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ایرانی» «تابوی
عالمهزاده: رضا کارگردان:

کانون جلسات همیشگی سالن نمایش: محل
مدیسون) جیمز مدرسه (در

ممنوع! پرواز
کلیه پرواز خامنهای آیتاهللا دستور به
اذان هنگام ایران در خارجی و داخلی هواپیماهای
هواپیمایی سازمان اینترنتی سایت شد. ممنوع

است. اعالم کرده را خبر این کشوری
سازمان این سخنگوی پهلوانی رضا حمید
اوقات رعایت منظور به بخشنامه ای ابالغ با گفت:
بر معظم رهبر تاکید نماز، فرهنگ ترویج و شرعی
 ۳۰ گذشت قبل از هواپیمایی هیچ بوده که این
وی باشد. نداشته پرواز حق صبح اذان از دقیقه
اذان و ظهر اذان مورد در بخشنامهای هنوز گفت:

مغربنداشته ایم.
و پاسداران سپاه کرد که به اضافه سخنگو این

را هواپیمایی اگر که است شده داده دستور بسیج
در آسمان اذان پخش زمان مدت در حال پرواز در
و چهار ایران ببینند با موشک هایشهاب دو وسه

کنند! این هواپیما شلیک سوی به
این اذان به در طول پخش ممنوعیت پرواز
تعیین جهت برای ابهاماتی که نکته برمیگردد
آمده بود پیش نمازگزاران برای هواپیما قبله در
مناسب حل دنبال راه به تقلید مدتها مراجع و

میگشتند.
معظم مقام دستورات زودی به است قرار
تاکسیها، حرکت ممنوعیت مورد در رهبری
در قایقها و کشتیها متروها، قطارها، اتوبوسها،

اذان نیز اعالم گردد! هنگام

آژانس مذاکرات خالصه
اسالمی جمهوری با اتمی
را دستشویی در می روی که وقتی آژانس: آقا
قضای برای آن بدانیم شما که ما نیمهباز بگذار
حاجت بخصوصبه آنجامیرویدو کارخالفاخالق

دیگرینمی کنید.
جمهوریاسالمی: اینکهمیشه تجاوزبهحریم

خصوصیدیگران!
سرت پشت در را راست میگی! پس آژانس:

کن! قفلش و ببند
ببندمکهشما را در زرشک! جمهوری اسالمی:

بزنید؟! دید سوراخ کلید مرا از بیایید

پررویی سیاست
به سیاستخفنوزیرآبیجمهوریاسالمیمرا
یادبچههایی میاندازدکهباشیطنت وشرارتزنگ
نمی گذارند فرار به پا اما میزنند را خانههمسایه در
را طرفدر تا میایستند پرروییکاملجلویدر با و
زنگ که میکند باور هم لوح ساده طرف کند. باز
پا به آنها میبود کار اگر چون آنها نبوده زدن کار

نمیماندند! در جلو و میگذاشتند فرار

سالهااستکهجمهوریاسالمیزنگدرخانه
کسی هم هیچگاه و درمیآورد صدا به را همسایه

است! نگرفته را مچش

زور به ارز کنترل
تهران، آگاهی رییس محمدیان، علی عباس
و سکه  ارز فروشندگان ۸۸ نفر از که کرد اعالم
میکردند مشتریانمعامله بهصورتقاچاقیبا که
بعد درست روز گفت او شدهاند. و زندانی دستگیر
۴۴ تومان در بازار  حدود دالر دستگیری این از
از بعد روز دوم چرا مورد این که در آمده. وی پایین
توضیحی  تومان باالرفته دستگیریدالر دوباره۲۲

نداد! خبرنگاران به
نیرویانتظامی و بهحسابدولتاحمدینژاد
سابق  ۲۰۰ تومان و هزار را بخواهند روی دالر اگر

کنند: عمل با این فرمول باید بیاورند
تومان  دو مساوی ارز دالل یک دستگیری ـ ۱

کاهش نرخ ارز است.
و ۲۰۰  هزار منهای هزار و ۲۰۰ تومان ۲ ـ سه

تومان. هزار دو میکند تومان
میکند هزار  دو بر تقسیم تومان دو هزار ۳ ـ

تومان.
به تازه کرد تا دستگیر را نفر باید هزار نتیجه:

سال قبل برگردیم. دالر یکی دو نرخ
حوزه علمیه دانشجویان برای  سئوال انحرافی
کرد زندانی و دستگیر ایران در را نفر چند باید قم:
هفت تومان  به ۲۰۰ تومان امروز دالر سه هزار و تا

برسد؟ شاه زمان

افتخارات ایرانیان
بود پر از فرستاده ایمیلی برایم یکی از رفقا
تاریخ. طول در ایرانی ها و ایران افتخارات به اشاره
مو که از کلهام غیر (به تنم تمام موهای که آن با
با خواستم شده بود سیخ افتخار غرور و از ندارد)
جواب و بگذارم سرش به سر و کنم مزاح کمی او

ایمیل او را بدهم.

