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* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران          مشهد          تبریز          شیـراز          اصفهان          دبی 
       از ۵۶۷ دالر      از ۹۰۰ دالر       از ۵۶۷ دالر        از ۹۰۰ دالر           از ۸۰۰ دالر         از ۶۷۲ دالر 

به قیمت های فوق هزینه مالیات اضافه می شود

اخبار به انگولک
شد. اعالم غیرقانونی ایران در سینما خانه *
خانگی سینمای کردم  فکر  ترسیدم، ـ

غیرقانونیشده!
است. باال رفته شدیدا تهران در قبر قیمت *
میتواند زمانی امام حکومت یک فقط ـ

ببرد! باال مردهها برای حتی را قیمت ها
مردان  از بیشتر برابر سه ایران در زنان  *

خودکشیمیکنند.
میآیند حساب به مردان نصف چون البته ـ

نیم برابر! و میشود یک
ایران  خریداری شده از * هندوستان پول نفت

میکند. پرداخت روپیه به را
بجای نفت، که است باقی شکرش باز جای ـ

نمی دهد! فیلم سینمایی و کاری پودر
نفروشند  دالر صرافها اگر اقتصاد: وزیر *

می شود. بازار ارز حل مشکل
میخواهند صورت مساله حل بجای باز هم ـ

پاک کنند! مساله را
بستن  ایران: ارتش دریایی نیروی * فرمانده

تنگه هرمز بسیار ساده است.
سادهتر! آمریکا برای آن کردن باز ـ

*نمایندهمجلساسالمی: اگرزلزلهبیایدمردم 
غرق می شوند. فاضالب در تهران

نخواهد امروز کثیفتر از وضعشانخراب تر و ـ
شد!

به  مجلس حضور در جای * احمدینژاد به
رفت. ونزوئال

خوشگل دخترهای دیدن نه؟ که چرا ـ
پشم و ریش مشت یک دیدن از بهتر بیحجاب

نیست؟
و  «صدا سابق مجری یاسینپور * وحدی
و  راهاندازی سیما» و «صدا ۸۸ را فتنه سیما»:

مدیریتکرد.
را پخش جریانش و کردند نامردی پس چرا ـ

نکردند؟
احمدینژاد:  معاون رحیمی محمدرضا  *

می کنند. اخالل ارز بازار در خارجی عوامل
بیگانه نیروهای گردن بر چیزی تقصیر اگر ـ
به اسالمی جمهوری سیاست نیفتد خارجی و

میریزد! هم
*حسنونایینماینده مجلساسالمی:جایزه 
مرکزی) (رییس بانک بهمنی را به شیمی نوبل
کاغذ پاره به یک را کشور پول ملی بدهند چون

است. کرده تبدیل
رویش نشده بگوید«پهن»وگفته کاغذ پاره! ـ

بشوم! نمایندگان نجابت این و ادب فدای من
به  دالری ایران میلیارد نیم و سه کمک *

حکومت بشار االسد.
ـفکر نمیکنیداین مبلغ برایکشتنسه چهار

باشد؟! زیاد کمی خیابانی معترض هزار
کاهش  دالر هزار مسافرتی ارز سهمیه *

یافت.
روزها همین باید مسافر خراب وضع این با ـ

بعد خارج شود! و بدهد دستی دالر هم هزار
شد. اعالم ایران اینترنت کندی علت *

اسالمی بوده؟ ارزشهای حفظ ـ
کام»،  دات طال «مثقال و ارز اعالم سایت *
را خراب وضع مردم تا شد فیلتر دولت توسط

نفهمند.
سرشان خجالت هم مثقال یک این مالها ـ

نمیشود!
زندانمحکوم  رفسنجانیبهششماه * دختر

شد.
ـتقصیرخودشه. میخواست بجایرفسنجانی

خامنهایبشود! دختر

جداسازی طرح
پیش سرعت به جداسازی  طرح  ایران در
ازسیمین»وجدایی از«جدایینادر بهغیر میرود.
مشایی وجدایی روزنامه«کیهان»از از احمدینژاد
باطبقهبندیجدیدجمهوری تقریباهمهچیزها آقا
زاویهسکسی از چیز همه و اسالمیتبلیغمیشود

بررسی میگردد. آن
قضاوتکنیدکهجمهوریاسالمی خندهدارترین

نه: یا است دنیا کشور
در کنار  زن و مرد مانکنهای قرار دادن  *

ممنوعاست! یکدیگر
و  خیار هویج، نظیر مردانه میوههای * فروش
بایداجازهشوهر بادمجانبهخانمها ممنوعاست و

کنند. کسب را خود پدر یا
و  مدرک خانمهایی که به چمبر فقط * خیار
میشود. فروخته نمایند ارایه را خود ازدواج قباله

