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نمایندگانمجلسشورایاسالمی که یکیاز
در اصفهان زندانی گفت: نماینده اصفهان است
هشت ظرفیتدارد اما نفر هزار سه تا داریمکه دو

میداریم. نگه آنجا در را زندانی هزار
کرد اشاره مجلس نمایندگان از دیگر یکی
دریاچه زایندهرود خشکی است علت ممکن که
که باشد این است متصل شهر لولهکشی به که
پیشبینی بدون این زندان زندانیان آب مصرف
رودخانه این همین علت و به رفته باال قبلی

است. شده خشک

*

تمساح به معروف یزدی، مصباح محمدتقی
و اینترنت همراه، تلفن که کرد اعالم یزدی،
طریقالکترونیکی«بالهای از پسر و ارتباطدختر
صورت به خود را گفته این هستند». وی عام
«اساماس» خود طالبانی هواداران به «مسیج»

است. کرده تکست و

*
فقیه ولی مشاور و نماینده جواد الریجانی،
،با ایران(!) در  بشر کمیته حقوق مسئول و
اعالمیه درباه کرد و خارجی مصاحبه خبرنگاران
نارضایتی ملل مراتب اتمی سازمان آژانس جدید
دوباره تایید ما وی گفت: داشت. اعالم را خود
کامال ما هستهای مقاصد که میکنیم تاکید و
این از بعد کرد: اضافه ولی هستند. صلحجویانه
سوی بمب یک اسراییل و اتم روی بمب یک که
عربستانانداختیم همه جا صلح برقرارمیشودو

رسیدهایم. خود مقاصد به ما

*
کشورها بقیه از تبعیت به سوییس دولت
این تحریمهایجدید خودعلیه ایرانرا اعالم کرد.
ایران، خارجه امور وزیر صالحی، اکبر علی دولت
و  مالی تحریمهای لیست در را دیگر ۱۱۵ نفر و
شامل اینتحریمها دادهاست. مسافرتیخودقرار
کردن حسابهای باز و محدودیت ممنوعیت
پساندازمخفیومحفوظمعروفسوییستوسط
به ایران سوییسی شکالت بردن و ایران مقامات

بود. خواهد سوغات عنوان به

*
وزیردفاعاسراییلدرمصاحبهایاعالمکرد:به
لطفاحمدینژادوتقلبهایانتخاباتیاودرسال
و اطالعات  سپاه و بسیج قدرت گرفتن و ۱۳۸۸
توانستیم در ایران نیروهای انتظامی و قدس و
و  کنیم دریافت آمریکا از اضافه دالر میلیارد ۳۰
مقابل هذیان گوییهایمقامات در ترسآمریکا از
ایرانیسوءاستفادهکنیم.ویاضافهکرد:حاضریم
ایران آینده برایانتخاباتدوره اینمبلغرا نیمیاز
و خرج کنیم کار سر بر احمدی نژاد آوردن گروه و

کنیم. «چارج» برابر چهار را آمریکا

*
سفرمحموداحمدینژاد بهاستانکهکیلویهو
بویر احمدکهقراربود هفته آیندهبرگزارشود حذف
جمهوری ریاست دفتر سخنگوی شد. معلق و
بدی علت به سفر حذف و تعویق که کرد اعالم
جواب است. وی در منطقه بوده هوا در این و آب
هواشناسی چرا پس بود: پرسیده که خبرنگاری
از را مرکز آن یاسوج و منطقه هوای این کشور
کرده اعالم معتدل و آفتابی روز پنج تا چهارشنبه
تا را پیشبینیهواشناسیکشور ما است؟گفت:
تایید شریعتمداری حسین آقا «کیهان» روزنامه

قبولنداریم. نکند

*
به دنبال گزارش سخنگوی وزارت امورخارجه
به ایران کردن متهم اتمی و بین المللی آژانس
و قصد با هستهای فعالیت های کردن پنهان
سازمان را گزارش این گفت: ما هدف نظامی
مدارک خود و اسناد بیشتر چون قبول نداریم
هم آژانس رییس کردهاند. دریافت اسراییل از را
نه پس نوشته: ایرانی مقامات به نامهای طی گویا
اطالعات خودمان میخواستید په) نه. (په. پس

بگیریم؟ شما از را

شکرگزاری عید
«تنکز گیوینگ» آمریکا جشن هفته در این
که همیشه روز این است. در عید شکرگزاری یا
روز جمعه استمردم نوامبر ماه آخرین پنجشنبه
شنبه و احتساب با می کنند و تعطیل را هم
کنار در روز آخر هفته چهار تعطیلی یکشنبه
و کار از و می کنند سپری خود خانواده و اقوام
پختن با اینروز فعالیتدستمیکشند. آنها در
(ران و ژامبون بوقلمون قبیل متنوع از غذاهای
سفره سر بر آن ها دادن قرار و سیب پای و خوک)
و نعمت آنها اینقدر به که خداوند میکنند شکر

برکت داده است.
جشن این هم ایران در که است سال چندین
برگزارمی شودومانندجشنهالووینوروزعشاق

