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گلچین اخبار ایران
قیمت کوچه سابق ما گزارش بقال سر به
باال  درصد ۵۰ ناگهانی قبل بطور هفته آجیل
سر  بقال رسید. تومان ۱۵ هزار کیلویی به و رفت
نکردند صبر بدمصبها میگوید: ما سابق کوچه
که کنند پیدا بهانه بعد و شود شروع تحریم ها که
بازجایشکرش اواضافهمیکند: بچاپند. ملترا
یلدا باال رفت شب قیمت ها قبل از است که باقی
که وقت بیشتری دارند شب بلند در این مردم و
بیسوادش و ناالیق وزیرهای و احمدی نژاد به

فحشبدهند.

*
بدون هواپیمای که خواست ایران از آمریکا
مثبتهای که بچه جاسوسی آن ها را سرنشین

و اطالعاتی کردن سیستم با هک پاسداران سپاه
برگرداند. آنها به را کردند ساقط آن کامپیوتری
این به  و نبوده مثبت تاکنون ایران جواب 

درخواستتوجهینکردهاند.
به چینی کارشناس چند است قرار گویا
جاسوسی هواپیمای این نزدیک از و رفته ایران
تکنولوژی آمریکا مهندسی شاهکار پیشرفته که
دارند که واهمه غربی مقامات ببینند. است را
فاجعه بزرگی هواپیما این به دسترسی چینیها
و بدون ارزان نمونههای زودی به و خواهد بود
به آمریکا مارت وال فروشگاههای در آن کیفیت

مردم عرضه شود.

*
ماجرای از بعد خارجه امور وزیر سخنگوی
حملهبچه مثبتهایبسیجیوسپاهی بهسفارت
خبرنگاران با کوتاهی مصاحبه تهران در بریتانیا
خسارت وارده گفت: ما حاضریم وی برگزار کرد.
بهاموالدولت انگلستان را بهآنها پرداختکنیم.
منافع حفظ برای کشورهای دیگر از افزود: وی
تا گرفت خواهیم کمک انگلستان در خودمان
انگلستان مقیم هممیهنان کنسولی امور انجام
متوقفنشود.ویدرجوابخبرنگاریکهپرسیده
بود:مثالچه کشوری؟ گفت: بچهها تویاینترنت
سفارتش که دوستی میگردند کشور دنبال به
اخراج را سفیرش تعطیل نشده و انگلستان در
کرد. اعالم خواهیم بزودی را آن نام و نکردهاند

*
سخنگوی وزارتکشوردرکنفرانسی مشترک
وزارتدفاعجمهوریاسالمیدرباره هککردن با
ایران» در آمریکا مجازی «سفارت جدید سایت

داد. به حاضران توضیحاتی
«آیتی» کمک سربازان گمنام به گفت: وی
مثل هم  را سایت این توانستیم زمان امام 
ایران غیراخالقی غربی در دیگر سایت میلیونها
هیالری خانم روی زمین بزنیم و به و کنیم هک
کلینتونرا کمکنیم. اواضافه کرد:کار اینسفارت
ایراناسالمی جاسوساندر با رابطه مجازیایجاد
آن ها و کنند بدر راه از را ما جوانان که این و است

آمریکا گفت: وی بکشانند. خودشان سوی به را
بطورسیستماتیکمشغولدزدیدنمغزهایجوان

مملکت ما است.
که خبرنگاری به  کشور وزارت  سخنگوی
و خشونت بازی الت جای به آیا بود: پرسیده
یک هم شما نبود بهتر سایت این کردن هک و
و سعی میکردید باز آمریکا در سایت مجازی
اسالمی و بدزدید  را  آن ها مغزهای  میکردید 

کنید؟ جوابی نداد.

*
اسالمی جمهوری فقیه رهبر خامنهای علی
صدور فتواییاعالمکردکهچنانچهخرید با ایران،
منجر فرانسه و آمریکا، بریتانیا کشورهای از کاال
جایز شود استعمارگر و کافر دولتهای تقویت به
کرده که با توجه اشاره فتوا نیست. وی در این
از  ما واردات کاال و درصد خرید ۹۹ که این به
اسالمی ضد و استعمارگر غربی کافر کشورهای
که کنند کاری می باشد باید مسئوالن و تاجران
آنها و بوده فروشنده دولت ضرر باعث کاال خرید

نبرند! سودی خود معامله از
 *

سازمان دریایی معاون امور ایزدیان، سعید
در گفت: اسالمی، جمهوری و دریانوردی بنادر
حالحاضر۱۰۹ ملوانایرانی گروگان دزداندریایی 
ایزدیانکه میگویندشنا سومالیهستند. سعید
حضور نماز جمعه ها تمام در نیست اما بلد کردن
اهل که خودمان ما برای کرد: اضافه  داشته
قبول است سخت بسیار هستیم گروگانگیری
شدهایم! سومالی دریایی دزدان گرفتار که کنیم
پاس دریاییآسو وقتیکهچهار تا دزد ویگفت:
نیروی  میگیرند گروگان به را ۱۰۹ نفر سومالی
ما کار بدهد نجات را آنها نمیتواند ما دریایی
سخت ترخواهدبود که بتوانیم با نیرویدریایییک
دربیفتیمچونممکناستهمه میلیونیآمریکا