تلمبه  دوچرخه با و اتومبیل کردن چرخ * باد
ممنوع است چون درضمنباد زدن شخص ممکن
رقص به حرکات به صورت را خود است باسن

در بیاورد. حرکت
کارگران  توسط فقط باید گاو شیر * دوشیدن

گیرد. مونثانجام
حداقل ۵۰ سانتی  گرم باید سرد و آب * شیر

ازهمفاصلهداشتهباشندوبراینصبآنجواز متر
می باشد. الزم شهرداری اداره مخصوص

سیمها  کردن مردی حق لخت برقکار * هیچ
ندارد. مجوز وزارت ارشاد بدون را

در  عشق مرغ چون پرندههایی نگهداری  *
است. ماده ممنوع و نر صورت مختلط به قفس
نر پرنده بین باید قفسهایی چنین داشتن برای
رسمی عاقد یا و جمعه امام توسط ماده پرنده و
باالی در آنان عقدنامه و شود خوانده نکاح خطبه

گردد. آویزان قفس
رای نمایندگان مرد  و * رای نمایندگان زن
صندوق یک در نباید اسالمی شورای مجلس
هم تماس با آنها ورقه های رای تا ریخته شود

نداشته باشند.

دالر
باال محبوبیت آقا همچنان مثل دالر ایران در
باال میرود می رود. به محض این که دالر پایین و
تزریق بهبازار بهقول خودشاندالرهاینفت را فورا
آنقدر وقتها دالر بعضی بیاید. تا پایین میکنند
با و بگذارند کنار را تزریق مجبورند که میرود باال

کنند. بازار وارد را دالر بزرگ تنقیه یک
مدافعوضع اسفناک تنها روزنامه «کیهان»،
چند آمدن پایین به مربوط خبرهای مملکت،
اولش صفحه در باد و برق مثل را دالر تومانی
شتر انگار باال رفت  دالر  اگر اما میکند چاپ

ندیدی. دیدی
خبری روزنامه «کیهان» میگویند اگر مردم
برای احتیاجی نیست ننوشت دالر وضع درباره
صرافی ها به  دالر قیمت  درباره  اطالع کسب
کردچون معلوماستکه دالر گرانشده. مراجعه
خبری که این یعنی «بیخبری» وقت ها بعضی

یعنی این! است. ژورنالیسم مدرن

عمیق افکار
بیشتر صدا سرعت از نور سرعت میگویند
یک«صدا اندازه به حتی خدا اینکه یعنی است.

مهندسی قدرت اسالمی جمهوری سیما»ی و
است؟ نداشته

مرکزی بانک جدید رییس
در طال هم ریخته ارز و به دنبال وضع به
محمود و یا اخراج، استعفا شایعاتی در مورد بازار
افتاده زبانها سر بر مرکزی بانک رییس بهمنی،
برکناری از بعد این است که بزرگ مشکل است.
با اگر بیاورند و کار سر بر را کسی فعلی چه رییس
آمدنمهره جدید وضعبههمان سابق برگشتآن

بیندازند. کسی چه گردن بر را گناه وقت
باید بهمنی محمود جای به میکنم فکر من
او چون کرد. رییس بانک مرکزی را مشایی رحیم
میداند و دارد رابطه غیب دنیای و زمان امام با
خواهد چگونه آینده روزهای در ارز و طال وضع
کند و یا تزریق دالر به بازار موقع می تواند به و بود
کس هر آن از بازار بیرون بکشد. غیر از را سوزن
میفهمد و قبل از او کند اختالس خواست هم

بگیرد. را کانادا به طرف رفتن جلوی میتواند
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 بقیه در صفحه ۳۳   
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نجات عملیات
فارس خلیـج در

فارس در خلیج جالبی گذشته اتفاق هفته
افتاد.

فرمانده که میشود شروع آنجا از داستان
در صورت نیرویدریایی جمهوری اسالمیگفت:
ماتنگههرمزرامی بندیم.بعدمعاونرییس تحریم 
جمهور ووزیرامورخارجهگفتند:ایشانغلط کرده
چنین ما بست. را خواهیم هرمز تنگه گفته که

کاری نخواهیم کرد.
چند احتیاط محض هم آمریکاییها بعد
فارس خلیج آبهای به هواپیما و ناوشکن تا
آمریکا اگر گفت: سپاه رییس بعد روز فرستادند.
را خواهیم بهخلیج فارسبرگرددکشتیهایآنها
ناوگانهای ایران، تهدید به توجه بدون اما زد.
در گشت ضمن و فارس رفتند خلیج به آمریکا
دیدند را کشتی ماهیگیری ایرانی یک منطقه آن
سومالی دزدان دریایی آن توسط سرنشینان که