طرفدارانیپیداکردهاست.البتهدعایسفرهمردم
آمریکا مردم شکرگزاری عید سفره دعای با ایران

کمیفرقمیکند.
که می کنند را خدا شکر مردم ایران در
دانشگاه در و نیفتاده  زندان به  فرزندانشان
قیمتها که میکنند دعا  نشده، ستارهدار
دعا  نبوده، ۲۰ درصد و رفته ده درصد باال فقط
میکنند دعا نشده، قطع یارانهشان که میکنند
دعا ممنوعالخروج نشدهاند، ممنوعالقلم و که
نیروی و بسیج دست از ماهی چند که میکنند
تحقیر و نخورده کتک خیابانها در انتظامی
کشف ماهوارهشان که می کنند دعا نشده اند،
نشده و فیلترشکناینترنتشانفیلترنشده و دعا
سرشان هنوز روی اسراییل و که آمریکا میکنند

بمبنریختهاند.
روزتان هر مبارک و شکرگزاری شما عید

باد! عید

پوتین کردن هو
وقتی اتفاق بی سابقه در یک قبل روز چند
واردیک روسیه، نخستوزیر پوتین، که والدیمیر
تا شد کاراته و جودو مسابقه محل ورزشی سالن
سوی از بگوید روسی را تبریک ورزشکار پیروزی
سوت و صدای شد هو مسابقه تماشاچیان این

پر کرد. را مردم سالن
سازمانمخوف قبالعضو پوتینکه والدیمیر
و قهرمان خودش بوده شوروی «کیجیبی»
است قرار او میباشد.  کاراته و  جودو استاد
جمهوری ریاست آینده سال انتخابات در مجددا

شرکتنماید.
ما خبرنگار  به سالن تماشاچیان از یکی 
به سوی او کردن هو از غیر به که بود گفت: قرار
از کردن پرتاب (کفش کنیم پرتاب هم کفش او
منطقه جورج واکر بوش و جنگ عراق در زمان
پرتاب «کفش» گفتند بچهها اما شده است) مد
این میآید و نظر به لوس کمی سوی «پوتین» به

هو کردیم! را او که فقط بود

تفاوتها و جهانها
اول: جهان و سوم جهان فرق

آن ساعت از سه بیشتر اول برقها جهان در
همدوبارمتوالیقطع میشود وبعدبالفاصلهوزیر
برکنار کار از را بعد او میکند و عذرخواهی نیرو

میکنند. اخراج و
بار و هر میرود مرتب برقها جهان سوم در
کهبرقبرمیگرددهمهصلواتبلندختممیکنند

نیرو! وزیر حتی

و مریدانش محضر شیـخ در
یارانه کسب برای چندی که شیخ که گویند
جوانی روزی بود آمده در بسیج لباس به بیشتر
آیا میپرسد: شیخ میکند. دستگیر خیابان در را
برایجنبش سبز،لباس سبز وشالسبز ومچ بند
پوشیدهای؟جوانجوابینداد.شیخپرسید: سبز
آمدهای؟ بر دیکتاتور شعار مرگ گفتن برای آیا
اوضاع از آیا پرسید: شیخ  نداد. جوابی جوان
هم جواب باز جوان داری؟ مملکت نارضایتی
و جوان کشید شیخ هفت تیر خود را نداد. آنگاه
آورد. همراهان و پای در شلیک گلوله ای از را با
چرا بود و کاری چه این استاد مریدان پرسیدند
اینگونهکشتی؟شیخجواب داد: هر این جوان را
این را په» نه فرصتگفتنسه جوک «په کسکه
است. مرگ الیق بیگمان دهد دست چنین از
او و ارادتشان به دست زدند برای او مریدان شیخ

گردید. برابر چند

ضد انقالب پیامی برای
انقالب موفقیت که آنهایی چشم کوری به
چارهای کنند قبول نمیخواهند را ایران اسالمی
برسانم. آنها اطالع به را که حقایق زیر نیست
استقالل، سه اساس ایران بر اسالمی  انقالب
چه استقالل برپا شد. اسالمی جمهوری و آزادی
و گذاشته تحریم روی ما همه دنیا که این از بهتر
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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 567$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

بیاد! گیرت صندلی تا میآمدی زودتر باید نکن. شکایت خامنه ای:

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

آذر) ۱۴) دسامبر ۵ دوشنبه

(۷ آذر) نوامبر ۲۸ دوشنبه

آزاد بحث

بر ایران آن تاثیر و بحران لیبی

کانون جلسات همیشگی در محل

ایرانی ادب و فرهنگ در طنز
اعظمی محمد  سخنران:

کانون جلسات همیشگی در محل

حاالخودمانبدون درگیریبا بانک هایخارجی،
میتوانیم جهانی تکنولوژی و غربی شرکتهای
این بهتر از چه باشیم؟ آزادی پای خودمان روی
کهمقاماتومسئولینکشوروروزنامههایدولتی
بگویند؟ دلشان خواست میتوانند هرچه آزادانه
بحث مقداری اسالمی» یک «جمهوری این سر
و نظام پارلمانی به دستور آقا به بوده که دعوا و
و همه مخالفان نخستوزیری تبدیل میشود و
انقالب منحرفان خط و و فتنهجویان منتقدان

