدمی» نام که است کسانی همه
برای فارسیزبانان دستکم این سخن مینهند.
از بهسخن سعدیگوشکنیم که بیگانه نیست.
فرا خود وظیفه انسانی ادای را به ما قرنها پس
برای غمخواری و اقلیم بودن بیمرز و میخواند
خاطر به و میشود.  یادآور ما به را دیگران محنت
دید غمخواری برای محنتدیگران از بسپاریم که
که است. یعنی شرط و قید بدون کلی و سعدی
و سو هر از کرد، همدردی خشونت قربانی با باید

بگیرد: صورت خشونت که توجیهی هر به
پیکرند یک اعضای «بنیآدم
گوهرند یک ز آفرينش در که

روزگار آورد درد به عضوى چو
قرار نماند را عضوها دگر

غمی بی دیگران محنت کز تو
نهند آدمی» نامت نشاید که

بشری... حقوق فشار
۱۱ صفحه از بقیه

رفته دست از که بود گنجی چون نیز غیرایرانی
است...میگویندوقتیخبرقتلمیرعمادخطاط
دربار به بود شده کشته بودن سنی جرم به که را
میر اگر بود گفته هند شاه فرستادند، گورکانیان
او طال میدادم. ما می آمد هم وزن سرزمین به
میشود، انجام به نوعی دیگر هم امروز که کاری
کشورهایی که برای جذب نگاه کنید به اقدامات
دیگر کشورها و برندگان المپیادها از نخبگان

انجاممیدهند.
هکائتوس بنام حکایتی باستانی اساطیر در
یونان در اساطیری  شخصیت که دارد  وجود
میگویندهکائتوس روزیمشعل باستاناست و
تصور مردم قرنها که رفت غاری به دست به
سگ سه و است  دوزخ دروازه غار آن میکردند 
اما مشغولند، آن نگهبانی به مارگونه دمهای با
تا شد آن غار وارد بیداری با مشعل هکاتئوس

دروازهبانی در کار است نه و نشان دهد نه دوزخی
دستان مشعل به جدال ایام همان است از نقل و
دوزخزندگینمیتوانند ، و بدوندروازه آنانیکه با
مهرداد مشایخی اینقلم،دکتر باور به آغازشد که
سرچشمه روشنفکرانیچون او که هم اکنوناز و
مشعل از میگردند سیراب بیگانگان آنها دانش

هستند. و بوده دستان به
میروند آباد غم خراب زین روز هر

همچو سرو هفته دگر از یاد که جمعی که
می روند آزاد کرده و زیست آزاد

گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

سردبیر: یادداشت *
آقای همکارمان و دوست کوتاه نوشته این
ایشان ظاهرا بیژنصفسرینشانمیدهدکه
فعاالن تاثیرات وجودی روشنفکران و ثمرات و از
ایران داخل در خارج مقیم اجتماعی و سیاسی
که است این بر گمانش  و  است اطالع بی 
بیرون در دانش «اهل فضل و از برخی چون

میکنند زندگی ـ  چند باالجبار هر وطن»ـ  از
از روشنفکر فرهیختگان این سرزمین «مردم
صد که اند.» بی بهره زادگاه خود در وجودشان
سه سی و ظرف این و ما البته اینطور نیست
سالیکهاز «غربتنشینی»خیلیاز فرهیختگان
شاهد گذرد نگاران می و روزنامه روشنفکران و
داخل در آنان فکری تاثیر و اندیشگی حضور
صف سری آقای اگر که بطوری هستیم؛ کشور
ریاست از هنگام ـ اخیر چند سال همین ظرف
نیم حتی ـ کنون تا خاتمی محمد جمهوری
سایتهای اصالح و روزنامهها به نگاهی هم
برخی بودند کرده کشور داخل در مستقر طلب
مهرداد دکتر یاد زنده مصاحبههای و مقاالت از
و باشند دیده آنها در میتوانستند را مشایخی
دلسوزی برای جامعهای سر الزم نبود از دیگر
را مشعلها این گونه ایشان فروغ گفته به که
مقاله منفی برای تیتر نمی بینند درونمرز  در
مشایخی مشعلبیفروغ شانبزنندکه: «دکتر

بود! آگاهی»

مشعل... مشایخی، دکتر
۱۹ صفحه از بقیه

ایناشتراكات،بهاضافهنزدیكیسنی،بیماری
بابت این از هم برای من و آسیب پذیری اش را او
ملموس از نظر وجودی بسیار و هم دلبستگیها
خویش سلول هر با را رنجاش و دردش میكرد.
زیادی فضای رفتنش، با حاال و میكردم. لمس
به مییابم و خالی میكرد پر ما كه دوستی را
چه كسی و چگونه كه كنم فكر سختی می توانم