اولین ملتی ایرانیان میدانید آیا نوشته بود:
کردند؟ اختراع را فاضالب سیستم بودند که

بر تهران مردم می دانید که اکنون آیا نوشتم:
رویدریاچهای ازفضوالتومدفوعزندگیمیکنند
است؟ افتاده کار از آنها فاضالب چون سیستم

ایرانیاناولین ملتی میدانید که آیا نوشته بود:
کردند؟ کشف را مس که بودند

اولینملتی آمریکاییها میدانیدکه آیا نوشتم:
و کاربرد مس از بیشتر که را آپتیک فایبر که بودند

کردند؟ اختراع دارد منفعت
اولین ملتی ایرانیان میدانید آیا نوشته بود:
آنبرایمنازل از و کشفکردند را بودندکهشیشه

میکردند؟ استفاده خود
مصرف بزرگترین امروز که میدانید آیا نوشتم:
خاورمیانه ایرانیها مواد مخدر«شیشه»در کننده

هستند؟
که مردمانی اولین که می دانید آیا بود: نوشته

ایرانی ها بودند؟ کردند کشف جهان را در آتش
نوشتم:خیلی ممنونکهمنایرانی راغارنشین

میخوانی!
در مغزها در فرار آیا می دانید ایران بود: نوشته

دارد؟ را اول رتبه جهان
کردی قاطی افتخار؟  شد این هم نوشتم:

بابا!

لیوان پر نیمه و خالی نیمه
 ۳۵۰ بند زندانی روزنامهنگار قادری، سیامک
دختر هاشمی  فائزه به همدالنه نامه ای اوین،
هاشمی رفسنجانی کهقرار استچند روزدیگر برای
زنداناوینمعرفیکند به حبسانفرادیخودشرا
زیر برای شرح به میتوانم را آن که خالصه نوشته

عنوانکنم. شما
را لیوان پر نیمه که شما بود سالها خواهرم،
لیوان توجه اصال به نیمه خالی و میکردید تبلیغ
اینلیوان ببینید که و اوینبروید حاال به نداشتید.
یا خالی آن پر بطریپپسینیستو مثل زمان شاه

کرد! خواهد باز را شما چشمان حسابی

ایرانی عمیق نیمه افکار
حاال است. دست چرک کف پول میگویند
بوی بازاری بیشتر حاجیهای چرا که میفهمم

بدمیدهند!

***
در ایران بچههاییکه در زمانانقالبخمینیبه
«نسلسوخته»می خوانند. بیچارهها آمدند را دنیا
اما سوختند هم بعد و قبل نسلهای نمیدانند

درنیاوردند! را صدایش

***
نان خرید برای زودی به زمانی امام تورم با
تا دو خودت با باید خداتومن قیمت به سنگک
محافظ گردنکلفتببری به نانواییکهکسی جرات

باشد! نداشته را نان قاپیدن

***
که میدهد نشان را سیرک یک فیلم تلویزیون
این و بدون میپرد آتش حلقه وسط سگی از آن در

حلقه میرود. طرف آن به سوخته شود که
تربیت را سگها چطور این میپرسد: مادرم

بکنند؟ را کار این که کردهاند
نمایش از خاتمه بعد احتماال میدهم: جواب

آنها آبمیوه ساندیس میدهند! به

***
۱۲۶ میلیون تومان!  شده دیه کردند که اعالم
پایین دیه قیمت و تمام بشه تحریمها کنه خدا
را خیلیها کشتن اصال وسع قیمتها این با بیاد.
نخواهیم را کردهایم تحملشان است سالها که

داشت.

***
توی مثبتداریم که یکرفیق حزباللهیبچه
خوابخیلیخر وپف میکنداما قبول نداردکهخر
را ضبط او پف خر و صدای با بچهها پف می کند. و
کرد شانههایش گوش را نوار که این بعد از کردیم.
کردهاید! معلومه! فتوشاپ و گفت: انداخت باال را

***
سرعت با اینترنت ما به که یارویی به زدم زنگ

باالفروخته.
اینقدر آقای عزیز،چراسرعتاینترنت ما گفتم:
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی شده؟ کم
که قیمت دالر احتماال برای اینه داد: جواب

رفته! باال

***
آینده سال انتخابات که میکنم روزشماری
و کنند تقلب دوباره بزمچهها این و بشه شروع
توی پیش چهار سال خیابون. بریزیم توی هم ما
مفصلی کردیم؛ بازی دختر چه تظاهرات عاشورا

داد. حال واقعا

***
مجردها برای است قرار دولت که کردند اعالم
هم را خانمش اگر دمشان گرم! کند. تهیه مسکن
آینده در سال چهار که می کنم نذر من جور کنند
میگیرند جشن را انقالب آنهایی که مقدم صف

روشن کنم! شمع احمدینژاد برای باشم و

***
نجس سگ که ما می گوید اسالمی اگر دولت
از اینقدر  ما  که نمیکنند چرا کاری است پس
لقمه یک دنبال و نزنیم دو» «سگ شب تا صبح

ندویم؟ نان

***
من به مرگ سیدالشهدا واقعا از امسال محرم

دست داد. بزرگی حالت افسردگی
کریسمس ایام به محرم که شد خوب چقدر
خوبشان شرابهای  با ارمنی  رفقای و  افتاد

دادند! مرا کمی کاهش افسردگی

***
مبارکی ماه های واقعا محرم و رمضان این

چون برایخانم ها هستند؛مخصوصا
در رمضانکمترمیخورندووزنکممی کنند، و
میآیند! به نظر میپوشند و الغرتر محرم سیاه در

روحانیـون! اعتصاب
مملکت در اگر مرحوماحمدکسرویمیگفت:
شهر اعتصاب کنند شهرداری روز کارگران یک ما
و پزشکان  اگر میشود.  آشغال و  کثافت از پر 
مرد. خواهند زیادی عده کنند اعتصاب پرستاران
اگرنانواهاوقصابهاوسبزیفروشاناعتصابکنند
خواهد گرفت. فرا را جا همه و گرسنگی قحطی
مقصدش به کسی کنند اعتصاب تاکسیرانان اگر

مالها و آخوندها و جمعهها امام اگر اما نمیرسد،
اعتصاب بزنند به دست هم کامل یک سال حتی
ضرری وارد مملکت به و نمیخورد تکان از آب آب

نمیشود.
در امروز ببیند که نیست زنده کسروی بیچاره
و مالها جمعهها امام دست به اقتصاد ایران همه
تمام کنند اعتصاب روز یک اینها اگر و افتاده

مملکتمیخوابد!

«شب اختصاصی گزارش
یلدا» در ایران

امسال که می دهد گزارش ایران از ما خبرنگار
شد. ایران برگزار در یلدا» کوتاهترین «شب

آجیل شیرین و هندوانه و انار علت گرانی به
و محقر بسیار مردم یلدا»ی «شب سفره غیره و
کوچکبود واهالیخانهدرعرضحدود یکساعت
آفتاب به غروب بعد از کمی خوردند و را همه چیز

رختخوابرفتند.
تابستان چله در که امیدند این در ایران مردم
رفع از بعد سال شب کوتاه ترین در آینده سال
را خود یلدا»ی «شب دوباره بتوانند تحریمها

جشنبگیرند!

ایران در اسالمی برابری
پولدارها و  اما برابرند هم با آدمها ۱ ـ همه

آقازادهها برابرترند!
که  شرطی به اما برابرند هم با آدمها همه ۲ـ 

حساب کنیم! آدم هم زنها را
زنهای  برابرندمخصوصا هم با آدمها همه ۳ـ 

صیغهای یکمرد مسلمان!
بعضیها  چون برابرند اما با هم آدمها همه ۴ـ 

هستند! برابر بقیه از بیشتر برادرند
زنان  از مردان اما برابرند هم با آدمها همه ۵ـ 

بیشتریدارند! سهم
دولت  اعضاء اما برابرند هم با آدمها همه ۶ ـ

مهمترند!
با همبرابرند، البتهبستگیدارد  آدم ها همه ۷ـ 

بخرند! ماشینی نوع چه که
سپاه  و بسیج برابرند اما با هم آدمها همه ۸ـ 

دیگراند! نژاد از
که  این شرط به برابرند هم با آدمها همه ۹ ـ

بروند! خارج به و نمانند ایران در
باهمبرابرند،البتهباالشهریها  ـهمهآدمها ۱۰

جنوب شهریها سرترند! از

کتاب معرفی
امام زمان نخواستیم! چطور استبگوییم ما آقا
از وسط را که دریا حضرت موسیبیاید وهمانطور
حرکت یک را با آمریکا لعنتی دالر کرد این شقه

برساند. تومان ۵۰۰ و به هزار کند و نصف
چاک سینه یک «آروزهای کتاب از برگرفته
آخر موعود، صفحه انتشارات قم، انقالب»، چاپ

حوا و سیب
او به بزند گول را حوا خواست شیطان وقتی
گذرت بخوری هیچگاه سیب روزی یک اگر گفت:
گول هم ترسو حوای نمی افتد! دندانپزشکی به
چون زد سیب از گازی بالفاصله خورد و را شیطان

می ترسید. خیلی دندان درد از

بابا نوئل نامه به
باشی سالمت و خوب امیدوارم عزیز، بابا نوئل
به را روزگار قطب شمال محترم در خانواده با و

بگذرانید. خوشی و خوبی
آرمان ارمنی خودم دوست اصرار را به نامه این
پسر کال که گفت مینویسم چون او سرکیسیان
و است دوست من با پدر پدرش و است خوبی
پدرم همین برای شراب میآورد و او برای مرتب

دوست دارد. او را پدر
پدرم چون ارمنی است من هم پدر مکانیک
کمتر را مشتری سر ارمنی مکانیک های میگوید

میگذارند. مکانیک هایمسلمانکاله از
یعنی خودمان عیدهای در من عزیز، نوئل بابا
غدیر مبعث و عید عید و فطر قربان و عید عید
هزار ده نوروز عید روز فقط نگرفتم. کادو کسی از
با میدانید خودتان دادند که عیدی من به تومان
یک نمیتوان پول حتی این امروز، با دالر قیمت

خرید. حسابی و درست فوتبال توپ
بابانوئل عزیز،اگرممکناستبرای منبدبخت
دنیا آمدهام اینسرزمینبه در اشتباها بیچاره که و
بابا میگوید بیاورید. خوب کادوی کریسمس یک
سال سن و این در او برای زندگی بهترین هدیه
برنده در قرعه کشیگرینکارت آمریکا ایناستکه
که برود جایی به میخواهد که میگوید بابا شود.
بنوشد و بخورد میتواند میخواهد هرچه آنجا در
خیلی قسمت آرزویپوشاکبابا مامانبا بپوشد. و
قطب شمال که آن با میگوید مامان موافق است.
نمیپوشند چادر آنجا زنها ولی است سرد خیلی

بمانند. گرم که
عوض در زیادی نمیخواهم و شما چیز از من
سهم حاضرم شما ایجاد میکنم برای که زحمتی
گوزنهای شما و شما بدهم که را به خودم نفت
زمستان در و باشید داشته کافی سوخت قطبی
تهیه شما برای میدانم بمانید. گرم شمال قطب
شکالت یا گرمکنهای«آدیداس»و چند«گیم»و
یا و بارسلون  تیم  تیشرت یا و اردهای  فندقی 
احتماال در که با قیمت دالر مایکل جردن کفش
چقدر است تومان سه هزار از بیشتر شمال قطب
یک پیژامه حداقل بتوانید اگر است اما سخت

متشکر بسیار شما از بیاورید من برای اسپایدرمن
شد. خواهم

مادرممیگویدبنویسمکهیکعطرشانلشماره
بیاورید. او برای پنج، شماره ببخشید چهار،

کادو من برای اگر شما امسال عزیز، نوئل بابا
به دخترش خالهام و با که قول میدهم بیاورید
عیسی و شما برای و بروم خانگی کلیساهای

مسیح دعا کنم.
امسال من که بکنید کاری یک نرفته یادم تا
میگوید اگر درس خوان معدلمخوب شود چونبابا
بگیرم خوب نمرههای باشم و نخبه و دانشمند و
در میتوانم و می برد خود کشور به مرا فورا آمریکا
با این مزایایاقامتخودحتی از و آنجا اقامتکنم

کنم. استفاده کهمسلمانهستم
تشکر از توجه شما به این نامه بسیار خاتمه در
میکنم. تشکر هم آرمان خوبم دوست از و دارم
گوزن های و لطفا برسانید سالم را بچه ها خانم
با آن ها با و نزنید شالق را محکم خود سورتمه
آدم اعضای یگدیگر بنی چون مهربانی رفتار کنید
ایران نیستند در چون هم گوزن ها و این هستند

نبایدشالقبخورند.
اسمش شما و هرچه شما و ژانویه کریسمس

میکنی؟ در این جلسه شرکت با رومیزی فلسطینی که تو تنها کسی هستی میدونستی
مگه؟ چطور آره، ـ

بنیاد فرهنگی دماوند

زمان:  یکشنبه  ۱۳ ژانویه ۲۰۱۳ 
گردهمائی : ساعت ۵ و نیم بعد از ظهر  (پذیرائی: چای، قهوه و شیرینی)

ساندویچ برای فروش عرضه می شود

 شروع سخنرانی: ساعت ۶ بعد از ظهر

تلفن اطالعات: دکتر میرمظفری  202.280.8907

 ��� ���

اجرای موسیقی
توسط استاد نادر مجد و دکتر علیرضا آنالوئی

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136

51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850
Direction from 355 (Hungerford Drive): Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (across from Technial Center)

Damavand Cultural Foundation
BonyadeDamavand@yahoo.com

www.DamavandCulturalFoundation.org

برنامه ماه ژانویه  ۲۰۱۳ (دی  ماه  ۱۳۹۱)

 ���� ���

سخنرانی و نمایش اسالید
توسط: شراگیم و نیما یوشیج (دوم)، احمد شیرازی نیا و صمصام کشفی

(������ ������ ����� � ����� ������ ��)
ـ گرداننده برنامه: خانم مرضیه رضائی خوش آمد: دکتر ابراهیم نوروزی 

یادمان نیما یوشیج 
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افقی

شماره این جدول

عمودی

۳۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

قبل شماره سودکو حل

شماره این دکو سو جدول

و... سیاسی خبـرهای
۲۰ صفحه از بقیه ۱۴ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از ۱۳بقیه صفحه از بقیه
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کارگردان  ـ گنده شکم و قد کوتاه مرد ۱ ـ
اینجا فیلم«از بهخاطر که سینمایآمریکا مشهور

۱۹۶۶ اسکار گرفت.  سال در ابدیت» تا
گوشهگیری. ـ ترک مادر ـ کمقطر و نازک ـ ۲
تشکیل  نگرو مونته با که اروپایی کشوری - ۳
وحشی جانوران از ـ است داده فدرال جمهوری

جثه. قوی و

قرن  شاعر و مصنف این بزرگداشت کنگره ۱ـ 
و به اصفهانی معروف کرد خطه شهر سیزدهم
چندی پیش اصفهانی حبیب میرزا صاحب دیوان

مایع هستیبخش. این شدـ  برگذار
گشت  حل چو ـ زمین بام به از فلزی آبراه ۲ـ 

او. از ـ مخفف شود! آسان
رمانی  ـ عظمت و شوکت ـ شاخه تنپوش ۳ـ 

فرانسوی. دوموپاسان گی از
صدا نداردـ   ـ یکی یا اسامی کاال فهرست ـ ۴

فاصلههای بعید! زدن وسیله دیدن
ـ نویسنده  هندو خدای ـ و سخن قول ۵ ـ
فرانسویقرن۱۹ باکتابهای همچون «بیخانمان» 

«رومن کالبری» و
در  آفتاب که جایی ـ درختی میوههای از ۶ ـ

بتابد. آنکمتر
ترسآور  ـ میکند قول نقل دیگران از ـ  ۷
کودکانه خوردنی تکرارش ـ کین و مهر سرای ـ

است.
پایتختجمهوری  نام دیگر ناکسـ پستو ۸ـ 
انوشیروانبنا آذربایجانکهمیگویندتوسطخسرو

قطبی. ستاره ـ است شده
سوم ـ  نت میباختند! ـ آن جان سر ۹ ـ بر

شده. آسان و فراهم ـ واگیردار
میهن. و مالالتجارهـ  زادگاه ـ ۱۰

ـ پرندهای  ـ پارسنگ ترازو و نیرنگ خدعه ۱۱ـ 
نام چکاوک. به

نانوا. غوغاو هیاهوـ  خط قرآنیـ  ـ ۱۲
درآیینزرتشتدانایبیهمتاپرستیاست  ۱۳ـ 

مجلس اعیان. ـ نیکوکار کریم و ـ
انگورـ   برایآویزانکردنخوشه ۱۴ـ  ریسمانی

فارسی. ادب گنجینههای از ـ نفت مشتقات از
نمایشنامهنویس  توان ـ شاعر و و طاقت ۱۵ـ 
نمایشنامه هایی  ۱۶ و ۱۷ خالق قرن انگلیسی در

دوم». «ادوارد و فاستوس» «دکتر چون

کردنـ   کار آهستگی به ـ ناپسند و ۴ـ  زشت
باشد! «پناهگاه» زیادی شاید

جمع  ضمیر ـ کشند بند در تا میگذارند ۵ ـ
پیشهاشساخت ظروف باغبانـ ـ دستافزار است

مسیاست.
میوه های درختیویک پایهفتسینـ   ـ از  ۶
پیشگامان  از آمریکایی قرن۱۹ و نویسنده ـ آزاد شده

آرام». «شهر چون با آثاری کوتاه داستان نویسی
ناامید. ـ نخستین انسانـ  از غذا بعد ـ ۷

میانه  آسیای در کشوری ـ عرب عزیز ـ  ۸
در بازی سابق ـ زمان یافته از شوروی استقالل

بعضیورزشها.
مشهورترین  ـ بی مایه پنیر ـ مرگ پیامآور ۹ ـ

کافکا. اثر
را  آن خوردند که را نمک بعضیها ـ  ۱۰
از جنگهای ـ وحشت و ترس ـ میشکنند! 

حضرت علی.
از جشنهای باستانـ   است!ـ  در آن ۱۱ـ  زور

باستانی. کشوری ـ مازندرانی قورباغه
آشپزخانه  فرنگیمآبـ  به گویش طبیعی ۱۲ـ 

مانند. و به مفهوم مثل پسوندی ـ
آمریکایی  بختبرگشتگیـخانمنویسنده ۱۳ـ 

«بابا  نشدنی فراموش اثر خالق  ۲۰ و   ۱۹ قرن
لنگدراز».

نخست  قبله  ـ درختی میوه های از  ـ  ۱۴
دریا. بین دو بارک ـ آبراه مسلمین

آمریکای  مشهور بسیار پایتختهای از ۱۵ ـ
پا. و ساق ران بین ـ مفصل جنوبی
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و تصحیـح پوزش
کلمات جدول متن و طرح متاسفانه
متقاطعهفته پیشبهصورتی نادرستچاپ
مجددا در و تصحیح بدینوسیله که شده بود

میرسد. به چاپ شماره این

قبل شماره ۲ جدول حل

تبریک می گویم. به شما را هست
وارد آن از شما که نداریم شومینه ما توضیح:
برای شما را خودم در بزنید لطفا در خانه شوید،

میکنم. باز

دوستان آگاهی جهت
 Arab اصطالح یا واژه که شدیم مطلع امروز
Spring کهتوسطبرخیازدوستانمترجمبه«بهار 

میدهد. هم دیگری معنی شده ترجمه عربی»
بهار  معنی از غیر به انگلیسی  کلمه Spring در
میدانید که همانطور و معنی«فنر»هممیدهد
فنرسمبل ونشانهخیزشوپرشوجهش میباشد
هم سوریه و لیبی و تونس و مصر که انقالب های
دارای اینخصایص«فنریت»می باشند.من خودم
اما داشتم شک این بهار عربی مورد در کمی هم

بزنم. آن حرفی که درباره نشد وقت
 Arab اصطالح دوم نوع  ترجمه به  توجه با
ایرانتوصیهمیکنم  دوستانانقالبیدر به Spring
با خیار خربزه میاد، بهار نمیر «بزک از تئوری که
بز یک انتظار، مثل جای به و دوری کنید میاد»
جفتک به جست و خیز و جهش و پرش و کوهی
این عربزدگینجات از را و کشورتان زدنبپردازید
عربی بهار بتوانید در عین حال از نسیم تا دهید

ببرید... لذت هم

انتشارات به بخشنامه
درسی کتاب های

ارزاق عمومی و اجناس شدن گران از  بعد
و است  شیطان آمریکای سر زیر میگویند که 
سیاستهایمدیریتجهانیاحمدینژاداصالعلت
آننبودهسازمانانتشاراتکتاب هایدرسیوزارت
بخشنامهای اسالمی جمهوری پرورش و آموزش
کتابهایدرسیدانشآموزان کنندگان تهیه به را

شرح: این به است کرده ابالغ

بسمهتعالی،
آب و نان قیمت وحشتناک افزایش به توجه با
درسی سال کتابهای مفاد و مواد تهیه لطفا در
سریعا زیر مورد چند حذف به دانش آموزان آینده

فرمایید: اقدام
حذف فعال را من االیمان» عبارت «النظافه ـ

کنید.
بابا داد، نان «بابا کالسیک قدیمی و عبارت ـ

نفرمایید. استفاده را داد» آب
دندان دهد که «هر ضربالمثل از استفاده ـ

دوری فرمایید. دهد» اکیدا نان
اشاره خانه عنوان «نانآور» به پدر نقش به ـ

ننمایید.
حبیب «مهمان عبارت از حتی المقدور ـ

خداست» استفاده نکنید.
سنگو با تیمم از تشویقاستفاده ترویجو در ـ

باشید. آفتابه کوشا و جای آب به کلوخ

دروغگو
دروغگو می گفتند زمان یک بخیر، یادش
با این قانونمجازاتتوهین حاال دشمنخداست.
کنندگان بهرییسجمهورمگرکسیجرات میکند
بخیر! واقعا یادش کند؟ تکرار را این حرف دوباره

است زمامدارانی اصلی سرمایه دروغ دارد. امان در
در سالهای اخیر و میرانند ما حکم بر کشور که
گرفتهاند. کار به وسیعتری آن را هرچه صورت به
به را  حاکم سیاستمداران دروغ این سیاست
۲۰۱۳ در  سال در را ما کشور و انداخته هم جان
است. داده قرار جنگ نیز قحطی و پرتگاه های لبه
را حکومت دروغ خطر شوم باید دو دفع این برای

برداشت... میان از

پرتگاههایی... و ۲۰۱۳ سال

شرایطبحرانیرا از اینهم که هست،خطرناکتر
خواهدکرد.آیتاهللاخامنهایهمچنانبااحمدی نژاد
اما آرامش طیشود. با هم اینماهها میکند تا مدارا
نیستوبهگفتهاصولگرایان احمدینژاددستبردار
قصدداردطیروزهایآیندهنهتنهامعاوناولرییس
برایعزلوزیر کشورخیز بلکه دهد، را تغییر  جمهور

است. برداشته
وزیران  هیات ۵۰۰ تن: و هزار استخدام ـ چهارم
سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به مصوبهای طی
و معاونت برنامهریزیو نظارت انسانی رییسجمهور
هزار یک تا است داده اجازه جمهور رییس راهبردی
ـ استخدام  قانونی ضوابط از ـ خارج را ۵۰۰ تن و
که است صادر شده حالی مجوز در این کنند[۴].

دولتاحمدینژاد پایانکار تا بیشتر حدودهفتماه
باقی نمانده است.

وزیران  هیات تن: ۱۲۴ هزار استخدام ـ پنجم
را تن هزار چهار استانداران مجوز داده تا تک تک به
۱۲۴ هزار  حدود آنها مجموع که کنند، استخدام
با که است گفته توکلی احمد شد[۵]. خواهد تن
کرد». او وزیران شک عقل به مصوبه «باید این دو
جمهور میکند: «رییس بازگو هم مهمتری را نکته
همه دولت آخر ماه شش ـ پنج این در میخواهد
برهمبریزدوسرزمین سوخته نظامات اداریکشوررا

تحویلبدهد»[۶].
از کنونی شرایط در کنشها این ایراد ـ نتیجه
سویاحمدینژاداگرچهمعطوفبهتثبیتوضعیت
از بار کردن خالی شانه و انتخابات در خود، پیروزی
اقداماتیاستکهتاکنونانجامداده،ولیپیآمدهایی
برایجمهوری اسالمی خواهد داشت.رییسجمهور

در... کردن» نقددین«کیف دینو آزادی پرسشاز از جمهوریاسالمی
برای را انسانها خداوند که این از میگوید. سخن
چادر نباید که این از است. کرده خلق کردن کیف
دینداری دلیل را به افراد تحمیل کرد، زنان به را
آزاد و باید انتخابات کرد. رد صالحیت گزینش در
رییس که داد نشان او باشد. سالئق همه وجود با
را او سخنان بایستد و رهبر میتواند مقابل جمهور
رویهها، کند. این آن عمل عکس بگیرد و ناشنیده
بعدیمسالهسازخواهدبود. این جمهور برای رییس 
با گوش مشی، انتظاراتیدر جامعه ایجاد می کندکه
فرمانبودن محضرییسجمهور منافاتخواهد به
البته فقر گسترده، بیکاری، زجر دادنمردم، داشت.
شکنجهزندانیان،حصررهبرانجنبشسبزو...هم
زمامداران اینجا در منتها است. کردن کیف نوعی

کردن هستند. کیف حال در اسالمی جمهوری

توضیحات: و منابع
تلویزیونی  زنده گوی گفت و به شود رجوع ۱ ـ
اطالع پایگاه در شده منعکس احمدینژاد، محمد

ایران. جمهوری ریاست رسانی
محمود احمدینژاد  سخنان شود به رجوع ۲ـ 
درجمع هیاتهایمرکزیگزینشکشور، منعکس

«مهر». خبرگزاری در شده
بهحکممعرفیسرپرستوزارت  رجوعشود ۳ـ 
بهداشت، درمان وآموزشپزشکی، منعکس شدهدر

ایران. جمهوری ریاست رسانی پایگاه اطالع
این  هیات وزیران در به مصوبه رجوع شود ۴ـ 

نیوز». «جهان وبسایت در شده منعکس مورد،
در  خباز محمدرضا گفتههای به شود رجوع ۵ـ 
در خبرگزاری دولت،منعکسشده موردمجوز اخیر

«مهر».
در  توکلی به گفتههای احمد شود رجوع ۶ ـ
موردمصوبهاخیردولت،منعکسشدهدرخبرگزاری

«مهر».
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

هنرمند یک مجموعه اگر و هستیم روبهرو مشکل
نمایشگذاشتهشود گالریهایتهرانبه یکیاز در
بود خواهد آن عمومی نمایش آخرین و اولین این
خوب و هنرمند و یک اثر معرفی یک که در حالی
بیشتر در حالی هنری اثر این آن فروش دنبال به
سطح شهر به نمایش در بارها میشود که این آثار
گذاشته وامکان هایمتعددیبرایعرضهآن فراهم
که تاکنون هستم کارهای خوبی من مدافع شود.
درستی به دارند تا را نیاز این نشدهاند اما کشف
بازاریابی و شده شناخته هنری فرهنگی بازار در
می کنم اکسپوی عکس فکر این جهت شود. از
دیگری  نمایشگاه هیچ به شبیه تهران۹۱ میتواند
در خوب هنرمندانی از خوب کارهایی زیرا نباشد
یک تا در کنار هم قرار گرفتهاند جدید نمایش یک
کنند.» برای مخاطبان فراهم جدیدتر را مکاشفه
یک و تئاتر نقاشی، عکس، یک تقوایی، گفته به
فیلمبایکنمایشعمومی دورهاشتمامنمیشود،
عرصه های بارها در و بارها هنر میتواند این زیرا
فرهنگیمطرحشودومخاطبانجدیدیپیداکند.
بعد از انقالب تئاتر و عکاسی هنر بسا که دو چه
بعضی در امروزه من و داشته اند خوبی بسیار رشد
سرم از که برق میشنوم را تئاترها گفتوگوهایی از
تا امیدواریکرد:« تقواییهمچنیناظهار میپرد.
توجه قابل نظمی با آینده سالهای در اکسپو این
فکر شود و نباید معین تکرار زمان و مکان یک در
کردکه باهمینیکحرکتمیتوانتمام مشکالت
یک گامی هر معتقدم شخصه به زیرا حل کرد را
میتواند مثبت هنر برداریم و فرهنگ در عرصه که
۹۱ با آثاری از  تهران شود.» اکسپوی عکس تلقی
زنده یاد بهمنجاللی، کیانیان، کامرانعدل، رضا
به زودی ... و حقیقی ابراهیم سمیرا علیخانزاده،

میشود. افتتاح ایران هنرمندان خانه در

در... تقوایی ناصر

را غرب اتمی با مذاکرات در هیات ایرانی ریاست
کنار را او تدریج به احمدینژاد اما داشت، برعهده
روحانی حسن احتمالی نامزدی گزارش این نهاد.
پدیده یک را آتی جمهوری ریاست انتخابات در
دوران در روحانی میکند. حسن ارزیابی جالب
بود اتمی مذاکرات در ایرانی هیات رییس خاتمی
با توافق مرز به حتی عمل گرایانه رویکردی با و
اکبر  نزدیکان از یکی وی شد. نزدیک گروه۱+۵ نیز

میآید. هاشمیرفسنجانیبهشمار
جامعهشناس آلمان به نقل از یک خبرگزاری
مینویسد: پیش رو انتخابات درباره ایرانی
است. اهمیت دارای احمدینژاد آتی «تالش های

تلقی کرد.» شده حذف را نباید او