خفه خواهند شد.
فقیه رهبر فدای و امام خط مخلص

ظهوری مهدی حاج

کجا؟ آنها و کجا ما
که کرد اعالم اینتل، کامپیوتری شرکت
و ۶۰۰ کیلو بایت  هزار دو جدیدCORE با چیپس
واسطه به و به بازار خواهد آمد زودی به قدرت
اینترنت به اتصال سرعت جدید اختراع این
در بود. خواهد سریع تر برابر هزاران کامپیوترها
که کرد اعالم ایران مخابرات شرکت بین همین
هفت و اینترنت الکپشتی ایران سرعت زودی به
 ۱۲۸ بیشتر از و یافت خواهد افزایش نیم درصد

خواهد شد! مگا بایت

امروز جدید نفرینهای
ایران در

کوپنبنزینت  و یارانهات نصف بشه * الهیکه
باطل بشه!

بشی! ستاره دار و دانشگاه بری که الهی *
قرعهکشی گرین  توی هیچوقت * الهی که

برنده نشی! کارت آمریکا
بهداشتایران،  لوپز،وزیر * الهیبجایجنیفر

آقایان) (برای خوابت! توی بیاد
*الهی جایآلندلون،جوادالریجانی،مشاور 

(برای خانم ها) خوابت! توی فقیه بیاد ولی
صیغهات غربزده  زنهای که همه * الهی

را تحریم کنند! و تو بشن
توی  بیفته نوروز عید سال هر که * الهی

محرم! ماه
زایندهرود  مثل کارت و کسب که الهی  *

خشکبشه!
بشی! توپولف هواپیمای مسافر که الهی *

مسافرتی ترکیهمسافرت  بجای تور * الهیکه
بشه! نصیبت عراق و سوریه

* الهیکهامسالمسافرتاستانیاحمدی نژاد 
شما! تویشهر بیفته

تسلیت
ایام با قربان عید شدن مقارن مناسبت به
عیدشکرگزاریآمریکا بدین وسیلهصمیمانهترین
و گوسفندان همه به را خود تسلیتهای
تقدیم خانوادههایوابسته و بوقلمونهایشهید

میداریم.
حیوانات از سبزی خوران و حمایت انجمن

ایران در فقط
اجرا برنامهها همه اما نمیکند کار کس هیچ

میشوند!
است! راکد میکنند اما بازار کار همه

گرسنهاند! عالی است اما همه بازار وضع
ناراضی همه ولی نیست گرسنه کس هیچ

ناراحتند! و
بازاری ها چون ندارد شکایتی کس هیچ

راضیاند!
هیچ کس بگوید چرا نیست که هیچ کس
همه گرسنهاند، همه است، راکد بازار ندارد، کار
زندان به اوشکایت بکنند از ناراضی اند؟چون اگر

میافتد. زندگی کار و از و میافتد

میشود! مالی «ملی» نفت
قاسمی، وزیر رستم بیسابقه یک حرکت در
اعالم خاتماالنبیا)، قرارگاه سرتیپ (سابقا نفت
دولت از و بیاورند پولنقد مردممیتوانند که کرد

بشکهنفتبخرند!
نفت حواله بشکه که  این اعالم  از  بعد او
طرح گفت: برده لولو را سفرهها برسر احمدینژاد

پیشفروشنفتبهمردمبهصورتاوراقمشارکت
درسطح آذر ماه ریالیبهصورت«سلف خری» از
فارسی شان که شد (برای آنان خواهد آغاز کشور
از منظور که داد توضیح باید نیست خوب زیاد
سلفکلمهself یعنی«خود»بهانگلیسینیستو 
این اینکه ولو نمیباشد االغ هم «خر» از منظور

میکند). تداعی را تلفیق این دولت برنامه
نفت بشکه یک دولت پول طرح این طبق
مسدود چهار سال و برای مردم میگیرد از را
قرضه پول اوراق دولت سال چهار بعد از میکند.
اما میدهد مردم به روز آن در نفت قیمت به را
و خرید تاریخ قرارداد حداقل قیمتبشکه نفتبه
مازادآنسود گارانتیدولتمیشودو اوراققرضه

بود. خواهد خریدار
اقتصاددان چند با طرح این کردن مطرح با

یافتیم: چنین را دولت هدفهای ایرانی
کشورهای  به نفت پیشفروش که حال ۱ ـ
را آینده سال صد داده و نفت مثبت نتیجه خارج
با را برنامه چرا این هزینه کردهایم و فروخته هم

نکنیم؟ پیاده کشور داخل مردم
می خواهد  دارد و نیاز پول دولت به چون ۲ـ 
ریال با کند جلوگیری دالر قیمت افزایش از
بجایش نفت و میدارد نگه و می خرد دالر مردم