بودند. شده گرفته گروگان به
عملیاتی طی آمریکا بالفاصله دریایی نیروی
نجاتمی دهد  بودند این ماهیگیرانرا که۱۳ نفر

میآورد. به اسارت در دریایی را دزد ۱۵ و
این مورد در گزارشی ما مخصوص خبرنگار
آن جالب قسمت که فرستاده نجات عملیات
مافوقان یکی از با دریایی پاسدار مکالمه یک نوار
ماجرا تمام دهنده توضیح و میباشد خودش

است.
صدا میاد؟ حاج آقا؟ ـ

نماز بودم. سر شده؟ چی صدا میاد. ـ
جلوی تنگه هرمز. رسیده حاج آقا. آمریکا ـ

هیچ آمریکا کن. کنترل را خودت که اوال ـ
امام گفت. که همانطور بکند غلطی نمیتواند

دریاساالر ناسالمتی من چیه. حاج آقا دوما
قربانبگو. هستم.

چکار بفرمایید شما! شما قربان هم من ـ
کنیم؟

بزرگه؟ چقدر ناوگان ـ
فقط اندازهیکشهره. به است. ـخیلیگنده

داره. کم میالد توش برج یک
است؟ ناوگان کدوم می دونی ـ

نه حاج آقا. ـ
آقا!؟ حاج گفتی دوباره ـ

ـببخشید.
که روی تصویرهایی از ناوگان است؟ کدوم ـ
فکر کالسدیدهایدمیتوانیدشناساییکنید؟ در

باشد؟ کید» اس اس «یو  میکنی
چی؟ بله؟ چی ـ

KID یعنی  یعنی بچه. کید» اس «یو اس ـ
بچه.

نیست. بچه این قربان. نه ـ
هستند؟ شما تیررس در آیا ـ

بله. ـ
ـدارندچکارمیکنند؟غلطکردهاندکهآمدند

ما. آبهای به
سومالیاییها که را ماهیگیر تا چند دارند ـ
قبل هفته سه دو میکنند. آزاد بودند گرفته

بودند. گرفته
ندادید؟ نجاتشان چرا شما ـ

هستیم؟ در جنگ هم با سومالی ما مگر ـ
ما هستند. برادران آنها فرموده بودند

حواست آنها. دریایی دزدان نه ولی آره ـ
کجاست؟

کنیم؟ چکار حاال ـ
را ما ماهیگیران میکنند غلط آمریکاییها ـ

نجاتمیدهند.
کنیم؟ چکار حاال ـ

آمریکا میزنیم. این توی دهن ما ـ
نیست. دادن شعار وقت آقا. حاال حاج  ـ

بهچاک؟ بفرماییدچکار کنیم. بزنیم
کن. را گزارش وضعیت کن. آقا. صبر نه ـ

و بهشان گرفتند دریای را هم حاال دزدان ـ
دستبندزدند.

کجاهستند؟ ـماهیگیرها
سربازهای با کشتی عرشه روی دارند ـ

آمریکاییآبجومیخورند.
دیگه؟ ـ

و کرده اند را بغل سربازهای آمریکایی ـ حاال
دارندخداحافظیمی کنند.

خوب برگرد. و بزن دور خوب. بسیار ـ
شد. درایت و و خوشی تمام خیر شد ماجرا به
اسالمی همیشه کارساز دریایی نیروی کاردانی
در این دریایی را نیروی قوی ترین و ما بوده است

داریم. منطقه
دارید شما باز نکردیم. کاری که آقا! ما حاج ـ

میدهید؟ شعار
آقا. حاج مننگو به هم اینقدر ساکتباش. ـ

کن. استفاده اسم رمزی از دیگه دفعه
آقا! حاج چشم ـ

نکند درز جایی عملیات این خبر ضمن در ـ
چونآقا عصبانی میشه! فهمیدی؟

آقا! حاج چشم ـ

میـوه میدان در تجاوز
تهران تره بار و

پیمان نام جوانیبه گفتهچندخبرگزاری، به
کرده در میدان ترهبار تهران تجاوز دختری به
توسط خود بعد از دستگیری جوان این است.
مننیست. تقصیر آنها گفت: گشتانتظامیبه
را جلوی هلوها که بود میوه فروشی تقصیر این
از بعد من و بود گذاشته نمایش به فروشگاهش
کنترل کنم. را خودم نتوانستم هلوها دیدن این
شهرداریتهراناز این قرار استطبقدستور
شبیه دربسته جعبههای در هلو فروش بعد به
مردم تا گردد عرضه خریداران به تخم مرغ جعبه

