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خالی از شوخی
ادوارد اسنودن در
جستجوی کشور جدید

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

الفبای ریاست جمهوری

مراسم تحلیف حسن روحانی رییس جمهور
جدید ایران برگزار شد .برای آنها که روند و سلسله
مراتب ریاست جمهوری را در ایران امروز نمیدانند
قابل توضیح است که معموال رییس جمهور با
«تحلیف» کار خود را شروع میکند .بعد از یک
هفته یک نفر از دفتر بیت رهبری میآید و نقش
رییس جمهور را برای شخص جدید «تعریف»
میکند .هفته بعد مراسم «تنظیف» انجام میگیرد
که نوعی شستشوی مغزی رییس جمهور میباشد.
یک هفته بعد مراسم «تهدید» برگزار میشود و
به او حالی میکنند که اگر دست از پا خطا کند
«تحذیف» خواهد شد .هفته بعد رییس جمهور اگر
این دو سه هفته کارآموزی را با نمره خوب گذراند
بر سر کار میماند وگرنه بالفاصله مراسم «تخریب»
توسط روزنامه «کیهان» آغاز میشود تا شخص
منتخب فورا «تنبیه» و «تودیع» شود.
این پروسه ریاست جمهوری شدن فقط در
کشورهایی با دموکراسی سطح باال صورت میگیرد.

تروریست یا مردم؟

من نمیدانم چرا وقتی بشار االسد مردم بیگناه
سوریه را میکشد «کیهان» تهران مینویسد ارتش
سوریه  ۳۰۰تروریست را کشت ،اما وقتی دولت
بحرین همین کار را با دو سه نفر میکند «کیهان»
مینویسد :آل خلیفه مردم بحرین را کشت؟! آیا
باید «کیهان» تهران تصمیم بگیرد که چه کسی
تروریست است و چه کسی مردم؟

ادوارد اسنودن کارمند بخش اطالعاتی آمریکا
که اسرار استراق سمع و کنترل عملیات اینترنتی
مردم آمریکا و سایر کشورها را لو داد از کشور روسیه
که موقتا به او پناهندگی ،آن هم در فرودگاه ،داده
برای کشورهای مختلف دنیا تقاضانامه پناهندگی
سیاسی میفرستد.
همانطور که حدس میزنید این تقاضانامهها
برای کشورهای ضد آمریکا نظیر کره شمالی ،کوبا،
ونزوئال ،اکوادور و پرو فرستاده شدهاند .البته ادوارد
اسنودن با نهایت بیمیلی درخواستی را هم برای
کشور ایران فرستاده است تا شاید به او در آنجا جا
و مکانی بدهند.
از آنجا که ایران اسالمی در صدد بهبود روابط
با غرب است تا دالر بدمصب از سه هزار و ۵۰۰
تومان حداقل به دو هزار تومان برسد جواب درست
و حسابی به این مغز کامپیوتری و عضو اطالعاتی
آمریکا ندادهاند .جوابی هم ندارند که بدهند .مثال
چه بگویند؟ این که ما خودمان در کار صادرات
مغزها هستیم و از واردات مغز فعال معذوریم؟!

«کیـهان» تهران و آمدن
حسن روحانی

«کیهان» تهران تیتر صفحه اول خود را
به سخنان حسن روحانی رییس جمهور جدید
جمهوری اسالمی اختصاص داد و نوشت :روحانی
میگوید« :اسراییل زخمی است بر پیکره اسالم و
باید از بین برود ».دفتر حسن روحانی گفته چاپ
شده در «کیهان» را تکذیب کرد و گفت :آقای
روحانی را میخواهند از مسیر خود منحرف کنند
و بقیه حرفهای ایشان را که در پس جمله اسراییل
زخمی ...آمده را حذف کردهاند .این دفتر گفت:
آقای روحانی اضاف ه کردهاند که میتوان بر این زخم

چسب زخم گذاشت و یا حتی از خود دکترهای
اسراییلی که شنیدهام دکترهای خوبی هستند
استفاده کرد و این زخمها را مداوای دائمی کرد.
من فکر میکنم این «کیهان» تهران برای
«موساد» و صهیونیستها کار میکند چون درست
بعد از چاپ این خبر جعلی قیمت دالر  ۱۰۰تومان
باال رفت و اسراییل به آمریکا زنگ زد و گفت :دیدی
گفتم؟ حاال  ۱۰۰میلیارد دیگه بده بیاد!