كند. پر را آن بتواند
داشت. خواهد پایانی امشب كه میدانم
را جهان و بر خواهد كشید باز سر خورشید فردا
با خاطره مهرداد ما فردا از نورفشان خواهد كرد.
زندگیرا بههمان میزانكه ویدوست می داشت
ادامه خواهیم میكرد ترسیم دیگران را برای آن و
لیكن یاد رفت، آمد و خواهند خواهند داد. روزها

رفت. نخواهد و ذهن ما قلب از مهرداد
روزگار رسم و چنین ماند است بوده چنین

برقرار بماند دوستی و عشق فقط
نویسنده شخصی صفحه از برگرفته
«فیسبوک» در

۲۴ صفحه از بقیه
سوگ مهرداد مشایخی در

«اما است: اينحالافزوده مشارکتبا جبهه
به  مردم اعتماد بر بزرگی ۸۸ ضربه سال کودتای
متاسفانه امروز صورتی که بود، به انتخابات نهاد
انتخابات اصل برای اکثريتمردم عدمشرکت در
سالمت يعنی آن که خالف آن مگر است شده

انتخاباتتضمينشود.»
سویوزارتکشور فعاليتآناز اينحزبکه
انتخابات از است، جمهوریاسالمیممنوعشده
رياستجمهوریدهمبهعنوان«تقلببزرگسال
اراده کافی گفته است: «هنوز و ياد کرده «۸۸
خواستار که نمیشود ديده حاکميت در الزم و
تلطيففضایسياسیوتضمينحداقلهایيک

باشد.» آزاد و عادالنه انتخابات
میگويد: «در اسالمی ايران مشارکت جبهه
از کشور نجات راه تنها می رسد نظر به که حالی
خارجی، داخلی و رشد به رو و بحرانهای فراگير
به امور سپردن و آزاد انتخابات يک برگزاری
تداوم منتخبين واقعی ملت باشد، شاهد دست
در حتی گذشته و سال دو سياستهای کودتايی

هستيم.» آنها تشديد مواردی
آن گفته  به  شرايط سياسی، تشکل  اين 
جمهوری رييس خاتمی، محمد «حداقلی»
در اصالحطلبان حضور بررسی برای پيشين،
حاکميت پای پيش راهی «گشودن را، انتخابات
و ملت با آشتی و سياست ها اصالح برای
پيشنهادیبهمردم برای گذشت ومسئوليتپذيری
بيشتر» عنوانکرده ولیگفته استکهاين شرايط

نشد.» روبرو حاکميت مثبت واکنش «با
در تاکنون، گذشته سال از خاتمی
زندانيان آزادی خواستار  خود  سخنرانیهای
و مهدی جمله ميرحسين موسوی سياسی از
به سالم و آزاد انتخابات برگزاری تضمين کروبی،
فعاليت آزادی امنيتی، نهادهای دخالت از دور
حضور بررسی برای مستقل احزاب و مطبوعات
اصالح طلباندرانتخاباتشدهاست.ايندرحالی
اصولگرا با رد شخصيتهای و است که رسانهها
اسالمی جمهوری پیشین رييس پيشنهادهای
در اصالحطلبان حضور به نيازی که گفتهاند

انتخاباتنيست.
در بيانيه خود اسالمی ايران مشارکت جبهه
فضای و تبديل سرکوب «سياست اين که بيان با
سياستی امنيتی، و نظامی ميدان به سياسی
شکست خوردهاست»افزودهاست:«تداوم حبس
موسوی آقايان عزيزان، حصر و سياسی زندانيان
باز می تواند طليعه ای از آزادی آنها کروبی که و
جهت برگزاری در گامی و فضای سياسی شدن
بر در آزاد باشد، به منزله چرخيدن انتخابات
از کار گره ای هيچ که است سابق همان پاشنه

و... سیاسی کرد.»خبـرهای اقتدارگرايان باز نخواهد
در «بازنگری اصالحطلب، اين حزب به گفته
خواهد سبب حصر حبس و سرکوب، سياست
برای زمينه و افزون شرايط تحقق به اميد شد
گفتو گوجهتبازسازیفضایسياسیو نشاط