خودشان می فروشد. را به خودشان
تومان  هزار «دو قدیمی فرمول از دولت ۳ ـ
طلبکاری من از تومان هزار دو تو و بدهکارم تو به
استفاده بیاد» کن رد تومان هزار چهار پس

کرده است.
اگر قیمت نفت پایین رفت دولت تفاوت  ۴ـ 
اصلی دولت سود مردمی میدهد اما به با ضرر را
را شده داده نفت قول آن بشکه که است این در

است. صرفه جویی کرده
سعی  دولت رفت باال نفت قیمت اگر ـ ۵
مانند و  بخرد مردم از را قرضه اوراق میکند 
این را از آنها توجه سگ برای انداختن استخوان
را بهخودشانفروخته نفتخودشانرا بشکه که

کند. معطوف دیگر جایی به
باال رفت دولت اوراق  نفت قیمت اگر ـ ۶
قیمت افزایش پرداخت از بعد و میخرد را قرضه
با دوباره را آن جهانی بازارهای در نفت بشکه
قرضه جدید اوراق خریداران بیشتری به قیمت

میفروشد.

با مبارزه برای دولت راه تنها این باالخره و
و است آمریکا دالر طال و خرید برای هجوم مردم
تا سراغنفت یکجوریگرمکند را اینکهسر مردم

برق مجانی را نگیرند. و آب و گاز و

نکته
آمریکاییان آمریکاییان: و ایرانیان ما فرق یک
چطوری بروند غمشان این است که هم و همه
است غممان این و ایرانیان همه هم مریخ. ما به
برویم ترکیه و که چطوری پاسپورت بگیریم و

مالزیو تایلند!

هم شد مملکت؟ این
ایرانمیآیند بهنظرمیرسدکههر وقت مردم
کنند، مشکل حل را مشکالتشان از مشکلی
میشود. تا همین اضافه آنها دیگری به برنامه
ما «رای که میکردند فریاد و داد داشتند دیروز
داد و فریاد باید نگرفته جواب شد» و هنوز چه

شد؟»! این چه هزار میلیارد ما «سه کنند که
همشدمملکت؟

جدید کاریکلماتور چند
با  و مدارکم جواهر پول و از صندوق پر * گاو

غیرقانونی دارد. رابطه محله دزدان حرفهای
دخترم  دوست که این یعنی جهانی * صلح
باشند. هم دوست با در «فیسبوک» همسرم با
را  شیطان بهاری زیر دامن خانمها * نسیم

میزند. دید
از تاریکی کردم روشن را اتاق چراغ وقتی *

قایم شد. شب پرده ترس پشت
تابستانیگفتند  بهدرختسرسبز * وقتیکه

کرد. زرد ترس از است راه در زمستان
به بیمه عمرم شرکت از مردم که از این بعد *

کرد. خواهم شکایت دادگاه
انقالبی  شعرهای ظهر  آفتاب  نور زیر *
مینویسم وزیرنورمهتابیاتاقمشعرهای عاشقانه



370Iranians, Vol. 15, No. 556, Friday, November 25, 2011 ۴ آذر ۱۳۹۰  جمعه ،۵۵۶ شماره پانزدهم، ۳۷  ایرانیان، سال

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

۱۹ صفحه از بقیه

١ ۵  ١ ۴   ١ ٣  ١ ٢   ١ ١   ١ ٠   ٩    ٨    ٧    ۶     ۵    ۴    ٣    ٢    ١   
   ١
   ٢
   ٣
   ۴
    ۵
   ۶
   ٧
   ٨
  ٩

  ١ ٠
  ١ ١
 ١ ٢
  ١ ٣
 ١ ۴
١ ۵

١ ۵  ١ ۴   ١ ٣  ١ ٢   ١ ١   ١ ٠   ٩    ٨    ٧    ۶     ۵    ۴    ٣    ٢    ١   
   ١
   ٢
   ٣
   ۴
    ۵
   ۶
   ٧
   ٨
  ٩