اولین جوک برای
حسن روحانی

چرا مراسم ماچ و بوسه حسن روحانی با آقا،
یعنی ولی فقیه ،اینقدر طول کشید و آیا درست
است که آنها دو سه دقیقه همدیگر را بغل کرده
بودند و انگار داشتند زیر گوش هم حرفهایی رد
و بدل میکردند؟
نه! این اصال به عشق و عالقه حسن و علی
ربطی ندارد .علت این که آنها نتوانستند دو سه
دقیقه از هم جدا شوند این بود که ریش حسن
روحانی توی ریش آقا گیر کرده بود و بیرون
نمیآمد!

فطریه و بیمه انسان!

آیتاهلل مکارم شیرازی در خطابه اخیر خود
گفت :یکی از واجبات در عید فطر امسال البته
پرداخت ذکات و فطریه است .او اضافه کرد:
نتیجه اول پرداخت ذکات و فطریه این است که
عبادات ماه رمضان شما را خدا قبول میکند و
اثر دوم بیمه شدن انسان در برابر همه خطرات تا
سال آینده است.
تفسیر سخنان این آیتاهلل اینگونه است که اگر
فطریه ندهید همه  ۳۰روز گرسنگی و تشنگی شما
مالیده و خدا اصال آنها را قبول ندارد و اگر ذکات
و فطریه بدهید حداقل برای یک سال احتیاجی به
بیمه عمر و ماشین و آتشسوزی و غیره نیست!
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اردوغان و آی نفس کش!

در یک اقدام بیسابقه دادگاه سیاسی ترکیه  ۲۷۵نفر از مخالفان حکومت اسالمی اردوغان را
که شامل ژنرالها ،وکال ،نویسندگان و سایر فعاالن سیاسی ناسیونالیست این کشور بودند را به
حبسهای طوالنی محکوم کرد.
این دادگاه اتهام براندازی حکومت اسالمی ترکیه را به کلیه محکومین چسباند و توانست در یک
دادرسی غیرعلنی کلیه مخالفان را به زندان بفرستد.
واقعا مردم ترکیه چه انتظاری از این دادگاه داشتند؟ یک مسلمان ترک را سر کار گذاشتهاند که
همسرش محجبه است و انتظار داشتند به جای محکومیت زندان گل و شکالت دریافت کنند؟!
همین روزها است که ترکیه را از اروپا بیرون کنند و بگویند برو قاطی رفقای ناجور و دیکتاتور
خاورمیانه و دیگر هم برنگرد حتی اگر سومین اقتصاد دنیا را هم داشته باشی!

شورای تشخیص کدام
مصلحت؟

خبردار شدیم که علی خامنهای ،ولی فقیه
جمهوری اسالمی ،محمود احمدینژاد را به
عضویت شورای تشخیص مصلحت نظام منصوب
کرده است.
وقتی میگویند ایران کشور گالبی است به
خاطر همین نوع اخبار است .آخر کسی که هشت

سال فقط مصلحت نظام را به خطر انداخته و
مثل بچه تخس و شروری درخت انقالب اسالمی
را تکان داده تا از ریشه خشک شود و یکجوری سر
و صدای مردم را درآورده که بگویند مهرم حالل
جانم آزاد ،چطور میتواند عضو این شورا یا مجمع
باشد؟ این کار میتواند یک دلیل داشته باشد و
آن هم این که خامنهای میخواسته احمدینژاد
و رفسنجانی را در یک قفس قرار دهد تا آنها به
جان هم بیفتند و از شر هر دوی آنها خالص شود
و مهرش حالل گردد.