آن آماده گردد.» بخشيدن به
قرار اسالمی مجلس شورای نهم انتخابات
و  شود برگزار ايران در ۱۲ اسفندماه روز است
اصالحطلب اعالم کردهاند عمده شخصيتهای

ندارند. آن در حضور برای برنامهای که
رفسنجانی، هاشمی اکبر  گذشته، هفته
در نیز نظام، مصلحت تشخيص مجمع رييس
مد شرايط کردن «فراهم که بود گفته سخنانی
حضور زمينه نظام» دلسوز سياسی فعاالن نظر
فراهم مجلس در انتخابات را مختلف گروههای

کرد. خواهد

بازداشت شش ایرانی
قاچاق اتهام به مالزی در

مخدر مواد
بازداشت از پنج شنبه، دیروز، مالزی پلیس
اتهامحمل به کواالالمپور فرودگاه شش ایرانیدر
افراد این پلیس گفته به داد. خبر مخدر مواد
و مو در اسپریهای را مواد مخدر محمولههای

بودند. پنهانکرده کننده قوطیهایخوشبو
حالی در مرد، یک و زن پنج تن، شش این
بازداشت مالزی بین المللی پایتخت فرودگاه در
ارزش به مخدر مواد از محموله ای که شدهاند
و قوطی های  مو اسپریهای در دالر را هزار ۱۶۶

بودند. کننده جاسازی کرده خوشبو
پلیسفرودگاهزمانیبهاینافرادمشکوکشد
اسپری  و کننده خوشبو شد۱۲ قوطی متوجه که
داده اند قرار خود لوازم در افراد این که مویی

است. معمول حد از سنگینتر
از کردند که کشف آن از پس مقامات پلیس
مواد کردن پنهان  محل عنوان به قوطیها این

شده است. مخدر استفاده
نشده اکنون در ذکر آنها نام این افراد که

مواد به قاچاق و قرار دارند پلیس مالزی اختیار
تایید صورت در که اتهامی هستند؛ متهم مخدر
زدن دار از طریق اعدام دادگاه مجازات سوی از

دارد. همراه به آنها برای را
درکشورهایمختلفیازجمله درحالحاضر
ایران،افغانستان،پاکستان،فیلیپین،مالزیودو
ایالتآمریکا،حکم قانونیبرای قاچاقموادمخدر،

است. شده تعریف اعدام
افراد ایرانی در نیست که این نخستین بار
مالزیبه اتهامتوزیعوقاچاقموادمخدر بازداشت

میشوند.
«فرانسه» امسال، خبرگزاری ماه فروردین
اتهام ایرانی را به تن نه مالزی کرد که پلیس اعالم
میلیونو۳۰۰ هزار  ارزشدو به قاچاقموادمخدر

کرده است. دالر بازداشت

جریان در بود که کرده خبرگزاری تاکید این
زنایرانی نفر،چهار ایننه بر عالوه اینبازداشت،

شدهاند. دستگیر همکاری اتهام به نیز
مالزی ۱۵  پلیس نیز  ۸۹ سال ماه بهمن 
مخدر مواد را در ارتباط با توزیع ایرانی شهروند
مواد  ۸۰ کیلوگرم حدود و بازداشت کشور این در
آنها از دالر میلیون پنج از بیش ارزش به مخدر

کشفکرد.
 ۲۰۱۰ سال آلمان، خبرگزاری نوشته به
اتهام  به را ایرانی  ۱۳۸ مالزی پلیس میالدی،

است. کرده بازداشت مخدر مواد قاچاق
این است که ارائه شده حالی  رقم در این
ایرانیان  خبرگزاریتاکیدمی کندسال۲۰۰۹ تعداد
قاچاق و در مالزی به اتهام توزیع شده بازداشت

نفر بوده است. ۱۶ مخدر مواد

سخت افزار، بین ظریف تلفیق یک تا است کرده
و خدمات درمحصولجدیدخود نرمافزار،محتوا
از برای تقلید وجود تالش اما بزوس با کند ارایه
جابزدر مراسمرونماییچنداندرخششی نداشت.
دیگر میان در شرکت یک به اپل جابز، مرگ با
دیگر و شد فناوری تبدیل خواهد شرکت های
خبری ازروحوحشی وی در محصوالتاینشرکت

داشت. نخواهد وجود
مهندسان یکی از اپل، سالهای نخست در
یک است قادر جابز استیو بود: گفته جابز درباره
قدرت رمز واقعی» ایجادکندو جهان«مختلاما
بود. قابلیت در همین نیز دقیقا او متقاعدسازی

جابز... استیـو از بعد جهان