خود بیخود نشوند. از

۲۰۱۲ سال در دنیا پایان
دارندکهسال۲۰۱۲ سالپایان  بسیاریعقیده
استو حادثهایناگوار بشر زمینو عمر یافتنکره
تمامخواهدکرد. را وغیرقابلپیشبینیهمهچیز
بهاحتمال قوی واقعه برخی میگوینداینحادثهو

شد. خواهد آغاز ایران از
سوم جهانی  جنگ میگویند دیگر بعضی 
جنگ بین مسلمانان و کره شمالی و غرب بین
سال و در همین آغاز سال مسیحیان در این و
اتمی جنگ یک رسید و احتماال پایان خواهد به

گرفت. خواهد در
دنیا  اختتام نقطه قبال هم را سال۱۹۹۹ پایان
که است واضح البته که بودند کرده پیش بینی

است. درنیامده آب درست از آنها پیشبینی
آگهیها  از بسیاری میالدی سال۲۰۱۲ آغاز در

و است مورد این در روزنامهها اعالمیههای و 
چند نمونه به هستند. خواندنی آنها بسیاری از

کنید: توجه آن ها از

حراج
کلیه اجناس رسیدن پایان دنیا علت فرا به
مخصوص  تخفیف ۵۰ درصد با امروز از فروشگاه

میشود. عرضه شما به
را  آن نام ما که بزرگ است آنقدر حراج  این

گذاشتهایم. «BIG BANG»

آمریکا ـ میسیز فروشگاه

برای فروش
در بهترین سه هزار متری خانه مجلل یک
بهای با مبلمان و تجهیزات کلیه با تهران نقطه
یک و یا با به فروش می رسد متر یک تومان هر
مترمربع پناهگاهاتمیزیرزمینیمعاوضه میشود.

تماس حاصلنمایند. عالقمندانبا تلفن...

تورهای تفریحی
خود تعطیالت و سفر آخرین برای آیا 
استفاده برای امروز همین میکنید؟ برنامهریزی
ازتورهایتفریحیترکیهوجزایرکاراییب،کاراکاس
لختیدنیا جزایر از ومونتکارلووهمچنیندیدار

حاصل نمایید. تماس دفتر ما با

مراسم مذهبی
و دفن کفن مردهشویی، آماده ما شرکت 
میباشد. شرعی طبق قوانین خانوادهتان و شما
پرداخت صورت پیش به و هزینهها حقالزحمه

کاملدریافتمیشوند.
فرصتطلب تهرانی محمد با موبایل... لطفا

تماسحاصلنمایید.

مذهب تغییـر
اینجانب حسینحسنزادهجمکرانی بهعلت
فرارسیدنپایان دنیا قبلاز ظهور امامزمانبدین

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

دی) ۲۶) ژانویه ۱۶ دوشنبه

(۳ بهمن) ژانویه ۲۳ دوشنبه

سینمایی: فیلم
کارند» مشغول «کارگران

حقیقی مانی کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

بحث آزاد
کانون جلسات همیشگی محل برگزاری: محل



330Iranians, Vol. 16, No. 563, Friday, January 13, 2012 ۲۳ دی ۱۳۹۰  جمعه ،۵۶۳ شماره شانزدهم، ۳۳  ایرانیان، سال

۱۲ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۳۰ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۱۶ صفحه از بقیه

۲۷ 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

ش

ش ط
چ

ا

ا
ا

ی

ل

م
ش

ر

ر

ش

ا

ا
و

ا

ا

ش
ن

س

ا

س

ل

ن

س

اا
ژ

ا
ر

ر

د

ل

ا

ز

ا

ش

ل

م

ه

ن

ی

س

ی

ا
خ

ی

ف

ر

ی

د

ا

ه
ش

ل

ه

م

د

ک

ت
ر

ا
ش

ع

ی

ن

و

ق

م

ل

ه
ر

ت

ن

ا
ر

ن

ی

ید

ی
ف

د

ر

ی

ر

ی

ی س

ا
ی

ا

و

ن

ر

ا

و

ا

ش

ر

ا

ن

ا

ا

ر

ا
ش

ا

ه

ژ

ک
گ

ک

ن

ش

ش

ک

و

ب

س

ن

ب

ه

د

ی
ت

نس

پ

چ

س
ب

ش

رن

س

ی

ل

س

ن

ا

ا
ن

ب

ل

ل

ن
م

ا

ف

ب

ا

ل

ا

ا

ت

د

د

ی

ا

ی

س

س خ

ت

ت

ت

ت

ن

ن
م

م م
چ

ک

رچ

غ

ا

ن

شگ
گ

ناک
ااکهک
ریاگار

رتاهاعا

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

مداح  و قرن ۱۳  عارفان و شاعران از ـ  ۱
برنجشوشتر. ـ قاجار فتحعلیشاه

به  ـ غذا چاشنی نوعی ـ نیرنگ و تزویز ۲ ـ
و نظیر. شبیه ـ محصول زند

ابزار  از ـ ـ ماه محبت مرد هنرپیشه ۳ ـ
موسیقی.