  ١ ٠
  ١ ١
 ١ ٢
  ١ ٣
 ١ ۴
١ ۵

ر

ه

ف

ا

ر

د
س

ز
و

س
م

ر

کل

ا ا

ی

ه

ر

و
ر

ا

ا

ا

ر

ا

ا

و

ا

د

ا

ا

ت
ن

ن

غ

ر

ی

ا

ا ا

ا

ن

ی

ا

ر

ا

ش

م

ا گ

ن د

م

د

ن

س

ی

ن

ل

ا

ا ا

ن

ا

ا

و

ا

ا

ا

ر

ر

ر
ر

و

ن

ب

س

ی ق
ص

ی ش ن

من

د

م

س

ت

گ

ه

ه

د

د

ق

ن

ت

م

و ف

ل

ی

ب
ک

گ

ر

خ

ه

ه

ه

د

ی

ا
ا

ل

س ن
ب

ش

ب

ز

ب

ر

ر

و

ت

ر

و

ا
ا

ر

ا

د

ق

د

م

م

س

ج

س

ن

ک
ک

ن

ک
ن

ک
ون

ن

و

ژ
ج

ل

چ

و

نم
ل

و

ط
نن

و
ن

س
کس

س
ررک

ر
وررز

رر
لی

و
ه

هنیل

ی

کرمان  مشهور خطه فاضالن از جمله ـ ۱
و رحمت ایرانیان» ـ بیداری نویسنده «تاریخ و

برکت. مهربانی و
زمین بایر و  ـ فرزندان ـ ۲ ـ سمبل پاریس

از آبادی. دور
داشتن  پشتگرمی ـ شاه رضا تبعیدگاه ۳ ـ

پایتخت  ـ کرد اعتماد نمیتوان قولش به ۱ـ 
آفریقاییتانزانیا. کشور

توجه  ـ ندارد شبیه و نظیر ـ صبور پیامبر ۲ـ 
داشتن. اهتمام و

پیروزیـجان پناهسرباز درجبههـمرغی  ۳ـ 
خود به دو پای روی و پرواز از قدرت است عاری

می رود. راه قائم صورت
در  مبهوت ـ میرود! باال از پارو ـ پولش ۴

خسته. نفس ـ شطرنج عرصه
دل  در و از پیاده ـ پاداش است بیخبر ۵ ـ

حرف. تکرار یک ساختمان مینشیندـ 
مایعات هستی بخش ـ  از تازی ـ ۶ ـ نفی
آلمانیقرن۱۸ کهسعیکرد  دانشمند فیلسوفو

درآورد. جدید صورتی به را یهودی آیین
آب  ـ و تعجب حیرت ـ از سال ماهی ۷ ـ

کثیف. و گندیده
با  که از بنیاسراییل ـ قومی دالر ـ از اجزاء ۸
دینرویبرتافتند یکمدعیپیامبریاز پیرویاز

گندزدا. مادهای ـ
زیستن و  از اقسام آچار ـ ـ شیر  ۹ ـ قند

بودن. زنده
اقتصادی و  مسایل در کمونیزم ۱۰ ـ دیدگاه
طاقت شرعی ـ مجازات ـ سیاسی اجتماعی و

توان. و
و  دلتنگی  ـ  گردش  ـ  سوم  نت ـ   ۱۱

افسردگی.
از جزایر  ـ یکی تیل و ـ نقطه سخن یاوه ۱۲ـ 
در سرنوشت ایران که اطلس در اقیانوس آنتیل

تعیین شد. در آن ۵۷ سال
مشتاق  و راغب درون کتابـ  عشاق از ۱۳ـ 

بزدلی. و ترس ـ
عشیره  شاخهییاز نوعیدارویگیاهیـ  ۱۴ـ 

بالکن. مهتابی و ـ
شهرهای  از ـ خارجی پسوند با گیاهی ۱۵ ـ

استانمازندران.

موش خرما. ـ
برای  ظرفی ـ هنگام و وقت ـ پروردگار ۴ ـ

دارنده. و صاحب پساوند ـ لباس شستشوی
لب،  دو میان از آوایی ـ لب تشنه رویای ۵ـ 

بترسد. که آن ـ هشپلک
سوداگر! ـ کشتی توقف محل ـ ۶

ـ  رتبه و اهمیت ـ پایه غیر ـ با و بیگانه ۷ ـ
وزن. در واحدی

پردهنمایش  ـفاصلهبیندو مایعاتفرار از ۸ـ 
روس. جنگی هواپیمای ـ

عظمت و  ـ بیواسطه مفعول عالمت ـ ۹
اسب! وانتبار با ـ پهلوان ـ یک بزرگی

و  گریه  ـ  فرنگستان! ـ مجلس شورای  ۱۰
شیون. و زاری

اجازه  ـ ملت یک رسوم و آداب ـ نفرین  ۱۱ ـ
مباح. و شده داده

آهنگر  دریا!ـ  پاداش کلوخاندازـ  سیلی ۱۲ـ 
فاصلهانداز. حرف ـ

ناگزیر و  ـ ـ نوعی کفش زاری و ۱۳ ـ عجز
ناعالج.

ـ همین  راست! بنمود تو عکس آن که ۱۴ـ 

ـ تن پوش. حاال
سده ۱۹ و  فیلسفان ـ از حاشیه مقابل ۱۵ـ 

«اصولروانشناسی». نویسنده

میخوانم.
غرق  و دارد شنا بلد نیست کسی که * برای
زیاد آب ترکیب اکسیژن فرمول داشتن میشود

نیست. الزم واجب و
الی  صعود هنگام روحم که نگرانم خیلی *
زخمی و نکند گیر بیمارستان اتاق سقفی پنکه

نشود.
بزرگترین آرزویش  میشناسم که * چمدانی را

گمرک بود. عبور از
پلههای که عاشق دارم را سراغ آسانسوری *

برقیساختمانهاست.
با آمبوالنس  آتشنشانی که ماشین وقتی *
خواهد چه کسی به کمک آن ها کند تصادف