ما را به گروگان بگیرند! میلیون نفر ۷۲

*
و فنآوریدر معاونامور تبلیغاتیوزارتعلوم
کنفرانسعلم ودانشدرحوزههای بسیجیگفت:

امام، ایران بیانات پیرو و اسالمی انقالب لطف به
فنی علمی و پیشرفتهای صدر در اسالمی ما
گفت: وی است. گرفته قرار جهان تکنولوژی و
کنترل نظیر انواع جهانگیری مهم و اختراعات
هک ماهواره ای، پارازیتهای اینترنت، فیلتر و
کردنسایتهایدشمن،ویروسهایکامپیوتری،
دستگاههایپیشرفتهاستراقسمعودوربینهای
ماهوارههایجاسوسی مدرنپاییدنمردم، سوپر
فضایی، باتوم هایبرقیفشارقوی،وسایل شکنجه
طریق از زندانیان سیاسی اعتراف از گرفتن و
معطر خاک این در مدرن، فقط  دستگاههای

است. گشته اسالمیمیسر

کفشپراکنی به احمدینژاد
چند و چند خبرگزاری خارجی گزارش به
دوشنبه این روز داخلی غیرمعتبر منبع خبری
از احمدینژاد بازدید محمود مراسم در هفته
مسکونی مجموعه چند افتتاح برای ساری شهر
مرگ سالگرد دومین برگزاری مراسم همچنین و

با (وزیر کردان عوض علی
آکسفورد) قالبی مدرک
درجلسهاییکیازحضار
به ردیفجلوی خودشرا
کفش و  رساند سالن 
رییس به سوی را خود
وی کرد. پرتاب جمهور
انتقاد به شروع سپس
کشور در بیکاری وضع از
به کفش این گرچه کرد.
(به نخورد احمدینژاد 
جا قبلی تمرین دلیل
اصابت از دادن  خالی
از خارج در فرنگی گوجه
در مردمحاضر اما کشور)
بهشهادت که اینجلسه
ما مخصوص خبرنگار
ساندیسخورهای همه
میآمدند نظر حرفهایبه

بردند و حمله مهاجم و معترض شخص به سوی
را کتک زدند. او

این خبر درج از دولتی روزنامه های برخی 
به را خبر آنها تای چند اما ورزیدند خودداری
اصال این حرکت از جمهور رییس عنوان که این
که آزادند ایران در همه که گفته و نشده عصبانی
احمدینژاد اعتبار تا کرده درج بزنند را حرفشان
به کفش پرتاب شده که ببرند. گفته باالتر را 
وزارت توسط و ساختگی احمدینژاد سوی
جورج با مشابه را گردیده تا او طراحی اطالعات
در که نمایند آمریکا، سابق جمهور رییس بوش،
عراقی خبرنگار یک کفشی» «حمله مورد عراق

گرفت. قرار
اینکه مردمعترض خبرنگارما می گویدبعداز
ترس فریاد از او می آیند سوی به که مردم دید
در حاضر مردم ساری! ساری! ساری! کشید:
او کردند فکر بودند ساری اهل همه که سالن
زدند: فریاد و همه را میگوید آنها شهر نام

ساری! ساری!
در جلسه خاتمه از بعد میگوید ما خبرنگار
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فرزاد یزدانی
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به قیمت های فوق هزینه مالیات اضافه می شود
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

بازسازی شده! در ایران هیچکاک اثر آلفرد «کالغها» فیلم

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

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) ۲۸) دسامبر ۱۹ دوشنبه

(۵ دی) دسامبر ۲۶ دوشنبه

میاندورهای عمومی مجمع

کانون جلسات همیشگی در محل

نمایش فیلم:
عشقی» «سرمایهداری، یک داستان

مور مایکل از اثری
نیبرز رستوران نمایش: محل

بیرونساختمانمحل برگزاری مراسمیادبودعلی
زیر که دیده پا بر کفش یک با را شخصی کردان
انتظامی پوتینهای نیروی مردم و لگد و مشت

ساری! ساری! میکشیده: فریاد هم باز
خود حقوق سال شخص یک این میگویند
عصبانی علت همین به و بوده نگرفته دولت از را
اگرکسییک سال کشورهای دیگر در بوده است.
صندلیهای که است رسم بیفتد عقب حقوقش

جمهور پرتاب کند! رییس به سوی سالن را

فیلم رسوایی جنسی
سوریه، جمهور رییس االسد، بشار مشاور
فیلم های انتشار به را عربی کشورهای سران
بعد ما گفت: او کرد. تهدید آنها جنسی رسوایی
سوریه علیه عرب کشورهای اتحادیه تحریم از
رو موقع به که داریم دست در برندهای برگ های
میخواهند آنها اضافه کرد: اگر او کرد. خواهیم
را آنها حرمسرای هم ما کنند تجزیه را ما کشور

تجزیهخواهیمکرد.