قرن ۱۵ و ۱۶ که  اسپانیایی استعمارگر ۱ ـ
شد. هزار ساله اینکاها انهدام تمدن دو موجب

پسربهگویش گیلکیـاز درختانـبخشی  ۲ـ 
هرمزگان. استان در است

ناپسند ـ  و ـ سخن زشت ۳ ـ پوستین دوز
گله زاییده شود. آنچه از

رها  ـ الکل کاشف ـ خداوند صفات از ۴ ـ
آزاد. و

چیز  اصل هر مایه و درخت تسبیح ـ ۵ ـ
نامها. ـ

آهوی  سالوادور آلندهـ  کافی استـ کشور ۶ـ 
از القاب اروپایی. ـ عرب

بویی  ـ پرسش ادات ـ از خوشایند و گوارا ۷ـ 
رسد. مشام به که

این  ـ نامی برای بانوان ـ و پاک و منزه ۸ ـ
نامی برای بانوان. هم

تئاتری  نقش تحسینـ  در مقام کلمه ای ۹ـ 
و هند اختالف مورد منطقه کشمیر با ـ همراه

پاکستاناست.
نام  است و بزرگوارتر ـ ته! مته بدون ۱۰ ـ
پیشینشهربهشهرـنشانهجنونهنگامرانندگی

ـ شامهنواز. بعضیها!
انوشیروانساسانی  نامپدر ایوانـ بالکنو ۱۱ـ 

گزندگان. سالح ـ
ـ  سخنگو پرنده ـ وحده متکلم ضمیر ۱۲ ـ

سترون.
حالل  از مخلوطی ـ کلفت! گردن سیم ـ ۱۳

موسیقی ایران. دستگاهی در جایزـ  و
انواع مسابقات  از اقسام فعلـ  از نورهاـ  ۱۴ـ 

اتومبیلرانی.
رضازادهشفقاستاد  دکتر کتابیاستاز ۱۵ـ 

دانشگاه. درگذشته

در  است بخشی ـ  بیخبر و  بیموقع ـ  ۴
ـ آذربایجان خطه از شاعری  و تهران استان

تهنشین مایعات.
ازعشاقدرونکتابـشادیوخوشحالی  ۵ـ 

جایگاه. شطرنج چهره ـ
روشها و  ـ سقف تیر شاه ـ آخر ۶ ـ حرف

عادات.
گذشته  روز ـ  کند آبدیده را مرد میگویند ۷ـ 

عرب. آشپز ـ سفیدی مظهر ـ
بازپسین. پردهـ  میوه نارسـ  روز نوعی ـ ۸

دشنام و  ـ  ـ عالم ناپیدا شایسته و ۹ ـ جایز
ـ آزمندی. نفرین

دوری و  ـ بیماریهای بسیار خطرناک ۱۰ـ  از
آذری. گویش به زمین ـ فراق

قتلقانونی  تصدیقآلمانیـطرفچپـ ۱۱ـ 
مجوز. با و

کسی  خدمت در و همراه ـ اسب! پاالن ـ ۱۲
بودنـ  گریه و شیون.

ناگهان  ـ زمین کره دوره فرضی خطی ۱۳ ـ
نیمروزی. غذای ـ خودمانی

افسون  و جادو پولیدر خاورمیانهـ  واحد ۱۴ـ 
دوستی. و ـ محبت نفی کلمه پیشاوند ـ

وصال  از منظومهای  ـ گنجشک  ـ  ۱۵
شیرازی.

اثنیالعشری شیعه مذهبخود را از تغییر وسیله
عموم می رسانم. اطالع به سنی به

اطالعیه
که میرسانیم اهالی کره زمین همه به اطالع
قرعهکشی برنامه در این سال دنیا خاتمه علت به
گردیده است.  فعال معلق ۲۰۱۳ گرین کارت سال
خودداری اداره این فرمهای خود به ارسال از لطفا

فرمایید.
آمریکا مهاجرت اداره

شام آخر
رستوران رمانتیک محیط از استفاده برای
زندگی خود غذای  و خوردن خوشمزهترین ما
تلفن نمایید. رزرو را  خود  میز امروز همین

رزرواسیون...