رفت؟
از  را  خود نور ماه فهمیدم که زمانی از   *
کنار را خودم بودن رومانتیک میگیرد خورشید

گذاشتهام.
به  قرمز انگور درخت و سبز انگور * درخت

شرابمی نوشند. سالمتییکدیگر

با کردن بحث درس های
مثبتها بچه

میکنیم بحث مذهبی رفقای با که وقتی
۴۰۰ سال  هزار و به را ایران میخواهند مالها که
و شاخ برایمان و نمیکنند قبول برگردانند قبل

شانهمیکشند.
با آنها را بحث این که است این بهترین راه
عقب ما را اگر ولی خوب! بسیار و بگوییم: نکنیم

نمیبرند. هم جلو به نمیبرند
بیاوریم که مدرک کردند بحث ما با اگر باز
سال، هر خردهای مالها سی و و مقامات خود
سالمیگویند درحساسترینشرایط تاریخیقرار
رینگ در خوردن مشت مثل درست این داریم!
از تا سه دو تا حاال کرد! آن ها را ناکاوت خواهد
سه دو کرده ام و منطق ضربه فنی این را با آنها

با امتیاز بردهام. را تا

خوانندگان به توضیـح
و جالب مطلب یک نشریه از شماره این برای
و کرده بودم تهیه مصر، انقالب درباره خواندنی
به میدان دوباره مصر مردم شنیدم که از این بعد
رفتهوشلوغکردهاندودویستسیصدنفر التحریر
با تصمیم گرفتم آنرا و زخمی شدهاند همکشته
چند تصحیحودوبارهنویسیبهبعدازنتیجهشیر یا
خطبین نظامیانو«اخوانالمسلمین»، موکول

تقدیم نمایم. آینده شمارههای و در کرده

بد خبر خوب، خبر
و محققین دانشمندان که خوب این خبر
اعالم کردندکهدرسطح دیروز دنیا پزشکیمعتبر
«اچآی وی» ویروس و ایدز مرض گسترش جهانی
بهکمترینحد خود رسیدهو حتی ممکناستبه

برود. از بین ویروس و مرض ریشه این زودی
و بد اینکههنوزمحموداحمدی نژادو آقا خبر
بقیهدارودستهدرایرانبرسرکارهستندوممکن
دانشمندان این و بمانند هم حاالها حاال است

نتوانندکاریبکنند.
بد امیدواریمهمه اینخبر خوب و اینخبر با

باشید. خوبی داشته خنثی و روز شما

نیست. بیمناسبت قدرت) به زدن چنگ
به سلیم خطاب سلطان نامهی از یک  بخشی

شاهاسمعیل:
را متصدی گشتی مشرق بالد امارت  ...»
حشمت با صفهی به فرمانبری مذلت کنج از
را بیداد ابواب ظلم و فرمانفرمایی قدم نهادی،
با را الحاد و زندقه کردی، باز مسلمانان بروی
فتنه اشاعت و دادی  امتزاج و ازدواج  یکدیگر
علمهای ساختی، خود دثار و شعار را فساد و
افعال [زشتیهای] مقابح برافراشتی، ستمکاری
تخریب و خون] مکرمه دماء [ریختن اراقت چون
[سوزاندن گورها] احتراق مراقد و و منابر مساجد
دادن] [دشنام سب و ... سادات و خلفا اهانت و
رضیاهللا و عمر) ابوبکر کریمین (منظور شیخین
ائمهی پیوست[رواجیافت] عنها،همهبهحدتواتر
بجای ما نیز را فتوی دادند ... تو و ارتداد کفر دین،
آن نیت به پوشیدیم خفتان و زره پرنیان حریر و
بازویستمکاریت بهسرپنجهیقوت،دستو که
از دود زده ای، خانمانها در که آتشی از و برکنیم

برآریم...» دودمانت
دو به دشنام (سبیا به اشارهیسلطانسلیم
رسمیاست اشاره به واقع در عمر) ابوبکر و خلیفه
(خصوصا) عمر کشان» بوسیلهی «عید بنام که
مالیان و فتوای اول عباس و شاه اسمعیل شاه
که بی آن مردم متاسفانه که شد عهد باب آن
(چه باشند رسم زشت خبر داشته این مبانی از
زاری مراسم انبوه میان در که سبب بدین بسا
تا شادی) برای میساخت فرصتی اشکریزی، و
پس آن از و میکردند برگزار را آن شاه رضا دوره
شاه سقوط رضا از پس خوشبختانه شد و ممنوع
احوال، این همهی در نگرفت. پی را آن کسی هم