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  12آگوست ( 21مرداد)
ایران در گستره اوضاع کنونی جهان
و چرایی ادامه وضع موجود با روی
کار آمدن حسن روحانی
سخنران :علی صادقی
دوشنبه  19آگوست ( 28مرداد)
هویت فردی در مقابل
هویت اجتماعی
سخنران :سمر تهرانی
ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه

تلفنهای اطالعات کانون:

703-283-9221

www.kanooneiranian.org

703-474-8956

E-mail:info@kanooneiranian.org
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روحانی استعفا میکند؟

متن استعفای حسن روحانی رییس جمهور
جدید که رفقا در ایران برای او تنظیم کردهاند برایم
ایمیل شد .این متن به قرار زیر است:
بسم ه تعالی ،بعد از گذشت یک هفته از مراسم
سوگند خوردن ،اینجانب به این نتیجه رسیدم که
این مملکت آنطور که فکر میکردم به کلیدساز
نیاز ندارد بلکه باید شخصی متخصص تخلیه چاه
فاضالب را صدا کنیم .من اهلل التوفیق!

اطالع رسانی کنید!

همین االن یکی از بچهها از ایران زنگ زد و
گفت روحانی دستور داده که مساله استادیومهای
ورزشی را فورا حل کنند .او دستور داده که از بعد
از پایان ماه رمضان ورود مردان به استادیومها (به
جای زنان) ممنوع شود و اگر مردان بخواهند برای
تماشای مسابقه فوتبال به استادیوم بروند نیروی
انتظامی و بسیج آنها را شدیدا کتک خواهند زد.
این یک پیروزی بزرگی برای زنان ایران است.
فقط امیدواریم این دستور منحصر به زمانی که
استادیوم خالی و بدون مسابقه است نباشد .به
هر حال اطالع رسانی کنید و این خبر را به همه
دوستان خود برسانید...

شعر خداحافظی
احمدینژاد

اگر بار خران بودیم و رفتیم
اگر سوژه جوک و طنز بودیم و رفتیم...
اگر زیر بار دالر خم شدیم
اگر در چشم مردم جهان کم شدیم
اگر پر از غصه و ماتم شدیم
اگر نوشدارو نبودیم و سم شدیم و رفتیم...
اگر با کاپشن پاره آمدیم
اگر چهار سال دوباره آمدیم
اگر با هیبت لبوفروش و زارع آمدیم
با لباس آرمانی رفتیم و رفتیم...
اگر با انرژی هستهای آمدیم
با افشاگریهای سربستهای آمدیم
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اگر با کمک بسیج دستهای آمدیم
با همه فشار مردم ،ماندیم و رفتیم...
اگر هاله نور بودیم
اگر اهل مدیریت زور بودیم
اگر احمدینژاد و احمدیپور بودیم و رفتیم...
اگر در انتظار ظهور بودیم
اهل فالش دوربین و نور بودیم
اگر گاهی از علم و هنر دور بودیم و رفتیم...
اگر وقت بود بیشتر میماندیم
کمی بیشتر روضه و نوحه میخواندیم
ولی آقا آمد و گفت بزن به چاک
ملیجک و شاهزاده بودیم ولی رفتیم...

خواب جنیفر لوپز

طبق معمول دیشب جنیفر لوپز سعی کرد که
دوباره به خوابم بیاد .آنقدر لفتش داد که صبح
شد و بعد ساعتم زنگ زد و رفتم سر کار .اگر صبح
آمده باشه متوجه این قضیه میشه که من نیستم
و به قول معروف «جا تره ،اما بچه رفته» و کمی
وقتشناستر میشه!

دخترها جیغ نمیزنند

فیلم سینمایی «هیس! دخترها جیغ
نمیزنند!» آماده نمایش و اکران در سینماها شد.
کارگردان فیلم در جلسهای با خبرنگاران مصاحبهای
برگزار کرد و گفت :موضوع این فیلم تا روز نمایش
عمومی آن افشا نخواهد شد .او اضافه کرد :این
فیلم میتواند درباره کسی باشد که به دختران در
بیابانهای خارج از تهران تجاوز میکند و میگوید:
«هیس! دخترها جیغ نمیزنند!» و یا فیلمی باشد
درباره هجوم زنان به استادیوم ورزشی آزادی و
کتک خوردن آنها و این که مامور انتظامی ضمن
باتوم زدن دخترها میگوید« :هیس! دخترها جیغ
نمیزنند!»
کارگردان فیلم گفت :خاطرتان جمع چون
ارشاد جواز فیلم را صادر کرده است .این فیلم درباره
ندا آقاسلطان نیست چون او جیغ نزد.
وی در جواب خبرنگار زنی که پرسید :اگر این
فیلم درباره تجاوز به زنان ،حق ورود به استادیومها
و ندا نیست پس شما خودتان را مسخره کر دهاید