جدید کاریکلماتورهای
* درختعقیمو بدون میوهدر زمان گردهافشانی 

است. کاندوم استفاده کرده از
صف  در پاییز  فصل  در بهاری  پرنده   *

بیکاریمیایستد. دریافتکنندگانبیمه
و  عکسها به را زمین جاذبه قانون * میخها

توضیح میدهند. دیوار تابلوهای روی
با نیمی از  طالیی میشناسم که ماهی یک *

است. کرده هیدروژنه را خود دریا آب
این است  پاییز در درختان برگ * علت ریزش

نمی کنند. خوبی استفاده شامپوی از که
با کمک  که می شناسم را * روح سرگردانی
دنیا این به «جی .پی.اس» خود باالخره دستگاه

بازگشت.
مخالفت  علت به که میشناسم را * نورافکنی

کند. ازدواج قوه چراغ با نتوانست هرگز برق اداره
میتواند  زمین کره گرمی  دالیل از یکی *
باشد. سیاستمداران دولتمندانو گازدار نطقهای
مراسمتشییع  در * زمستاناولینکسیبودکه

کرد. حضور پیدا برگ پاییزی جنازه
درخت  زیر ابری روزهای در آفتاب گردان * گل

میخورد. و آجیل و تخمه میکشد دراز
آشغال  روزی دارد آرزو من آشغال * سطل

شود. برقیآشپزخانه خردکن
* قالیچهپرندهغمگینوافسردهایرامیشناسم 
بود. آمده دنیا به ممنوع پرواز جنگی منطقه در که

خانه ام  پشتبام باغچه به بهار فصل پایان * در

میدهم. هدیه گل سبد یک
ارتفاع  از را ترس که  دارد  حق هم آبشار  *

داشته باشد.
مخفیانه با شیر  من دستشویی * شیر آب سرد

دارد. رابطه همسایه ام دستشویی گرم آب

پس) های نه (پس پ نه پ
من جدید

* نوزاد تویبغل مامانشگریه میکرد. مادرش 
قربونت برمگرسنته؟ گفت:

پ، با نه گفت: پ در آمد و به صدا بچه یکهو
اینممههایگندهنزدیکدهنمدارمبرایبچههای

میکنم؟! گریه اوین زندانی
آمدند توی نفر بود یکهو دو قبرم شب اول *

هستید؟ منکر و نکیر شما پرسیدم: قبر:
لوپز جنیفر پ، من نه داد: پ جواب اولی

آنتونی! مارک هم یکی این و هستم
پرسیدم: سیگار و کوچه سر رفتم بقالی *
پ گفتم: میخواهید؟ فیلتردار گفت: دارید؟
مزاحم دولت که میخوام فیلترشکن با پ، نه

مننشه!
داده دکتر که تزریقاتی که آمپولی بودم رفته *

آمپول بزنید؟ آمده اید پرسید: یارو را بزنم بود
که باسنم را به شما پ نه پ، آمدم گفتم:
برای تا بدهم جهانی ندارید نشان اینترنت دیگه

بزنید! دید لخت باسن یک بار آخرین
میفروشید؟ ارز گفتم: و صرافی رفتم *
ریال پ، پ نه گفتم: دالر میخواهید؟ پرسید:

میخواهم.

با زنم من گوهای گفت و
مدتیاستکهبازنمحرفنزدهام.باهاشحسابی
بود. ما مکالمه آخرین سر هم همهاش کردهام. قهر
به خواب. اتاق و صاف آمد به خونه آمد روز یک

بیار. در را بلوزم گفت: من
در مرا خواب درآوردم. گفت: لباس را بلوزش

درآوردم. بیار...
در بیار... هم مرا کرست و گفت: شورت بعد

درآوردم.
باشه که آخرت دفعه این کشید: داد بعد سرم
به کریسمس برای را اینها می پوشی مرا لباسهای

تو... به نه دادند کادو من
حرف با زنم دیگر و شدم عصبانی به بعد آن از

نمیزنم...

مردم ملی و وطنپرستانه احساسات تحریک با و
رای بکشاند. صندوقهای پای را به آنان

درواقع،ممکناستانتخاباتتوضیحدهنده
و تبلیغاتی چرا سطح تحریکات که باشد امر این
اینروزهایکمرتبهباالرفتهاست. نظامی رژیم در
اینروزها که مالیکشور نظام نفتو تحریم البته
قرار اروپایی آن متحدان و آمریکا دستور کار در
واکنشهایاعتراضی استو نگرانکننده گرفته
مانورهای ولی باشد،  درک قابل میتوانست رژیم
دریاییدرخلیجفارسوتهدیدبهبستنتنگههرمز
کهکمترینتاثیریدرترساندنآمریکاومتحدانش
ایجادیکجو نظامیو نداردچه دلیلدیگریجز
واکنش جنگیدرکشورمیتوانستداشتهباشد؟ 
در خود نظامی نیروی تقویت به بریتانیا و آمریکا
هرمز تنگه بستن خط قرمز اعالم خلیج فارس و
مقامات به سرعت عقبنشینی که آنان سوی از
این مانورها که داد نشان داشت دنبال را به ایران
بهجایکاهشخطرحمله چگونه ورجزخوانیها