مسالهی توجه، به الزم حتی توجه و قابل واقعیت
«اجرای» سیاستهای در مالیان شیعه نقش
شود، دقت گفته اگر به (و است صفوی سالطین
مقتدر پادشاه دو سیاستهای جهت در گفت باید
عباس شاه و اول اسمعیل سلسله این عمدهی و
کلمه ی«اجرا»رساندن کاربرد مناز منظور اول).
و یا شیعه دوره، متولیان در آن که است این معنا
االسالمها)، (شیخ زمان (علما) و اصطالح بر بنا
پادشاهان. در اختیار بودند بندهوار خدمتگزارانی
را «نسخه» که بودند پادشاهان این دیگر، بیان به
فرمان این«علما»بودندکهگوش به مینوشتند و
و به ذهن میساختند دارویی برای هر نسخه،
طبیعی بود کامال امری این و میخوراندند مردم
و هرگز راهی گذشته در که « علما» آن در برابر زیرا
و این ـ نداشتند قدرت حوزههای به بلکه منفذی
قدرت و منابع سنت اهل در چشم است، سهل
شاه به سلیم سلطان نامهی در که (همانگونه
مرتد محسوب و زندیق اغلب، اسمعیل خواندید)
اصحاب که با بود ظاهر شده ـ فرصتی میشدند
قدرتهمنشینیپیدا کنند ودر مقابل،پادشاهانی
را شیعی» و آن سو « علمای سو این از که هم
که داشتند توجه می کردند، دعوت خدمت به
نکنند. تجاوز حوزه ی خود حریم و از خدمتکاران
که اینزمینه در ویژه به عباساول، بایدگفتشاه
نکند«علمای» خدمتگزار،فیلشان یادهندوستان
برایآن ها مشخصشده است، گلیمی که کندو از
میزد اعمالی دست به عامدا فراتر نهند، قدمی
رای به و کفرآمیز و قبیح مذهبی، دیدگاه از که
دربارهی تحقیقاتاو خاصه فلسفی» (که «نصراله
قابل و دقیق عباس شاه زندگانی و صفوی عصر
و مذهبی معتقدات به توجه «با است)، ارجاع
سخت دوران آن در ایران مردم فکری رشد میزان
رمضان سال نیمه چنان که در عجیب مینمود،
روز میالد مسیح هجری قمریکهمصادفبا ۱۰۱۷

میالدی) شاهعباس باجمعی  شدهبود(سال۱۶۰۸
علمای از چند تن و کشوری لشکری و سران از
رفت اصفهان کاتولیکهای صومعهی به روحانی
شیعه روحانیون حضور رمضان با روز در آنجا در و
شنیده چون آن نیز از پیش یک روز نوشید. شراب
میالد مسیحگوشتخوک روز بود کهعیسویاندر
فرستاد...(۲). خوک چند ایشان برای میخورند،
نگرفتهایم تا از تاریخ هرگز گواهی باره این ولی در
به «علمای اسالمپناه» بازتابی آن از دهد نشان
جای در این و باشد. برآمده اندوه حتی و اعتراض
آنچنان پی اعمالی صریحی داریم که در نقل خود،
وجود آن مدعیان نیابت کفر آلوده، نه فقط به
کاهشی از ارادت حتی که نگزیده پیغمبر را ککی
به علی»(۳) آستان در حق «کلب ایشان بندگی و
باید آنچه با اینهمه نرسیده است. منصهیظهور
این است که واقعیت این گیرد  قرار مرکز توجه در
شیعه متولیان افزایش از هرگز هم، تحقیرها گونه
بخشبعدیخوانندگانخواهند در و نمیکاست،
پادشاهان و ضعف افول مسیر چگونه، در که دید
از برآمده قدرتی (و قدرت حوزهی در آنچه صفوی
شده بود، شیعه متولیان نصیب ژرفای جامعه)
نقشی به جایجای در حوادثروزگار ماندو پایدار

بدل شد.  سخت ویرانگر
دارد ادامه

توضیحات:
مرگ  از ایران اجتماعی و سیاسی تاریخ ۱ ـ

شاه عباس. مرگ تیمور تا
نصراهللا  اثر اول»، شاه عباس «زندگانی ـ ۲

فلسفی.
شاهعباسغالبا با جملهی«کلب(سگ)  ۳ـ 
امضاء نامههای خود بر  علی، عباس» آستان

است. میگذاشته

عوامل... از پارهای
۳۲ صفحه از بقیه

برابریخواهانه یا فمنیستی رفتاری را علیا رفتار
یک این عکس ها با را او آیا میتوان خواند؟
به برای آزادیتالشمیکند؟ انقالبیدانستکه
و جوان دختر این وضعیت درک بدون من، باور
شرایطوموقعیت اجتماعیکهاودر آنقراردارد،