شوخی عکسی

یا تماشاچی را ،گفت :هیس ...دخترها جیغ
نمیزنند!
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نوشتهای برای آستندآپ کمدی

همبرگر البراتواری!

به گزارش «بی بی سی» اولین همبرگر ساخته
شده از گوشت البراتواری در دنیا عرضه شد.
دانشمندان انگلیسی توانستند با استفاده از
روش «تلقیح سلول» از سلولهای یک گاو مرده
نوعی گوشت مصنوعی خلق کنند .این دانشمندان
بر این عقیده هستند که کشتن حیوانات برای
خوردن گوشت آنها دیگر بس است .آنها میگویند
گذشته از آزار و اذیت حیوانات ،تولید گوشت از گاو
و گوسفند به گرمای گلخانهای زمین کمک میکند.
در مرحله اول این گوشت زیاد مزه جالبی
نداشته است و با کمک مقداری ادویه ،زعفران و
آب چغندر دانشمندان موفق شدند آن را به مزه
واقعی گوشت تبدیل کنند تا قابل خوردن شود.
این همبرگر که البته مانند قدم زدن بشر بر
روی کره ماه مهم نیست از توجه زیاد منابع علمی
برخوردار شده است .ساخت این همبرگر حدود
 ۳۰۰هزار دالر خرج داشته که گویا یکی از موسسین
«گوگل» در آن سرمایهگذاری کرده است.
سئواالتی که برای من درباره این کشف و اختراع
علمی پیش آمده از این قرار است:
* آیا قرار است این همبرگر به قیمت  ۳۰۰هزار
دالر باقی بماند یا قیمت آن پایین خواهد آمد؟ با
این قیمت سرسامآور ممکن است من بتوانم فقط
یک همبرگر در طول زندگیام بخرم و بخورم.
* چرا به جای استفاده از سلول یک گاو مرده
از سلول یک گاو زنده استفاده نکردند تا گوشت
تازهتر باشد؟
* آیا این همبرگر با سیبزمینی از نوع «تلقیح
سلولی» همراه خواهد بود؟
* آیا قیمت  ۳۰۰هزار دالری این همبرگر به این
علت است که در آن از زعفران مثقالی خدا تومان
استفاده شده است؟
* آیا آنها که میگویند مزه این همبرگر زیاد
جالب و واقعی نیست حتی یک بار کباب بعضی از
رستورانهای ایرانی خارج از کشور را که مزه کمربند
چرمی میدهد و پر از گرد نان است نخوردهاند؟

* حاال با این اختراع تکلیف مسلمانان بیکار و
عالف چه میشود که مشکل حالل و حرام بودن
این گوشت را حل کنند؟

بیکس از دنیا رفت

شیرکو بیکس شاعر مشهور کرد عراقی یکشنبه
گذشته  ۱۳مرداد در سن  ۷۲سالگی چشم بر
جهان فرو بست .از نام شاعر میتوان حدس زد
که علت مرگش چه بوده است .روحش شاد و
جسمش آزاد باد.

چی میشد اگر...

دیشب فکر میکردم اگر جنیفر لوپز و شکیرا و
بیانسه و آنجلینا جولی در ایران به دنیا میآمدند چه
میشد؟ حاال بدبختی این که یک زن مقیم ایران
هستند به کنار ،این همه جوانان دنیا را بگو که
یک خواب خوش و شیرین نمیدیدند.