اینشاید دقیقا استو افزایشداده خارجی، آنرا
برگزاری آستانه در ایران مقامات که باشد چیزی
یک ایجاد بودهاند. دنبال آن به مجلس انتخابات
به تهدید و غرب کشاندن و ایران جو نظامی در
احیانادرگیرینظامیبهجایتحریمهایکمرشکن
و سویآمریکا از ماههایآینده در مالیکه نفتیو
رژیم ارزیابی ایران خواهد شد. متوجه متحدانش
آناستکه تهدیدیاحمله نظامیبهمراتب ظاهرا
در تحریک مالی از تحریمهای اقتصادی و بیش
استو مردم موثر وطنپرستانه احساساتملی و
کار به نیز انتخابات تنور کردن گرم برای میتواند
آینده یکیدو ماه فاصله در اینرو، شود. از گرفته
و ما شاهد تحریکات نظامی است مردم ممکن
تبلیغاتیبیشتر رژیمباشند،وهمراه باایجادفضای
آقای آن، جنگیوتهدیداتنظامیغربحاصلاز
برابر در همبستگی به وحدت و را مردم خامنهای
انتخابات به در شرکت از و بخواند خطر خارجی
آیا کند. ولی مشخص آن یاد یک مظهر عنوان
انتخابات به این طریق توانست از خواهد رژیم
پاسخ زمان بدمد؟ تنها اسفندماه روحی بیجان

داد. خواهد را سئوال این

که... «پرشور»ی انتخابات

برخوردار است.تمامایرانیانیکهتجربه محاکمات
۱۶۸ قانون  اصل تصویب تاریخ از را غیرمنصفانه
دارند،ظرفیتهایبالقوه اساسیبهبعدپشتسر
که پس نیز آنها تشکیلمیدهند. این جنبشرا
جهان این از غیرمنصفانه محاکمات تحمل از
و میافزایند بر قدرت جنبش بستهاند بر رخت
آنهاحفظ از مانده اسنادبهجا در ناگفتهها بسیار
تدریج که به بازماندگانشان بیگمان شده است.
جنبشاعتراضیجدیدباسکوتمتهمینسیاسی

ـمطبوعاتیدردادگاههایناصالحتقویتمیشود،
می نهند. راه در پای

شلوغی است. بسیار امید است. زنده ایران
از چیزی طالفروشها و  صرافیها پیرامون 
جریان است در چهره هزار با عظمت مبارزهایکه
باهم نمی کاهد. اگرملتینانو آبوقانونمندی را
و خواسته انسانیاش را بخواهد،حقوق طبیعیو
میتواند این چنین ملتیحتما است. نکرده گناه
یک که زندگی بدهد. تغییر را زندگیاش شرایط
ندارد. قرارهمنیستبرایتغییر شرایطهمه وجه

باشند. شکنجه شده رفته و زندان
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۴ صفحه از بقیه
آغازی بر یک پایان

در الحق و سابق حکومتی درون نيروهای ميان
که برایوی امنيتیبرایکشور شرايطپر مخاطره 

بود. خواهد پرهزينه
تنهاسايتخبریدرداخلکشورکهيادداشت
در «اطالعات» روزنامه  در انتشار از پس را عاليی
آنالين» «خبر سايت کرد منتشر مجازی دنيای
ساعاتی از پس که بود علی الريجانی به نزديک
خبری ديگر ـ سياسی سايت های را برداشت. آن
مثل کشور داخل در توجه قابل مخاطب دارای و
از انتقادی گهگاه صدای «تابناک» که و «الف»
ناديده را میشود نيز اين يادداشت شنيده آنها
اين واکنش خامنهای به به خوبیاز گرفتند. آنها
نوعنوشتههاوهزينههايیکهبايدبرایانتشارآن ها

پرداخت کنند آگاه هستند.
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

به رهبر عاليی نصايح

حجت برای راضیه و که محکوم میشود. است
کور گره ندارد. وجود هم مبارزه یا فرار امکان حتی

شدنی نیست! باز زندگی آنها
این که انگشت به میکنم هنگامی که اشاره
و عرفی، اجتماعی، ساختار متوجه فیلم اتهام
داستان دادههای بر میباشد، امروز ایران قانونی
آن کور قانون و این جامعه میکنم. تکیه فیلم
ویژه دشواریهای گرفتن نظر در بدون که است
نادر می بندد. آنان بر را رهایی راه فیلم، زوج دو
وقتی میآورد زبان به را این صریح گونهای به خود
سرشنمیشود.» «قانوناینچیزها کهمیگوید:
از حقیقت دارد با بیان را که چشم ترمه امید و
نقشبر آبمی کند. شود، حمایتقانون برخوردار
که این جای به دو هر قانون و دین جامعه این در
دردهای شهروندان باشند، مرهمی بر گرهگشا یا
فزونی را گرفتاریهای آنان تنها پاگیرند و و دست