داد. خاصی نام واکنش او به نمیتوان
علیایبیستساله،درجنبشآزادیخواهانه
اخیرمردممصرعلیهدیکتاتوریحسنیمبارک،
برخی از به نگاهی است. داشته نقش فعالی
خودمان جوانی های یاد مرا او یادداشت های
صاحب  که جوانهایی انقالب۵۷ میاندازد؛ در
داشتند چون بودند اما دوست خیلی چیزها
هم سیاسی آزادی پیشرفته کشورهای مردمان
آسودگی به که داشتند دوست باشند، داشته
نمایندگانشان و رای صندوقهای پای بروند
داشتند دوست کنند، انتخاب خودشان را
آزادی روزنامههاشان آزاد باشند، دوست داشتند
پسرش، دوست و علیا و باشند. داشته بیان
کریم،درست همانند جوانهای روزگار جوانیما،
شبها، و تمام روزها و در هم دست در دست
قاهره، در میدان التحریر تهران که در نه اما
انسان مشروع آزادیهای این خواستاران جزو
میشوند متوجه ناگهان اما بودهاند. خود زمانه
که میبرند سویی به را آنها که اسالمیست ها
ما را که آنچه آنها بردند؛ را ما سال پيش سی
را  تجربهاش ما میبینند. ۵۷ ندیدیم، سال در
ما اخير نداشتیموشاید زندگی سی وچند ساله 
به مدد باشد که شده درسی برای امثال علیا ها
میبینند. را محتمل خود هراسناک و آينده آن
میبینندکههیوالییدارد از راهمیرسدکه آن ها
خواستهاشان به گذاشتآنها نخواهد تنها نه
از داشتهاند هم که را تمامی آنچه بلکه برسند
نيز بايد، درست آنها آنگاه و آنها خواهد گرفت.
برایرسیدنبه آزادی بهسان جوانانکنونیما،

کنند. صفر شروع زیر از
که وقتی میگوید یادداشتهایش در علیا
دست در گردن پسرش کریم، همراه با دوست
کرده بر پا ميدان تحرير هم،جلوی چادریکه در
با اسالميستها، بودند، گروهی از بودندنشسته
گردنهمدارند، دستدر اینکهچرا اعتراضبه
در (يعنی است پوشیده کوتاه دامن عليا چرا یا
آزادیهای حداقل همان از استفاده به اعتراض
دورانحسنی مبارک در شخصیو خصوصیکه
داشتند)بهآنها حملهکردهو چادرشانراخراب
کتک میگوید که از ترس میکنند. او از زنانی
اکنون شتم اسالمیستها و ضرب خوردن و

دردهایش از او باشند. داشته حجاب ناچارند
بر است ممکن چه آن هراس از میگوید،
سر بر که درست همان چیزهایی بیاید. سرشان

است. آمده ما
شاه رضا محمد مقایسه  بدون راستی، به
بین مقایسهای یا و مبارک، حسنی با پهلوی
کشور، دو اجتماعی این اقتصادی و وضعیت
پر وضعیت شبیه تقریبا که ما، روزهای آن در
بودند، پر تردید اجتماعی امروز مصر و اغتشاس
کردند؟ چه ما مبارزین کردند؟ چه ما جوانان
اکثریت مردمی مرعوب یا آنها که ياد آوريم به
زیر شنل که بود هیوالیی مبهوت که  شدند
«بخشنده از خدایی که ناگهان از ترس و مذهب
بود، تبدیلشده الجبارین» «قاصم به مهربان»
مقاومت کردند و یا می رفتند، کور پیش کر و
یا و پژمردند، و کردند سکوت یا شدند، کشته

گریختند. چونما
چون جوان میلیون ها شاید و کریم علیا،
لیبی در حتی که تونس و مصر در تنها نه آنها،
ازاعماق وسوریهنيز نمیخواهندهیوالییدیگررا
بگذارندکه اوهمانبالییرا تاریخبيرونکشند و

است. آورده آورد که بر سر ما سرشان بر
دختر کريم، علیا و تنگنای جانکاه، اين در
به که، رسیده این به عقلشان مصری، پسری و
برهنه «هیوال»، تن برابر در شدن مرعوب جای
مردان سان به و بایستند، دوربین مقابل کنند،
نیستند، ازجنسآن ها که زنانعالم«پورنو»، و
شده سیاسی مذهب بشکنند که را تابوهایی
برایتحمیقمردماناستفاده آنها از میآفريند،
ممنوع میسازد. را و نفسکشيدنآزاد میکند،
اينصرفايکاعتراض سياسی وانسانیاست.اما
یادمانباشدکهعناوینیهمچون«فمینست»،
اساس بر مبارزه یا زنان»، حقوق «برابریخواه
صدق مورد علیا در خود» بر بدن زن «حق
آزادیخواه میتواند یک تنها علیا  نمیکنند.
ـ خودش قول به  ـ  یک يا  باشد،  شورشی
دست از را دارد سرزمیناش قصد که «انقالبی»

دهد. نجات آزاديخواهانهاش دزدان انقالب
بیشترشبیه درواقع،عریانیعلیاهاوکریمها
که «خسته است استورهای حوای و عریانی آدم
نافرمانی  و خدایان بهشت»*  فرمان از بودند 
گناه همانا که ـ سیب خوردن با معصومانهشان

کرد. پیدا تجلی ـ بود بزرگشان

بهخانهمنآمدی،  نمایشنامه «اگر از * برگرفته
(اجرای میرزادگی بیاور ...» از شکوه چراغ برایم

آنجلس ۲۰۰۳) لوس و دنور اجرای ۱۹۹۱ـ  لندن

آزادیخواهی یا پورنوگرافی برهنگی:


