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خبر؟ چه ایران از
محمدمیرزمانی،مدیرکلدفترموسیقیوزارت
فرهنگوارشاد اسالمی، ازکار خوددراینوزارتخانه
بود: نوشته استعفانامه خود در کناره گیریکرد. او
اگر مدیرکلاش؟ که من بشوم موسیقی کدام بابا!
میکردید نوحهخوانی و تعزیه امور مدیرکل را من

انجام بدهم! بود که الاقل کاری

***
به مدیریت تهران، چاپ روزنامه «کیهان»،
حسینشریعتمداری،بهنصبیکیازمجسمه های
کاخ مجسمهساز در تناولی پرویز شده توسط خلق
«هیچ» که مجسمه این کرد.  اعتراض نیاوران
را بزرگ  کلمه «هیچ»  یک واقعا هم دارد  نام 

که نوشت «کیهان» روزنامه می دهد. نمایش
ضداخالقی» و پوچگرایانه «تراوشات اثر این
(به «کیهان» که پوچ عرضه میکند خالق آن را
ربطی نیست چه هم حالیش اخالق و مینویسد
علت میگویند نمی داند). بسیاری کسی دارد،
کلمه «هیچ» است که این  اعتراض «کیهان» 
طبیعتا و دارد زن یک اندام شبیه قوسی مجسمه
به حالی است ممکن  اسالمی بچهمثبتهای

حالیبشوند!

***
و موسوی میرحسین کروبی، مهدی فرزندان
مقاماتدولتیایران خواهانتوقف رهنورد، از زهرا
شدند. در خود والدین انسانی بشر نقض حقوق
ندارد، اشکال قوه قضاییه گفته: آنها نامه جواب
تا بایستید صف در بفرمایید بگویید آنها به لطفا

نوبتتانبشود!

***
فائزههاشمیکههفتهگذشتهبهسلولانفرادی
عمومی زنان بند به انتقال از پس بود منتقل شده
پشت (از کابینی مالقات خانوادهاش با توانست
این در فائزه مادر و پدر باشد. داشته شیشه)
و ورگل ترگل چقدر دخترم، گفتند: او به دیدار
زیر زندان آبی این در که انگار خوشگلتر شدهای.

پوستت رفته!

***
از طرح که کرد اعالم ایران امور خارجه وزیر
برای االسد، بشار سوریه، جمهور رییس ابتکاری
اصولی حلجامعبحران اینکشورحمایت کاملو

مینماییم.
است که این االسد بشار و کامل جامع طرح
مردمش کشتار به و کناره گیری نکند خود مقام از
ایران جمهوری اسالمی که تا زمانی ادامه دهد
دیگری چیز به را داریم» هواتو ما «برو، سیاست

تبدیلنماید.

***
فعال بهشتی، ستار مرگ علت گذشته هفته
علنی در جلسه و مجلس بود بحث داغ سیاسی،
از بعد کمی شد. مطرح شورای اسالمی مجلس
و اختالف مجلس نمایندگان بین بحث این طرح

معتقد نمایندگان از گروهی آمد. پیش کشمکش
طبیعی مرده مرگ بهشتی به علت ستار بودند که
نمایندگان بهمقاماتدولتی دیگری از گروه استو
از بعد مشکوکبودند. اطالعات) بسیج و (ارشاد و
چندساعتمجادله ومبادلههای تندلفظی،رییس
آرامش دعوت کرد را به مجلسآقایالریجانی همه

کنند! خط یا شیر نمایندگان که خواست و

***
شرکت پروازهای از بسیاری  گذشته هفته
لغو نداشتن سوخت علت به ایران هواپیمایی در

گردید.
اتحادیه رییس موسوی، عبدالرضا سید
به نبودن سوخت شرکتهای هواپیمایی، گفت:
هواپیمایی بدهی شرکت های پرداخت عدم علت
گفت: وی میباشد. خریدهاند دولتی سوخت که
سفرهخود نفتسر خودشان بشکه مسافرانبا اگر
فرودگاه به داده آنها به احمدی نژاد آقای که را
و شده هواپیما سوار بالفاصله میتوانند بیاورند

گردند! خود مقصد راهی

منبع سه و خبر یک
از ایران اسالمی جمهوری خارجی: منابع
که  نفتی درآمد و نفت فروش ۴۵ درصدی کاهش
گاز فروش کاهش میبرد. رنج بوده تحریمها اثر در

است. بوده درصد ۵۰ حدود
۴۰ درصد کاهش  فروش نفت ایران: وزیر نفت
افت۴۵ درصد بالغ  گازی به منابع و درآمد داشته

بوده است.
مازادبیسابقه صادرات «کیهان» چاپتهران:
نفتیوگازی، کشفچندمنبعنفتی وگازیجدید
و نفت فروش و تولید در ایران تاریخی خودکفایی و

کشورهایهمسایه! به گاز

کو؟ نفت من پول
سال در ایران گازی و نفتی درآمد که شد اعالم
میلیارد  و ۷۰۰ هزار ۲۳۸ هزار حدود چیزی قبل

یازده  (۲۳۸۷ با ۲۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان یعنی
نرخ دالر به درآمد را این است. اگر صفر) بوده
می کشد کلهها سوت کنیم تومانی حساب هزار
پول این با کی رفت؟! و کی آمد پول همه این که
کنیم، صاحب خانه را ایرانیان میتوانستیم همه
نیروگاه کلی بدهیم، مجانی تویوتای یک همه به

اتمیدرستکنیم.
متاسفانه نه تنها می گفت: دوستی از ایران
هسته ای و انرژی نشد و ماشین دار خانه دار کسی
همکوفتمانشد، بلکهخریدیک شیشهشیرویک
کیلوگوشت همبرایمانسختشد.حاالهمبا این
و نان و گوشت و شیر زودی به جدید تحریمهای
داستان های کتاب های در فقط میتوان را سبزی
وقتدیدیممثل هر و ایرانی دید افسانهایکودکان
اینکه برقآمدهباشدیازدهبارباصدایبلند صلوات

کرد! ختمخواهیم

آخرین مصاحبه رییس
مرکزی بانک

رییس بانکمرکزیبهخبرنگاران:خبمثل این
شد. یکجوری تمام نشده شروع مصاحبه هنوز که

شما امری ندارید؟ دیگه ارزی نداریم ما

وصف زن ایرانی در
و آنها کردند کشف را آرایش زنان عجم و
کفشهای و را کشف کردند پالستیک جراحی
اوج به را علم اپیالسیون و آنها بلند پله ای پاشنه
روسری و چادر و مانتو لباس و زیباترین و رساندند
بزرگترین از بهتر مو را رنگ کردن آنها خریدند. را

نقاشانجهانآموختند.
چیزها این به که بودند هم دیگری عجم زنان
و بودند رنگین و سنگین آن ها چون خندیدند
را فتوشاپ آنها باشند. عروسک نمی خواستند

کشفکردند!
ماتیک نسوان، سوره آیه

مسئولین گرانقیمت توصیههای
و ایران مردم و صدای  سر خواباندن  برای
وچموشیهای کلهشقی ها مشکالتومسائلیکه
و خطاب هزاران کرده ایجاد آن ها اسالمی دولت
در سعی رژیم به وابسته نویسندگان و جمعه امام
ملت نوعی به می خواهند و دارند مساله توجیه
با و دهند  عادت  بدبختی و زجر تحمل  به  را
موجود اوضاع به را آنها روانشناسی شگردهای

خوشبین سازند.
برای را اسالمی علمای این برخی از سخنان

کنید. قضاوت تا خودتان میکنیم نقل شما
قرص به احتیاجی دارید  سردرد  شما اگر ـ
انگشت روی محکم چکش یک با نیست. سردرد
دردش تحتالشعاعدرد تا سردردشما پایتانبزنید

نکنید. فکر آن به و گیرد قرار پایتان انگشتان
ارز مسافرتی دولتینمیفروشند ـوقتیبهشما
فحش بانک ریشوی مامور به و نشوید عصبانی
و به امامخمینیتوهیننکنید. به جایآن ندهید
دارید به به خارج مسافرت به جای که فکر کنید
یا حضرتمعصومهمی روید امامرضا و زیارتمقبره

ندارید! الزم ارز و
صف ساعت ها در که دارد اشکالی حاال چه ـ
وقتی که کنید فکر به این بایستید؟ دولتی مرغ
لوس برنامههای دیدن از هستید صفها این در
فراغت یافتهاید! آنجلسی چندی ماهوارهای لوس

ماموران توسط عام  مالء در شما وقتی ـ
نکنید فکر شالق درد شالقمیخورید به انتظامی
نفر میلیونها را کنیدکه اکنون شما اینفکر به که
تماشا دارند «یوتیوب» طریق از جهان سرتاسر در

شدهاید! مشهور بسیار شما و میکنند
«انرژی نپرسیدپس منکه سالها فریاد زدم ـ
برق نیروگاه هنوز هسته ایحقمسلمماست» چرا
را خدا بگویید: نشده ایم؟ خودکفا و نداریم اتمی
شده دو برابر فقط ماه این برق پول قبض که شکر

نشده است! ده برابر و
است،  ۳۰۰ تومان آمریکا دالر چرا نپرسید ـ
هشت دالر که نیست این از بهتر این آیا بپرسید

باشد؟ تومان هزار
که اتومبیلی فالن  قیمت چرا نپرسید ـ

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

کانون: اطالعات تلفنهای
 703-474-8956           703-283-9221

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

دی) ۲۴) ژانویه ۱۴ دوشنبه

یکم» و بیست «افسانه کتاب معرفی
جنگجو افسانه سخنران:

دی) ۱۷) ژانویه ۷ دوشنبه

چین و تاریخی بین ایران روابط

سخنران: محمد اقتداری
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

کنگره در تهران یا کالغ های سیاه که روی سیم برق نشسته اند؟!

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:  احمد شیرازی نیا و صمصام کشفی

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

یادمان نیما یوشیج 
Ascent Audiology & Hearing

Come in to see this NEW generation of hearing aids and receive:
FREE hearing consultation with the latest state-of-the-art equipment.
FREE otoscopic examination for your ears, see your ear canal on a monitor.
FREE demonstration of the SOUNDLENSTM hearing aids.
If you currently have hearing instruments, we will clean and check them FREE of charge.

 of hearing aids and receive:

Hearing Just Became Effortless.

FIND OUT HOW!
Call Today for An Appointment!

Special
Monthly

Financing
Available!
Limited Time Only.

Dr. Ana Anzola,
Doctor of Audiology

Provider for:

Hearing Aid Benefits

Ascent Audiology & HearingAscent Audiology & HearingAscent Audiology & Hearing
1320 Old Chain Bridge Road

Suite #185
McLean, VA 22101
Call Today to RSVP

(703) 639-4756
AscentAudiologyMcLean.com

Ascent Audiology & Hearing
133 Rollins Avenue

Suite #2
Rockville, MD 20852
Call Today to RSVP

(301) 761-4717
AscentAudiologyRockville.com

فکر  این  به  برابر شده.  هزار  بخرید  می خواهید 
کنید که آن بچه  فلسطینی امروز چقدر راحت تر 
اردوگاه خودش  در چادرهای  پیش  از ۳۰ سال 

می خوابد.

واژه های ایرانی دوران 
باستان

در  هفته  روزهای  اسامی  می دانستید  آیا 
اگر  است؟  بوده  چه  باستان  ایران  زمان های 
نمی دانستید عرض می کنم که آن ها به این قرار 

هستند:
کیوان شید: شنبه
مهرشید: یکشنبه
مه شید: دوشنبه

بهرام شید: سه شنبه
تیرشید: چهارشنبه

هرمزشید: پنجشنبه
ناهیدشید: جمعه

با این حساب مثال ایرانیان قدیم روزهای شنبه 
که روز اول کار بوده غر می زدند و به کیوان فحش 
و ناسزا می دادند! همان طور که دقت کرده اید روزی 
به نام جم شید نداشته ایم چون در آن زمان احتماال 
مثل امروز در ایران خودمان جمع شدن ممنوع بوده 
و نوعی حرکت انقالبی و ضد حکومتی به حساب 

می آمده است.
در آن زمان حاج آقا وجود نداشته وگرنه زن حاج 
آقا مرتب به مردمش گوشزد می کرده که هرمز شید را 
یادش نرود و به عیال سرکشی کند. می گویند که در 
همین شب جمعه اکثر اوقات هرمز با ناهید بیرون 

می رفتند و تا پاسی از صبح صفا می کرده اند.
در آن زمان در روز پایان هفته مانند امروز مردم 
ناهید شید» (حمام  به «حمام  و  بودند  تعطیل 
روز جمعه) که به صورت عمومی بوده می رفتند. 
وقتی هم  نمی رفت  به مکتب  اصطالح حسنی 
می رفت روز جمعه می رفت از اصطالح «هوخشتره 
به مکتب نمی رفت وقتی هم می رفت ناهید شید 
می رفت» آمده چون در آن زمان حسن نداشتیم و 

جمعه ای هم وجود نداشت.
بسیار جالب است که دقت کنید با آن که در 
آن زمان همه چیز شاه و شاهنشاهی زده بود و 

نفوذ آن ها زیاد بود هیچ روزی را به نام شاهان 
نام  به  روزی  برای همین  و  نکرده اند  نامگذاری 

«شاه شید» نداریم...

افکار عمیق
اگر من آدم بودم و زن من، حوا، برای پوشش 
خودش فقط از برگ درخت انگور استفاده می کرد 

احتماال هر شب خواب دلمه برگ مو می دیدم!

اخبار علمی
گروهی از متخصصان انگلیسی در آکسفورد 
موفق شدند با تزریق سلول های حساس به نور به 
چشم موش های کور، بینایی را به آن ها برگردانند. 
کار خدا  در  دانشمندان  این  چرا  نمی دانم  من 

دخالت می کنند؟
قدیم ها به رفقا و دوستان به متلک می گفتیم 
«الهی تو را موش بخورد، آن هم موش کور که 
نفهمد دارد چه... می خورد». حاال با این کشف 
جدید انگلیسی ها به این رفقا چطوری متلک بپرانیم 
و حالشان را بگیریم؟ اصال این انگلیسی ها با ما 

ایرانی ها سردشمنی دارند...

افکار عمیق (۲)
وقتی خدا زن را خلق کرد او را لخت و عریان 
آفرید. او می خواست به این زجر بی پایان زنان برای 
همیشه خاتمه دهد. این زجر بی پایان که زنان امروز 
هنوز که هنوزه با آن دست و پنجه نرم می کنند؛ 
که  بپوشم؟»  «امروز چی  از سئوال  که  زجری 
زنان وقتی هر صبح که از خواب بیدار می شوند از 

خودشان می  کنند می آید...
کار خدا درست بود، خرابش کردند.

اطالعیه وزارت کشور
سازمان حفظ  منشر شده  گزارش  براساس 
امام زاده های  مورد  در  اسالمی)  (و  ملی  میراث 
بدون شجره نامه و بدون مدرک های تاریخی و اسناد 
رسمی معتبر در سرتاسر کشور که تعداد آن ها به دو 

هزار فقره می رسد، به اطالع کلیه اما م زاده های عزیز 
می رساند که برای کسب حداکثر صدقه از زائران 
باید خود را به عنوان امام زاده های معتبر ثبت کرده 
و شناسنامه دریافت نمایند. از کلیه اما م زاده های 
محترم تقاضا می نماییم که در اولین فرصت به اداره 
ثبت احوال این وزارتخانه مراجعه کرده و مدارک 
کافی زیر دال بر امام زاده بودن خود را ارائه نمایند 

تا مقبره های آن ها تخریب نگردد.
۱ ـ فتوکپی ویزای صادره از کشور ایران، در 

زمان جنگ قادسیه و یا قبل از آن.
۲ ـ مدارک کافی برای نسبیت به ائمه اطهار 

و امامان محترم.
۳ـ  هشت قطعه عکس پاسپورتی.

۴ـ  اثر انگشت.
۵ ـ مدارک و شواهد در مورد ایجاد معجزه و 

شفای بیماران زائر.
۶ـ  عدم سوء سابقه سیاسی.

ـ اخذ شماره ملی و صدور کارت ملی ضروری   ۷
نمی باشد.

۸ـ  مدارک مربوط به انجام ختنه اسالمی.
۹ـ  مدارک مربوط به داشتن تعدد زوجات.
۱۰ـ  شهادت نامه امام جمعه محل مقبره.

بز زنگوله پا
قصه  برای بچه ها و بزرگساالن

یک روز بز زنگوله پا از بچه هایش خداحافظی 
کرد که برود دشت و صحرا و علف بخورد (نه عرق 
بخورد) و برایشان شیر بیاورد. به بچه ها سفارش 
کرد که در غیبت او در را برای مامور آب و برق و 
گاز و اون هایی که برای جمع آوری ماهواره می آیند و 
لباس شخصی ها و از همه مهم تر گرگ باز نکنند.

نیروی  از  بی سیم  با  گرگ  بعد  دقیقه  چند 
حراست دشت و صحرا خبر گرفت که بز زنگوله 
پا رفته و او می تواند بچه های بز را، یعنی شنگول 
و منگول و حبه انگور را، بخورد و مثل قتل های 
زنجیره ای صدایش هم در نیاید. گرگ از مامور تشکر 

کرد و به سوی خانه بز زنگوله پا به راه افتاد.
گرگ در زد و شنگول پرسید: کیه؟ 

گرگ جواب داد: من مادرتون هستم و برایتان 
شیر یا رایانه دولتی آورده ام.

دروغگویی  احمدی نژاد  مثل  گفت:  شنگول 

چون خیلی وقت است که ممه شیر یارانه را لولو 
برده است.

نیم ساعت بعد گرگ دوباره در زد و گفت: 
بچه ها من مادرتان هستم و برایتان شیر آورده ام.

منگول گفت: اگر مادر ما هستی راستش را بگو 
این شیر را پاکتی چقدر خریدی؟
گرگ جواب داد: هزار تومن.

منگول گفت: برو ای دروغگو چون شیر هفته 
قبل که تحریم ها شروع شده به هزار و ۵۰۰ تومن 

رسیده و تو مادر ما نیستی!
نیم ساعت بعد گرگ دوباره زنگ زد و گفت: 
بچه ها در را باز کنید، من مادرتان هستم و برایتان 

علف آورده ام. 
حبه انگور جواب داد: برو گمشو، من با این 
که یک بز تین ایجر هستم ولی علف نمی زنم و اهل 
شیشه هستم و مادرمان این را می داند و به ما علف 

تعارف نمی کند!
نیم ساعت بعد گرگ دوباره زنگ زد و گفت: 
بچه ها در را باز کنید، من مادرتان هستم می خواهم 

شما را به نماز جماعت ببرم.
منگول گفت: مگر ما خریم؟! تو مادر ما نیستی 
نماز جماعت  اهل  خانوادگی  ما  می دانی  چون 

نیستیم.
گرگ خیلی عصبانی شد، با بی سیم با سربازان 
امام زمان تماس گرفت و بعد از دادن شماره رمز 
از آن ها خواست در عقب خانه را باز کنند تا او به 

داخل برود و بزمچه ها را بخورد.
نزدیک های غروب بود که بز زنگوله  پا از دشت 
و صحرا برگشت. علف گیرش نیامده بود. همه جا 
بزها توی صف ایستاده بودند و نوبت به او نرسید 

تا علف بخرد.
از  و  است  باز  در  دید  رسید  خانه  به  وقتی 
بچه ها خبری نیست. نشست و درست انگار که 
ماه محرم شده زار زار گریه کرد. ناگهان حبه انگور 
از زیر میز بیرون پرید و گفت: مامان من زنده ام، 

گریه نکن...
چند دقیقه بعد حبه انگور داستان را برای 
مادرش تعریف کرد و از مادرش خواست که به نهاد 
حقوق بشر بزهای سازمان ملل زنگ بزند و از گرگ 
شکایت کند. بز زنگوله پا آهی کشید و گفت: مادر 
جان، تو هم دلت خوش است! من خودم حق این 

گرگ را کف دستش می گذارم.
روز بعد بز زنگوله پا از خانه بیرون آمد و به سراغ 
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شماره این جدول
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خالی از شوخی

قبل شماره سودکو حل

شماره این دکو سو جدول

و... سیاسی خبـرهای
۲۷ صفحه از بقیه
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قبل شماره جدول حل
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کهبا فیلم«مردی  کارگردان سینمایآمریکا ۱ـ 
دو بار ابدیت» اینجا تا و «از فصول» برای تمام
هرمزگان. استان بخشی است در ـ گرفت. اسکار

شاهان  ـ از آب کوزه ـ و گذران جاری ۲ ـ
شد. شکارگاه گم در ساسانی که

نام  به پایتختی با آفریقایی کشوری ـ  ۳

از  نمایشنامهای مشهور ـ جالل و ـ شکوه ۱
تنسیویلیامز.

میتوان  هم همین طوری ـ شایسته و جایز ۲ـ 
موتور اتومبیل. ـ روکش کشید و پلک مژه به

در  مردم شد و آمد کثرت ـ مسابقه قاضی ۳ـ 
آب. به زنده ـ جا یک

هتاک و  آدم های از کنایه ـ مس ۴ ـ اکسید
تمام. و کامل ـ بیآبروست

حرف  ـ آسیا ژاپنی در پرتیراژترین روزنامه ۵ ـ
خدا. امید به زراعت ـ ندا

ـقوتالیموتـضمیرجمعـمسائل مربوط  ۶
مذهب. و دین به

ضایع و  ـ نادانی ـ روپوشدار پالکی ۷ـ  کجاوه
مفرد. سوم شخص ضمیر بربادرفتهـ 

بالهای  از ـ شیخنشینان پایتختهای از ـ ۸
تشکیل کمپانی چند مجموع از ـ شدنی نازل

میشود.
البد  کشک سیاهـ  ـ باردار اتم اسم آذریـ  ـ ۹

دانا هم هست.
مقام  سام ـ عمو تصدیق ـ مناره مسجد ۱۰ ـ

منزلت. و
از صنایع  ـ کهنه دلآزار ـ بچه گوسفند ۱۱ ـ

و مباحث ریاضی. شعری
که  ـ نمازی آب ـ قنات و فراموشی غفلت ۱۲ـ 

شود. اقامه تنهایی به
شادابی  و تندرستی منشا  فیالواقع ـ  ۱۳
ـ شاهنامه قهرمانان از و کیکاوس فرزند ـ است

نوعیپارچه.
راز  و است و نیت ـ خصلت میهن وطن، ۱۴ـ 

درختی. میوههای از ـ هم
هجری صاحب  یازدهم قرن از مورخان ۱۵ ـ

تلخ. ـ اقلیم» هفت «تذکره کتاب

ـ پایتخت جمهوریچچن. «کامپاال»
اسامیبانواناست  واحدشمارشچهارپا از ۴ـ 

حرف. و سه حرف یک ـ و زیبا خوب و
عهد  پیامبران از ـ اهلی شده ـ بنیاد و پایه ۵ـ 

می رود. مرغ ـ عتیق
حیرانـ   و ـ متحیر کار اندیشه در و ۶ـ  تفکر

نوعیمیمون.
بلوک آپارتمانیـ   یک در و آمد رفت ۷ـ  محل
بایدجایگاه صنعتیکه رایشسومـ  آخرینبازمانده

کرد. تبیین خوبی به را آن
چیندار  نوعی دامن ـ و باربردار گوش دراز ۸ـ 

پارچه. طول ـ واحد فرنگی گلدار پارچه با
طوایفـ   از ـ معاصر و پرآوازه غزلسرایان ۹ـ  از

و دورویی. نیرنگ
معامله ـ  انجام برای شده سپرده ۱۰ ـ امانت

فروش. و خرید ـ امیرکبیر قتلگاه
سازمانآزادیبخش  زاپاسـ عددنخستـ ۱۱ـ 

شده! برعکس که است کمان چله ـ فلسطین
صفت  فارسـ  شهری در شهر خوردنی!ـ  ۱۲ـ 

هوایزمستانی.
انواع  از ـ  موروثی کمخونی بیماری  ـ  ۱۳

انگور.

مظهر  و زئوس دختر ـ و خیاالت تصورات ـ ۱۴
جنوب. بندری در ـ یونان و هنر اندیشه

آسیایی  کشور پایتخت ـ پدرمرده ـ  ۱۵
مغولستان.

شود؟ منحصر و محدود
اخراج بابت فراوانی هزینه خامنهای آیتاهللا
کرد آنان پرداخت سرکوب و نظام اصالحطلبان از
«کشتی به دوباره را آنان که نمیخواهد مطلقا و
کاندیداتوری با او مخالفت دهد. راه نظام» نجات
آیتاهللا زبان از اصالحطلب شاخص چهرههای
است: گفته خامنهای آیتاهللا جنتی بیان شد.
 ۸۸ فتنه تریبون دار و سردمدار که «کسانی
به بازگشت حق نکنند، توبه وقتی تا بودهاند،
الهدی علم آیتاهللا ندارند.» را نظام مجموعه
شوند. محاکمه باید که خوانده یاغی را فتنه سران
است طوفانی است شرایط خامنهای گفته آیتاهللا
وصل خوشوقت خود را به آیت اهللا طوفانها «در و
بر «باید است: آیتاهللاخوشوقت همگفته کنید.»
۸۸ تطهیر  فتنه کشید. خط قرمز فتنهگران روی

تطهیر هستند و مرتد و کافر نمیشود. فتنهگران
شاخص چهرههای از ـ عبدی عباس نمیشوند.»
که است گفته هم ـ اصالحطلبی مشی وفادار به
سوی از كنونی شرايط «در خاتمی محمد نامزدی
و معنایمقابلهجويیتلقیخواهد شد حكومت به
ترديد و است اصالح طلبی خطمشی برخالف اين
و كرد، نخواهد خاتمی هم چنين آقای كه ندارم
كرده عدول خود خطمشی از كند، چنين هم اگر

است.» شده جديدی فاز وارد و
ـ شاخص اصالحطلب کاندیداتوری چهره های
خوئینیها موسوی نوری، عبداهللا خاتمی، محمد
او است. خامنهای آیتاهللا خواست برخالف ـ و...
است. آینده مطلق طی ماههای آرامش دنبال به
برگزاری روز تا  مردم تحریک  و اختالفافکنی 
آورده به شمار کشور» به را «خیانت انتخابات
است.کاندیداشدنچهرههایشاخصاصالح طلب
است. هزینهدار و شورآفرینی  تحرک معنای به
اسالمی و جمهوری برای نیز آنان صالحیت رد

که است این او هزینه مند است. هدف خامنهای
حضور با آرام انتخاباتی و نشوند کاندیدا اینها
یک تحریم انتخابات شود. مردم برگزار گسترده
آیتاهللا خواست به دادن تن و است، موضوع
رد که نامزدانی بدون انتخاباتی برای خامنهای
دیگر موضوعی دارد، زیادی هزینه صالحیتشان
بهکدامدلیلنامزدشدنچهرههایشاخص است.
اصالحطلبی مشی «برخالف خط اصالحطلب 
قانون چهارچوب در شدن نامزد مگر است»؟
اساسیو قوانین موجودجمهوری اسالمیفعالیتی
قلمداد غیراصالح طلبانه که است خشونتآمیز
شود؟حتیتحریمانتخاباتهمعملیاصالحطلبانه
انتخابات تحریم براندازانه. و نهخشونتآمیز است،
حتی نافرمانیمدنیـکهعملیاصالحطلبانهاست
قانونی هیچ که این برای نمیرود، شمار به نیز ـ
در شرکت به را شهروندان همه که ندارد وجود

سازد. انتخاباتمجبور
سی» بی اینترنتی «بی از پایگاه برگرفته

۳۰ صفحه از بقیه

انتخابات... زيان و سود

از داد و توضیح دقیقا را مقوله این متعهد است)
متعهد این امر را به لوازم خود خواست که آنان
این شعار از استفاده به آنان که صورتی در کنند. و
ندانند متعهد آن لوازم به را خود ولی دهند ادامه

تقبیح کرد. را آن مزورانه باید کاربرد
«چهارچوبها خامنهای دید از آزاد انتخابات
سعیدی، علی شیخ قول به که دارد معیارها»یی و
تبیین را آنها نظامی نیروی سپاه، در او نماینده
دخالت «به معنای او گفته به چیزی که میکند؛
مهندسی ما ذاتی بلکه وظیفه نیست انتخابات در
معقولومنطقیانتخاباتاست.»سعیدینگفته
خود موضع این مصوبه قانون و کدام اساس بر که
۱۵۰ قانون اساسی  اصل توجیه میکند، ولی را
را آن» دستآوردهای و انقالب از که «نگهبانی
به است ممکن دانسته پاسداران سپاه وظایف از
معیارهایانتخابات و چهارچوبها دردشبخورد.
اسنادجهانی در نیز دموکراتها دید سکوالر از آزاد
بین المجالس  ۱۹۹۴ اتحادیه مصوبه بشر و حقوق
و اصالحطلبان باید از است. اکنون روشن و آمده
و هوادارانآنان و هاشمیرفسنجانی و احمدینژاد
انتخاباتآزادتحتقوانین از همهکساندیگریکه
آن دنبال به و میگویند سخن اسالمی جمهوری
معیارهایانتخابات و پرسیدچهارچوبها هستند

چیست؟ آنان دید از آزاد

با... آزاد انتخابات

که نان خشکمیگرفتو چاقو چاقو تیزکنمحله
شاخهایش را که خواست او از و رفت تیز میکرد
سبز جنبش طرفدار که تیزکن چاقو مرد کند. تیز
همه کاری بود حاضر گرگها با مبارزه و برای بود
ما آجر نان که نگو به کسی اما باشه، بکند گفت:
شاخ های و برد خانهاش زمین زیر به را بز و شود.
تیز شاخ با زنگوله پا بز بعد کرد. کمی تیز را او
تا گشت و به دنبال گرگ جنگل رفت سوی به
شهید بچههای انتقام مثلقهرمانفیلم«قیصر»

شدهاش را از او بگیرد.
برگ میکشید خانهاشسیگار گرگداشت در
سقف روی را پا زنگوله  بز سمهای  صدای که
خاکستر روی  سقف گچهای شنید. خانهاش 
کشید: فریاد شد. عصبانی و ریخت برگش سیگار
مرا سیگار خاکستر میکنه؟ تاپ تاپ کیه کیه

خاکمیکنه؟
پا. زنگوله بز منم، منم، جوابداد: پا زنگوله بز

گرگ بیحیا؟ کجا هستند ای بچههای من
افتادوگفت: گرفتو به خنده گرگشکمشرا

نداشت! شعرتقافیه

مثلسربازهایآمریکایی تویفیلم زنگوله پا بز
«رمبو»از سقفبا طنابپایینآمد وگفت: بی قافیه
به تیزش شاخ با را... و بالفاصله قافیه مادرت یا با
شنگول و شد پاره گرگ شکم کوبید. گرگ شکم
سیاه روی و رنگ شنگول ولی با خیلی منگول و
از است هوا کمبود و خفگی نتیجه در که کبود و
آغوش در خوشحالی با و پریدند بیرون گرگ شکم
که گفتند مادرشان به آ نها رفتند. فرو مادرشان
و بود مسموم تهران هوای گرگ مثل شکم داخل

می شدند. داشتند خفه آنها
این و بود اینجا پدرتان کاش گفت: پا زنگوله بز
می دید.کمیبعدگرگبهکمکدوستش را صحنه
گفتندچون او به آنجا در بیمارستانرفت. به روباه
او تا جراحی ندارند دارو و نخ شروع شده تحریمها
تخت جراحی روی گرگ بعد کمی عمل کنند. را

داد. دست از را خود جان
با بچههایش پا زنگوله بز که شب بود آخرهای
روی «فارسیوان» پایتلویزیون نشستو کانال را
و و ترکی لهستانی کارتون بچههایش و با گذاشت

صفا کردند. کلی و دیدند و ژاپنی روسی
از تلویزیون برنامه پای داشتند بچهها که وقتی
خانه روی سقف پا زنگوله بز ریسه میرفتند خنده
اشک خیره شد. چهارده شب ماه به سوی و رفت
شد. ریشزنانهاشسرازیر از گرفتو فرا صورتشرا
آیا چون بچههایش میکند. نمیدانست چرا گریه
آیا دلش می ریخت؟ خوشحالی اشک زنده بودند
از را و آیا چون حقش شوهرش تنگ شده بود برای

شده بود؟... احساساتی بود گرگ گرفته این
مشابه مضمون با داستانی اساس بر ورژن این
پرداخته شده نوشته ناشناسی نویسنده توسط که

است. شده
ناشناسکه نوشتناین از ایننویسنده تشکر با

کرده است. میسر ورژن را

«ایرانیان»
است تبلیغاتی وسیله موثرترین و پرخوانندهترین

اورژانس عمومی روابط مدیر عباسی، حسن
«این است: گفته «مهر» خبرگزاری به تهران،
سوزش چشم، نفس، با عالئم تنگی غالبا افراد
پایگاههای و سرفه به دردقفسهسینه، سوزش گلو
اکسیژن، تنفس با که کردند مراجعه اورژانس

شده اند.» درمان
اتوبوس  ۵ دستگاه  سیار، کلینیکهای این
هوای آلودگی که در روزهایی که بودهاند آمبوالنس
رفت  پر در۵ میدان حد اضطرار می رسد، به تهران

شدهاند. مستقر تهران شهر آمد و
همچنین تهران اورژانس عمومی روابط مدیر
بیمار یک روزهای گذشته یکی از در است گفته
مراجعه اینپایگاههایسیار یکیاز قلبیبدحالبه

شده است. منتقل بیمارستان به کرده و

در ویژه به که سال هاست ایران در هوا آلودگی
را مختلف شهرهای اوج میرسد و به زمستان ایام

بهتعطیلی میکشاند.
شدت باالرفتن با آذرماه اواسط اخیر، مورد در
آلودگی هوا،چندشهرایران،ازجملهتهران، تعطیل
کنترل مدیرکل شرکت آن از اگرچه پس شدند،
تعطیلیهای که کرد اعالم هوای تهران کیفیت
نداشته وضعیت هوا بهبود در تاثیر چندانی تهران
افزایش پی شنبه گذشته نیز تهران در روز است.

شد. تعطیل هوا آلودگی
 پیشازاینرییسستادمحیطزیستوتوسعه 
 ۴۵ سال هر که گفته بود شهرداری تهران، پایدار
از را خود جان هوا آلودگی اثر بر ایران در نفر هزار

دستمیدهند.
همایش هشتمین در حیدرزاده محمدهادی
۷۰ درصد  بود گفته ایران سرطان انجمن ساالنه

محیط مرتبط با نوعی به نیز ایران سرطان ها در
انسانی است. مسائل زیست و

جهانی،  برآوردهای سازمان بهداشت  طبق
قربانی  نفر آلودگیهواساالنهیکمیلیونو۳۰۰ هزار
این اظهاراتاخیر بر بنا و درسراسرجهانمیگیرد
از  میرهایناشی سازمان،حدود۶۵ درصدمرگو
آلودگیهوادرقارهآسیا رخمیدهد.حامیانمحیط
شرایط بودن هشدارآمیز بر بارها ایران در زیست
لزومبهکارگیرییکاستراتژی آلودگیهوایایرانو

کردهاند. تاکید آن با مقابله برای بلندمدت
کیفیت شرکت کنترل آذرماه مدیرکل اواخر
تهران  ۱۳۹۰ هوای در سال بود گفته هوای تهران
پیش از این  است. بوده ناسالم ۳۲۰ روز در شرایط
دهها پايينبودن از گزارشهايی در رسانهها برخی
برابریاستانداردتوليدبنزينوگازویيلايراننسبت

دادهبودند. استانداردهای جهانی خبر به