بخش شعر و ادبیات

بر اساس ترانه سیاوش قمیشی
مجسم کن
ایرانی که در آن حقه و دروغ نیست
خیابانها از ازدحام مشت

شلوغ نیست
صدای بلبل و موسیقی بر پا
فریاد فحش و بوق بوق نیست
مجسم کن ایرانی را
که در آن
شورای نگهبان نیست
شلوغیهای ماه آبان نیست
در آن هرگز
حراست نیست
توقیف و زندان
جواب فراست نیست
ایرانی که در آن نیروی بسیج بودن ننگ است
منطق همواره با خرافات در حال جنگ است
ایرانی که در آن مردم آزادند
این شعر را میخوانند
معنی لغتهایش را میدانند
مسجم کن...
مجسم کن...

خواب جنیفر لوپز ()۲

دیشب هرچه سعی کردم که جنیفر لوپز به
خوابم بیاید نشد که نشد...
دو سه بار است که یا نمیآید و یا دیر میآید
و بهانهاش این است که شب خیلی دیر خوابیده
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مرکز فرهنگی وآموزشی ایران

جشن بیست وپنجمین سال پایهگذاری و بزرگداشت
دستآوردهای دانشآموزان مرکز وسایر جوانان ایرانی

کنفرانس ،گفتگوهای فرهنگی و آموزشی و میهمانی شام
شنبه دوازدهم اکتبر 2013

از همه دانشآموزان گذشته مرکز ،مادران و پدران ،و سایر جوانان ایرانی دعوت میکنیم برای دریافت آگاهیهای بیشتر درباره این
برنامه با استفاده از ایمیل زیر با ما تماس بگیرند:

Anniversary@iraneducationalcenter.org
همچنین با استفاده از فیسبوک ،توئیتر و لینکداین
میتوانید با ما در تماس باشید
www.Facebook.com/ICEC.Maryland
@ICECMD

Tel: 301-545-0143

www.iraneducationalcenter.org

Iran Cultural and Educational Center
)(ICEC

Celebrating it’s 25th Anniversary and the Achievements
of Young Iranian- Americans
We invite all ICEC former students, their parents and other young
Iranian- Americans to join us on Saturday, October 12, 2013,
for a day Conference & evening Gala.
Please send your contact information to
Anniversary@iraneducationalcenter.org
To receive conference and registration information
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رهبر انﻘالبی ،رییس...

بقیه اﺯ صفحه 1۵

قدرت خود را نه از رهبری بلکه از مردم
میداند و میگوید که «من توانمندی
دولت را ،در تقویت پایگاه اجتماعی آن
و پایبندی به عهد و پیمانی که با مردم
بسته است میدانم ».این در حالی است
که آنچه میرحسین موسوی و مهدی کروبی
را در بند کرده همین عهد و پیمان آنان با
مردم بوده است .آیا در دو راهی انتخاب
بین گردن نهادن بر رای رهبر و پیمان با
مردم ،روحانی راه دوم را بر خواهد گزید؟
اعمال تغییر ،ایجاد شفافیت،
تنشزدایی ،پاسخگو دانستن قدرت ،تامین
حقوق شهروندی و بسیاری دیگر از فرازهای
بلند سخنان حسن روحانی در حالی است
که خامنهای در روز تنفیذ این باور را دامن
میزند که «ملت ما تا قبل از انقالب اسالمﻰ
مزه حاﻛمﻴت مردم را نچشﻴده بود ...مزه
مردمساالرﻯ را مردم در جمهورﻯ اسالمﻰ
چشﻴدند ».وی در جایی دیگر اولویت
وظایف دولت را «در درجه اول ،مسائل
اقتصادﻯ و مسائل علمﻰ» دانست.

 ۷باور غلﻂ دربارﻩ سیﮕار

بقیه اﺯ صفحه ۳۸

بدانید عوارﺽ  ۷کیلوگرم افزایش وزن ،به
مراتب کمتر از عوارﺽ دود سیگار است
و این افزایش وزن را می توان به راحتی و
با کمی ورزش از بین برد.