میبخشند.
در که میدهد شهادت فیلم این نهایت در
انقالب، از پس سال سی از بیش امروز، ایران
هستیم روبرو میان اقشار جامعه تنش و ستیز با
روزمره زندگی  معضل های حل در نیز قانون  و

سترونمی باشد.
پدر میان میباید ترمه که هنگامی فیلم آخر در
که باشد) (هرچه او قضاوت برگزیند، را مادر یکی و
تا خاطیمیشمارد را محیطحاکم و جامعه بیشتر
است که من این باور همه، این با مادرش را. پدر و
در سیمین» از نادر «جدایی چون فیلمی ساختن
تولید و تهیه تمام دشواریهای بهرغم امروز، ایران
هنری قرار کار سر بر که دستانداز هایی فیلم، و
می دهند، یکپیروزیاست ونشانهرشدو پختگیو
درعین حالنوآوریبرخیازهنرمنداندر کشمکش
دیدن دوباره دیدن و با محدودیتهای محیط. با
فیلم«جدایینادرازسیمین»بههیچروینمیتوان

بود. نومید آن پویای سینمای و ایران آینده از

عاملبرجسته عنایت به با ویژه انتهایفیلم، به در
و مفهوم معنا اینصحنه نادر، دلخوری سیمیناز

میکند. گستردهتریپیدا
بهدالیلی فرهادیدر مصاحبههای خود، اصغر
گو پیرامونابعاد گفت و روشن است، از همه بر که
موفقیت راز او از دید سیاسیفیلمخودداری کرده.
وایجاد ارایهشخصیت هایپیچیدهوپویا در فیلمرا
قشرهایگوناگونتماشاگرانباید جست. رابطه با
هم چندان فیلم سیاسی پیام من، باور به ولی،
برداشت در دو فشرده گونهای به نیست و پنهان
جامعه ایران امروز در بقا راهکرد و سیمین از نادر
یا سیمین فرار راهکار این چه می گردد. نمایان
در باشد، توانمندی برای او تالش و نادر ماندن
آن بر حکمفرما قانون و جامعه این صورت دو هر

دوربین... خطاپوش چشم
۲۹ صفحه از بقیه

از پس که است گفته کیلیس استاندار
دریافتاطالعاتیمربوطبهمحمولهمشکوکاین
مرزیدر یک گذرگاه پلیس آن ها را در کامیونها،
محموله های و متوقف سوریه و ترکیه مرز جوار

است. کرده ضبط را آنها
یوسف قول از «دوگان» ترکی خبرگزاری
این که داد استاندار کیلیس، گزارش اوداباش،
متوقف گمرک ماموران  توسط کامیون  چهار
آنها محمولههای شود که می گفته شدهاند.

است. بوده تجهیزات نظامی و اسلحه
تحریمهایاقتصادی نوامبر ماه از دولتترکیه
گذاشته است. اجرا بشار اسد به رژیم در مورد را
به اعتراض آن نیز در از چند ماه قبل از آنکارا
مخالفان حکومتدمشق،صادرات سرکوبشدید

است. کرده ممنوع را سوریه به تسلیحات
حکومت با خود دوستانه نسبتا روابط ترکیه
پیش ماه  چند  از و  کرده قطع  را اسد  بشار 
سوریه با خود در نواحی مرزی را اردوگاههایی
از که سوری پناهجویان و است کرده ایجاد
در گریختهاند در آن کشور خشونتآمیز حوادث
تداوم تاثیر تحت شدهاند. مستقر اردوگاهها این
رژیم عضویت  مخالفان، سرکوب خشونت آمیز
درآمده تعلیق به حالت عرب نیز جامعه در سوریه
از جمهوری غیر به اکنون اسد حکومت بشار و
منطقه ندارد. سطح در دیگری اسالمی دوست

ایران اسالمی جمهوری دولتهای روابط 
بین استراتژیک اتحاد دیرپاترین شاید سوریه و
بحران و لبنان در آن ها باشد. منطقه کشور دو

دارند. مشترکی اهداف و سیاست خاورمیانه
در کنترل اقلیت همچنین حکومت سوریه
اکثریت با  مذهبی تمایز این و است علویها 
جمعیتسنیآن کشور پیوندهای رژیم بشاراسدبا
است. کرده را تقویت در ایران اسالمی حکومت

و... سیاسی خبـرهای