پا و دست قطع
یک که خبرگزاریهای ایران گزارش کردند
دست های که شیراز بانکهای مسلح سارق
بود شده قطع مشابه جرم های علت به قبال او
زندان محل در قضاییه قوه مسئولین توسط
محکوم پاهایش به قطع کردن شیراز آباد عادل
چندین و مردم از گروهی حضور با حکم این شد.
مجازات این گرفت.  انجام  متخصص!  پزشک
حقوق بشر جهانی روز سالگرد در قرون وسطایی

صورتپذیرفت.
در فارس استان دادگستری عمومی روابط
اللهی اجرای حدود گفت: در این عمل از دفاع
مجرم این چون گفت: وی هستیم. مصمم
او را دیگری از چیز نمیشود دست ندارد دلیل

قطعنکنیم.
گیر بعد دفعه شخص این اگر نیست معلوم
چه پا و نداشتن دست با دولت بیفتد ماموران
درس برایش تا کرد خواهند قطع را دیگرش چیز

گردد!؟ عبرت

محبوب یا مطرح؟
خبری خود قسمت در یاهو، سایت اینترنتی
چهره خبرسازترین خصوص در نظرسنجی یک
از  نظرسنجی است. در این داده سال۲۰۱۱ انجام
بازدیدکنندگاناینسایتکهمیلیون هانفرهستند
سال۲۰۱۱ را از  چهره تاثیرگذارترین شده خواسته

کنند. اعالم طریق رایگیری
رییس احمدینژاد ایننظرسنجیمحمود در
در  آرا ۵۰ درصد کسب با ایران اسالمی جمهور
استیو او دنبال به است! ایستاده کاندیداها صدر
و «اپل»، کامپیوتری شرکت مدیر و خالق جابز،
معروفسینمایهند، استار آیارای،سوپر آشیوار

گرفته اند. قرار
در این مدیر مسئولایننظرسنجیمیگوید:
فانتزی و کوچک دنیایی احمدی نژاد دنیای که
را با او «مطرح بودن» نیست که است شکی
امشب و کرد خواهد اشتباه بودن» «محبوب
او داد. خواهد  پز کلی  زنش  جلوی بیتردید 
با خلق جابز استیو که است اینجا گفت: جالب
و «آیپاد» قالب خود در کامپیوتری سیستم
به یکدیگر دنیا از مردم علیه جدایی «آی فون»
شادی آواز و و رقص با آیارای آشیوار خاست و پا
آورد. به ارمغان صفا لذت و کره زمین مردم برای
کردن کند و فیلتر کردن اینترنت با احمدی نژاد
و رقص علیه جنگ بیوقفه و آن اتصال سرعت
را دو رقیب هر با خود دشمنی و شادی موسیقی

نشان داده است.
روزنامه به نظرسنجی  این خبر  کند خدا
اشتباه همان  با وگرنه نرسد تهران «کیهان» 
بودن»، «مطرح و بودن» «محبوب کردن قاطی
احمدینژادازرییسجمهور۶۷ درصدیبهرییس 

شد. خواهد تبدیل درصدی ۹۹ جمهور

با االسد بشار مصاحبه
والترز باربارا

با االسد بشار مصاحبه  که  کسانی برای
تلویزیونی شبکه گزارشگر والترز، باربارا خانم
درج  را مصاحبه این ندیدهاند را ABC آمریکا،

میکنیم:
این برای شما وقت از تشکر با والترز: باربارا

مصاحبه.
از شما هم من و سهال. بشار االسد: اهال

متشکرم.
رهبر  یک عنوان به امروز دنیا همه را * شما
در خیابانها و قسیالقلبکهمردمشرا دیکتاتور
سرکوب میکندومیکشدمیشناسند.آیا درست

میگویند؟
کسی گفته؟ چه این را ـ

مردم دنیا. *
داخل سوریه؟ ـ

سوریه. از خارج نه *
مردم ندارم. کاری دنیا مردم نظر به من ـ
دارند. دوست مرا که است مهم نظرشان سوریه

هم  قذافی معمر که نیست حرفی آیا * این
شد؟ هم کشته و آخر میگفت

نداشتند! دوست من اندازه به را او شاید ـ
دوست  را شما مردم سوریه میگویید * شما
فحش شما به خیابانها در نفر هزاران ولی دارند
کنارهگیری کارتان از شما میخواهند و میدهند

کنید.
نفر؟ هزاران ـ

بله. *
دارید؟ مدرک دارید؟ سند شما ـ

هست. فیلم ویدیو و عکس و هزاران *
تا کرده درست غرب را اینها ندیدهام. من ـ

کند. خراب مرا
در عرض این  را * آیا شما حدودچهار هزار نفر

نکشتهاید؟ شورش ماه نه
نکشتهام. من ـ

است؟ کسی کشته چه پس *
و درگیر شده مسلح چریک گروهی ارتش با ـ
عدهایکشتهشده اند.بیشترشانهمازطرفداران

بوده اند! دولت
بچه هشتسالهوده سالهکه  آن ۳۰۰ نفر * آیا

بودند؟ مسلح چریک شدهاند کشته ۳۰۰
میشدند نه! بزرگ سال و آن سن در البته ـ

چریک مسلح شدنشان محرز بود.
را  کشتن مردم و سرکوب شما دستور * آیا

دادهاید؟
می کنید؟ شوخی من؟ ـ

نمی کنم. شوخی شما؟ بله *
ـمنکارهاینیستم.کارمنریاستجمهوری
عهده بر را مردم کشتن و سرکوب ارتش است.

دارد.
دستور  بدون کار را کرده این ارتش * پس

مستقیمشما؟
ـممکن است. آنهاسالهااست خیلی کارها

میدهند. انجام من دستور بدون را
از اعتراضات مردمی علیهشما بسیاری  * بعد
آیا انداختهاید. زندان  به و دادهاید  شکنجه را

درست است؟
گفته؟ کسی چه را این اصال! ـ

زنده. شاهد هزاران و ملل سازمان *
را؟ کسی چه مثال ـ

در  را شما که کارتونیست معروف این مثال *
و شما دستهای بود طرحهایش دست انداخته
بیمارستان به و شکستید انگشت هایشرا و را او

فرستادید.
دارید؟ مدرک شما ـ

با  بیمارستان در است او عکس این * بفرما!
کنید! نگاه دستهایپانسمان شده!

این فتوشاپ نیست؟ ـ

دیگر  عکس چندین جمهور رییس آقای * نه
و انگشتهایش زدید کتک را چرا او هست. هم

راشکستید؟
ـاحتماال کارتونیستخوبینبودهو طرفداران
منازچیزهاییکهمیکشیدهخوششاننمیآمده.

میکنید. قلمداد سیاسی را چیز همه شما
کنید.  این فیلمچیمیگویید؟ نگاه * درباره

آورده ام. است و برایتان من لپتاپ روی
است؟ فیلمی چه این ـ

ماموران  گرفتهاند. دستی تلفن با را * این
روی زمینافتاده به نوجوان زخمی که دارند شما

میزنند. تیر
نیستند. من ماموران اینها ـ

چه کسی هستند؟ پس *
«موساد» مامور احتماال  نمیدانم. من ـ
نظر به میکشند. دارندمردم سوریه را هستندکه

. شده ساخته هالیوود در فیلم این میآید
عرب کهشامل ۱۵  اتحادیه تحریم شما از * آیا
کشورمی شودنمیترسید؟آنهادوستوهمسایه
محکوم کردهاند. عملیات شما را هستند و شما
احمق و خرفت عرب مشت یک این ها ـ

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

مخارج حداقل خرید خانه با برای وام •
بانکی بهره بهترین و

بهره بانکی پائینتر  به  FHA وام  • تجدید
درآمد تائید بدون

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بگیرید حنیفه غفاری تماس اطالعات بیشتر با برای کسب

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850



370Iranians, Vol. 16, No. 559, Friday, December 16, 2011 ۲۵ آذر ۱۳۹۰  جمعه ،۵۵۹ شماره شانزدهم، ۳۷  ایرانیان، سال

۳۱ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

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

ف

را
س

و

س

م

ژ

ک

ا

ا

ی

ه

ر
و

ر

ا ا

ا

ر ا

و
ا

ا

ت

ت

ن

ع

ی

ا
ا

ا
ا

ن

ی

ا

ر
ا ل

م

گ

ن

م

د

ن
ی

ن
ا

ا

ا
ان

ا

ا

ا

ا ر

ر

ر ب

ی

ی

س

ی

ن

ت

م

م

س
ت

ه

ت

د

ن
ت

م
و

ف

ی

ب

گ

جر

ه ه

د

ی

ا
ا
ل

ق

ب

ش

ب
ب

ی

و
ت

و

ا

ر

شا

ن

د

م

ت

م

س

ن

ک

ک

ن

ل

ک

ن

ق

خ

م

ن

ل

ب

ق

خ

و

ن

س

س

ر

ر

ص

م ر

ی
و

ه
ل

ی

ز

ی

ب

ت ح

م

ل

ل

ل

ل

ا

م
ا

ر

ل ا
ل

ا

ا

ه
ه
وهشو

یو
هو

قزق نیح
وفیع
یعد

هنیینشورور

زیار ـ  آل سلسله موسس ایرانی ۱ ـ سردار
ناپیدا.

ـ  پول  یا جنس تحویل تقاضای برگه ـ   ۲
ـ اجسام سنگین جابجا کردن وسیلهای برای

ییالقی. خانه

اساسی  قانون اصول از ـ مقعر آنسوی ۱ ـ
رسمی مردم زبان و خط آن موجب به ایران که

است. فارسی ایران،
به  امر ـ است آهنین و سخت از کنایه ۲ ـ

اروپا. کشور بزرگترین ـ کند آمدن
روغن ـ تزویر  ـ غذای پر قصه و حکایت ۳ ـ

نیرنگ. و
پایتخت  ـ و درشت تفکیک ریز وسیله ۴ ـ

ظلم. و جور ـ جنوبی آمریکای در کشوری
گفتنیهای  ـ شگفتی و تحسین کلمه ۵ ـ
خواسته شرحه شرحه را آن شاعر ـ ناگفتنی!

است.
آهن  ـ راه حرف پیروزی ـ و شخص ذات ۶ـ 

مانند. مثل و زیرزمینیـ 
ـ  چپاول  و غارت ـ چابک و زرنگ ـ   ۷

پوستین.
خط و  خوش جانوری از کشنده ۸ ـ سمی

حقنشناس. ـ خال
است  پولی واحد ـ پوست چروک و چین ۹ـ 

شیلی. انقالبی شاعر ـ
زبان  به باال ـ سرگشته و واله ـ عزیز عرب ـ ۱۰

انکر االصوات. آوای ـ سام عمو
رویایتشنهلبـسنگینیووقارـضمیر  ۱۱ـ 

متکلم وحده.
کیفرـ  فیکساتوری  عربـ  مکافات و روز ۱۲ـ 

سر. موی آراستن برای
راه  و علتـ  گلی است خوشبوـ  سبب ۱۳ـ 

شهری. آهن
سرزمینی  پوشاندنـ  ـ گویمرگ آفرین! ۱۴ـ 

در روسیه. سرد
ازدواجکرد  کلئوپاترا با که سردارانروم از ۱۵ـ 
کشت را سرانجام خود اما بگیرد سزار را جای که

بالکن. مهتابی و ـ

جوشان و  وبا ـ بیماری ـ ابزار ورزشی ۳ ـ از
آمده! از روس خروشان

هند ـ  در ـ ایالتی یک شعر از مصرع ۴ ـ دو
آبراهه. ـ فسادی و بدی

از باالنشستن مشکل کسیشودـواسطه  ـ ۵
ـ پسوند جمع. دیگران تهیه مشاغل برای

ایران. زیتون شهر ـ نیرنگ و خدعه ـ ۶
پرچم ـ  ـ آمدن بال فرود ریختن است و ـ ۷

که به مصلحت میگریاند. ـ آن رهرو عضو
مبحثی  ـ بیهوده هم و سخنان مرباست ۸ـ 

زنانه. تنپوش نوعی ـ شیمی در
دهنده ـ  آواز ـ تلخ ـ سرسبز ۹ ـ تفرجگاه

اروپایی. رود
از اقوام تاریخ. ـ قدیم عهد دیرین و ـ ۱۰

شهرهای استان  از قویـ  ظاهر جنس به ۱۱ـ 
کال. ـ کرمان

آزار کهنه ـ  دل بازوست ـ ۱۲ ـ جایش در
عالمت. و نشان ـ رانندگی! جنون

ماهی ـ  از انواع ـ حیله پنهانی و ۱۳ ـ مکر

بهادار. اوراق از
پشت  نمی آموزد! عینک ـ نجوم علم ۱۴ ـ

سر.
از آثار امیر علیشیر نوایی. ماه کارگریـ  ـ ۱۵

زنده هم عربها کمک بدون سوریه هستند.
میماند.

دادهاید. آیا  اصالحات و تغییرات قول شما *
درست است؟

مرا  اگر و است ۲۰۱۴ انتخابات سال در بله. ـ
رفت. من خواهم نخواهند

هم  دیگر سال سه میخواهید شما  *
بمانید؟

وگرنه میکنم را پدرم این کار روح احترام به ـ
مکزیک. فردا رفته بودم به همین

ایران؟ مثل انتخابات واقعی یا قالبی *
باید دید... ـ

مصاحبه. این برای تشکر با *
یو. تنک ـ

و مصاحبه ضبط از بعد قسمت توضیح: این
موبایل خبرنگار دوربین توسط نشده اما پخش
گفت و اتمام از بعد مصاحبه صحنه پشت ما در
برای ما و شده گرفته االسد و بشار گزارشگر گوی

است. گردیده ارسال
خجالتداره واقعا جناباالسد، والترز: باربارا
کشتهای و ماه نه عرض در را نفر هزار که چهار
همه کتمانهمحدیداره. دروغو انگار! نه انگار

دیوانههستید! می کنندشما فکر
و نگویم دروغ االسد: اگر من بشار صدای
مرا مردم سوریه که این از نکنم زودتر کتمان
ماموران بکشند سگ یک مثل قذافی همچون
و سوریه داد جمهوریاسالمیترتیب مرا خواهند
اسالمی تبدیل جهنم به خودشان کشور مثل را
به و خودمان بماند بین مطلب کرد. این خواهند

کسینگویید...
واضحنیست...) مکالمه (بقیه

به خوانندگان توضیـح
دیشبفکرنوشتنیکمطلببامزهوخوببه
این قبالدر اینمطلبرا که دیدم بعد کله ام افتاد
که اگر است این کردهاند. چاپ و صفحه نوشته
به نوشته های بخوانید دوستدارید اینمطلبرا

مراجعه کنید! قبلی در شمارههای من

جنیفر خواب
لوپز جنیفر خواب که زدم زور هرچه دیشب
ول شکیرا دختره سمج این نشد. مگر ببینم را
یکی میرفت تا اون بیرون و از خوابم میکرد
بیاد؟مخالفبودنبا تعدد زوجاتاینبدختیها

هم دارد. را

جهنم و بهشت
الهام از نوشتهای در اینترنت با

مضمون همین با
افتادمکه اینفکر دیشبکهخوابمنمیبرد به
این هستند؟ جایی چطور جهنم و بهشت واقعا
خرم سرسبز و و دارد خوب هوای آن ها یکی از که
این از کنار ولی غیر دیگری گرم وسوزان به استو
یکی که دارد خصایص دیگری وجود چه تمایز دو

جهنم میکند. دیگری را بهشت و را
آنهایی (البته اولاینکهآنطورکهمیگویند
دسترسی دنیا آن به و نمرده اند خودشان که
یک است. بسیار بد هوایش نداشتهاند) جهنم
آنجا خودمان. در تهران آلوده مثل هوای چیزی
زیادی کارهای جهنم اهالی آزار و اذیت برای
مثالروزیچندساعتقطعبرقدارند. میکنند.
سرعتاینترنتآنجابرایآنهاییکهمیخواهندبا
اقوامو خویشانخودشاندربهشتتماس بگیرند
جهنم صدای است. در خراب ضایع و بسیار کم
خداوند درگاه ماموران و ندارد وجود موسیقی
گذاشتهاند ماهواره یواشکی که را کسانی همه
کتک کنند تماشا را بهشت شاد برنامه های تا

این تا از میریزند داغ قیر حلقشان در میزنند و
غلطهانکنند.درجهنمکسیکتابنداردکهبرای
در را آسمانی کتابهای تنها بخواند. وقت کشی
تا جهنم بخوانند اهالی تا کتابخانهها میگذارند
در اگر برگردند. بهشت به و شده بخشیده شاید
بگیرند با کتاب یا مجله ممنوعه را شما جهنم
آببازی در جهنم است. شما گوشتان بزرگه تکه
مختلط به صورت زن مرد و و اگر است ممنوع
داغ تر و پایینتر طبقات به را آنها شوند خیس
جهنم اهالی آزار برای اذیت و میبرند. جهنم
که مجبور میکنند همه را گرم آنجا هوای در
و تیره رنگهای به بلند آستین کلفت لباسهای

بریزند. عرق و بپوشند تار
کامال است  جایی بهشت برعکس جهنم،
کوهستان تازه هوای  مثل هوایش  متفاوت.
ممکن چون نمی شود قطع  اصال برق  است. 
بیفتد. کار از بهشت مطبوع تهویه دستگاه است
سرعت اینترنتخداست. صدایموسیقیاز همه
هستند و شاد و میرقصند همه و است جا بلند
پارازیت و مزاحمت بدون خود تلویزیونهای با
میتوانندچندینهزارکانالتلویزیونیتماشاکنند.
دارد مخصوصا وجود کتابی نوع بهشت همه در
دنبال کسی البته سیاسی. و سکسی کتابهای
لخت بهشت در نیست چون همه کتابها این
شده است. حل سکس مساله و پتی هستند و
ندارند چونکسی کتاب های سیاسیهمطرفدار
نمیخواهدحکومتبهشت بهاینقشنگیوخوبی
بدون زیر فوارهها همه در بهشت کند. عوض را
برهنه آببازیمیکنند. توجهبهجنسیتلخت و
دربهشتخوردنهیچچیزیممنوعنیست.انواع
آن عرضهمی شودو اهالیآنجا به وغذاها کبابها
یعنیرایگان. ارزانبدونتورم قیمتبسیار همبه
رام، مارتینی، جانیواکر، از مشروبات نوع همه
آب میوه و آبجو و شراب تا گرفته ودکا و تکیال

دارد. قرار همگان دسترس در ساندیس
لخت و مردان زنان همه که با آن بهشت در
با دیگری کس به کسی هستند هم کنار در عور و
نگاههیزنگاهنمی کندو تجاوزجنسیوجودندارد.
مقایسه جهنم و بهشت همانطوری که غرق در
ناگهان میشد خواب سنگین از چشمانم داشت
در تختخواب نشستم. فنر و مثل خواب پریدم از
که کشورمان افتادم فکر این به نمیدانم چرا
اهالی است! همه جهنم یک درست مثل ایران
بدبختی و و با زجر را سال های عمرشان آن باید
حرف به و بگذرانند غصه و درد تحمل در غرق
فالن اگر که  کنند گوش روحانیون و  مالیان
که تمام میروند به جهانی نکردند و فالن کردند
در است که آن همانهایی ارزشهای ساختار و
خالف اخالق و حرام و ممنوع برایشان زندگی

بوده است!

خط شیـر یا قضاوت با
که ایران گزارش کرد روزنامه «وطن» چاپ
تعیین برای در تاریخ قضایی ایران بار اولین برای
گرفت. انجام قرعهکشی مظنون دو بین قاتل
میدان در مردی قبل چندی نوشت: روزنامه این
میان دو مظنون این در و میرسد انقالب به قتل
کردن زندانی سال بعد از دو میشوند. دستگیر
دوی آنها اظهار که هر علت این و به دو نفر این
۱۱۵۶ دادگاه  شعبه قاضی میکنند، بیگناهی
مقتولبرای بعثت تهران درحضور وکالوخانواده
مظنونرا رویدو دو شناسایی قاتلاصلینامهر
تا زد دست و به قرعهکشی نوشت جداگانه کاغذ

گردد! مجازات باید کسی چه شود مشخص
مورد اسالمی عدل نوع این اگر قرار است
آتی قضاوتهای در گیرد قرار عظام آیات تایید
دعواهای برای مثال شود. استفاده روش این از
شیر شوهر و بین زن طالق و خانوادگی حقوقی
رانندگی تعیین مجرمین یا برای و کنند خط یا
برای بهتر از همه و قیچی، کاغذ» «سنگ، از
تعیینمحکومینپروندههایاختالسمالی کشور

جویند! سود کشیدن» «ورق از

خالی از شوخی

بقیهازصفحه۳۳

۱۳ صفحه از بقیه
حکومت بیاید، پیش اعدام ماشین کاربرد در
هیاتیتخصصی بررسیوتحقیقی بدهدتا دستور
گزارشیبدهد. بپردازد و ارزیابیسیاست اعدام به
اگراعتیادنبود، میشدانتظار داشتکهباگذشت
زمانو همگامبا جامعهجهانی،آمار اعدامدر ایران
نبود، می شد اعتیاد اگر برود. کاهش رو به نیز
قطع نوجوانان اعدام تدریج به که داشت انتظار
جرایمموجبمجازاتاعدامکاسته شود شود، از
احکام ممکن تا حد که تشویق شوند قاضیان و
تبدیل کنند. مجازاتهای جایگزین را به مرگ
نه فقط اسالمی جمهوری در اعدام ماشین ولی
هیچ حکومت دور برداشته است؛ که نشده کند

و جرمشناسانه تحقیقات و مطالعات به توجهی
جمهوری در اعدام آمار نمیکند؛ جامعهشناسانه
در که نیست  کاهش به  رو  فقط نه اسالمی 
اعدام است؛ یافته تصاعدی رشد اخیر سالهای
جرایم مرتبا دارد؛ ادامه همچنان نوجوانان
مجازات مستوجب جرایم مجموعه به جدیدی
قاضی القضات کشور و اعدام افزوده میشود؛
و اجرای بیشتر اعدام احکام صدور به قاضیان را

تشویقمیکند. آنها
سادهای نیست. معالجه اینبیماری، اما، کار
بیمار که است آن الزم شرط برای معالجه اعتیاد
اوالبپذیردکهبیماراستوثانیابخواهدکهمعالجه
امید زیادیبه از این دو سر باز زند اگر بیمار شود.
چه بسیارمعتادانیکه معالجهاونمیتوان داشت.
بینالملل، عفو باقیماندند.  اعتیادخود با گور تا

برای نیست، و ناامید بیمار این از معالجه اما،
است. شده نیز متوسل عامل خارجی به کار این
قاچاق با مبارزه در که کشورهایی از سازمان  این
موادمخدرباجمهوریاسالمیهمکاریمیکنند
را ایران با خود همکاری نحوه که است خواسته
که جمهوری دهند بازبینی قرار نحوی مورد به
مواد قاچاق با مقابله موضوع از نتواند اسالمی
و بشر حقوق نقض برای محملی عنوان به مخدر
فراهمکردنزمینهصدورحکماعدام وسیلهایدر
حدی تا ممکن است این فشار بهره برداری کند. 
باز دارد، ولی اعدام ماده بیرویه از مصرف رژیم را
که بیماری رژیم به واقعیت این قبوالندن تا هنوز
راه درازی کند معالجه را خود باید و اعتیاد دارد
لحظه آخرین راه تا این و شاید ـ است پیش در

نرسد. پایان به رژیم حیات

مرگ... به معتاد

ایرانی سبز

بهغلطکردمبیفتندوسپسواردمسابقهانتخاباتی
یادشانرفتهکه سال۱۳۹۰ با  مجلس آیندهبشوند،
اتفاقی  هر آسمانفرقدارد. زمینتا سال۱۳۵۷ از
و آینده ایران است جز آن که در پیش بینی قابل
سیاسی و حضور برای فضایی شدن باز در صورت
بتوانند عمامهداران تباری از دیگر باری مشارکت،
نشسته حکومت گل به کشتی سکان رای مردم با

حفظ کنند. اسالم به نام را خود
زندگی در دگردیسی  حال در ایران  سبز
سبز است. این رو زمینی درون ایران زیرزمینی و
و است راه حادثهها در عوض میکند. پوست دارد
که می گیرد اسالم سیاسی را دامان هست هرچه
و گرانی و فقر تباهی و فساد و در ایران بازتابی جز
به حمله و تحریم به قدرتمند دولت های تحریک

است. نداشته ایران
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

چگونه شاهدند که همه می کند. خنثی سنا را
بیپایه ارزیابیهای و غلط کهنه، گزارشهای
کارشناسانوزارتخارجه برایتوجیهبیعملیو

میشود.» استفاده مالها به سوخترسانی
که مادام رو  این «از  افزود:  رجوی  مریم
رژیم اصلی سرکوب اپوزیسیون بر آمریکا دولت
خود قانونی مادام که تعهدات میبندد، چشم
و مادام میکند، را نقض اشرف درباره حفاظت
حذف بر مبنی قانون و عدالت حکم به که
تروریستی گروههای لیست از مجاهدین نام
بیاعتناییمیکند،تحریمهانمیتواندموثرباشد.
تحریمهایکگامبهجلووتسلیمشدنبهکشتار

است.» عقب به گام صد اشرف ساکنان
دیگر بار  پایانی سخنانش  بخش  در  وی
آمریکا گفت: «مساله به رییس جمهور خطاب
ایران مردم اراده اال ندارد حلی راه ایران هیچ
مقاومت یافتهترین سازمان و بزرگترین در که
به چرا این همه با است. تجلی کرده تاریخش

ایران مردم کشیدن مقاومت بند به سیاست
قتلعام یک مقابل در چرا نمیدهید؟ خاتمه

نمیکنید؟» کاری اشرف در پیشگیری قابل
درباره مردم آمریکا، «مردم ایرانو ویافزود:
کرد که خواهند قضاوت اساس این بر شما 
بزرگ خونریزی یک از میتوانستید که هنگامی
به خودتان از روزی کردید؟ چه کنید، ممانعت
زمان به شدت دادن هدر و خاطر این روزها
نمایندگان هشدار و این کرد. خواهید انتقاد
که هر خونیکه باشید داشته را به خاطر کنگره
ساکناناشرفتوسطدولتعراقجاری پیکر از
از بعد به خصوص شماست؛ دست روی شود،
این عراق. گو با نخستوزیر دیدار از و بعد امروز
نخواهد حملهیی هیچ فشار و حال هر در  که
باز آزادی به رسیدن از را ایران مردم توانست
تا ماست. و سوگند این ماست. تعهد دارد. این
دست آن از ایران مردم بزرگ مقصد به رسیدن

برنخواهیمداشت.»

دشمنی دارد.» اشرف به مجاهدان نسبت
از بخش دیگری در ادامه و رجوی در مریم
اگر ایاالت که نیست «تردیدی گفتارش گفت:
متحدهبه حداقلتعهدات بینالمللیو مسئولیت
بود، عمل کرده اشرف قبال خود در اخالقی
اینپایه در فاجعهآفرینیدست باز دولت عراقتا
یادآوری کنم هم اجازه دهید باز پیدا نمیکرد.
آمادهاندجز ساکناناشرفبرایهر گزینهیی که

نابودی.» و تسلیم
در کنندگان به شرکت خطاب آنگاه وی
نامید عزیز» «دوستان را آنان که تظاهرات
کنگره در آمریکا مردم منتخبان «امروز گفت:
تحریم موثر برای تحسینانگیزی نحو سنا به و
آن عظیم با خطر قاطعانه و مقابله ایران رژیم
میکنند. تالش جهانی، امنیت صلح و علیه
برای آخوندها اراده به شدن تسلیم با دولت اما
کنگره و تالش اپوزیسیون اعضای بردن بین از

مقابل... در مجاهدین» «سازمان هواداران تظاهرات در