 .۶برای ﺣفﻆ سﻼمتﻢ کاﻓی
اسﺖ تعداد سیﮕارﻫاﯾی که
میکشﻢ ،کﻢ کنﻢ

کم کردن تعداد سیگارهای مصرفی
در طول روز ،اقدام خوبی است اما این
یک راهکار موثر برای از بینبردن عوارﺽ
سیگار نیست .حتی اگر روزی یک نﺦ
سیگار بکشید ،باز هم سموم آن وارد
بدنتان میشود و سالمتتان به خطر
میافتد بنابراین بهتر است به طور کلی دور
سیگار را خط بکشید و برای ترک تدریجی
هم به جای کم کردن تعداد سیگارها ،از
چسب یا آدامسهای نیکوتیندار کمک
بگیرید.

 .۷دود سیﮕار و ﻋوارﺽ
ناشی اﺯ آﻥ ،ﻓقﻂ ﮔرﯾﺒاﻥ
ﺧودﻡ را میﮔیرد

به هیﭻ وجه این طور نیست .جامعه
متخصصان بیماریهای ریوی آمریکا
اعالم کرده است که سالیانه  50هزار نفر
در این کشور ،به دلیل استنشاق دود
سیگار اطرافیان خود به کام مرﮒ کشیده
میشوند.متخصصانمعتقدندسموموارد
شده به بدن اطرافیان یک فرد سیگاری
به مراتب بیشتر از سمهایی است که با
سیگار کشیدن ،وارد بدن خود او میشود.

تقابﻞ ﯾا تعامﻞ؟

با آنچه از روشنبینی در بیانات
روحانی به عنوان حقوقدانی معتقد به
انعطافپذیری شریعت ،دیده شد و با توجه
به تصلبی که در نظام سیاسی جمهوری
اسالمی سراغ داریم باید منتظر ماند و دید
که آیا این کارگزار کار کشته نظام جمهوری
اسالمی که مهارتهای چانهزنی با جهان
را نیک میداند ،میتواند چانهزنی را در
درون حاکمیت نیز برای پیشبرد اهداف
بلندی که ترسیم کرده است با موفقیت
به پیش برد؟
به عبارت دیگر پرسش این است
که سرانجام او تعامل است یا تقابل
(حاکمیت دوگانه)؟
برﮔرﻓته اﺯ ﭘاﯾﮕاﻩ اﯾنترنتی »روﺯ«

از سلطنت رﺿاشاﻩ...

بقیه اﺯ صفحه 1۳

را برای راضی کردن روحانیون از حق
تدریس محروم میکند و ارامنه و یهودیان
را سرکوب میکند و رهبران زرتشتیان را
میکشد ،به همان راهی میرود که آقای
خمینی و خامنهای رفتند .به تعبیر دیگر
پایههای آنچه دولت امروزی مدرن ایران
است ،تا حد زیادی ادامه همان ویژگیهای
راه رضا شاه است در حالی که هواداران
او میپندارند راهش ادامه نیافته است.
فراموشنکنیمکهنخستینقانونسرکوب
ایران ،که مبنای قوانین سرکوب امنیتی
در دوره جمهوری اسالمی است ،در زمان
رضا شاه تنظیم شد تا به او اجازه سرکوب
کمونیستها و روشنفکران را بدهد.
از آن طرف هم همانها که زاده دولت
رضا شاه بودند یعنی روشنفکران و طبقه
کارگر مدرن ایران به نخستین مخالفان
او تبدیل شدند.
حاال آقای روحانی را هم به عنوان یک
شخص نگاه کردن میتواند ادامه همان
سادهانگاری باشد .روحانی ،که رسانهها
و به ویژه نیروهای هوادار اصالﺡطلبان
و میانهروها او را در حد یک فرد تقلیل
دادهاند ،تنها نمادی است از تحوالت
سیاسی و اقتصادی ایران و ائتالفهای
پیدا و پنهان و روندهای آشنا و ناآشنا.
روحانی را به عنوان فرد دیدن و همه
پیروزیها و شکستها را به او نسبت
دادن همان خطایی است که هم ناظران
میکنند و هم خود این افراد را به خطا
میاندازد.
درسهای تاریﺦ و سیاست به ما
میگوید که به جای قضاوت کردن درباره
افراد یا انتظار داشتن از آنها به روندهای
واقعی تحول چشم بدوزیم تا دچار همان
خطایی نشویم که از ارزیابی رضا شاه تا
احمدینژاد به آن دچار بودهایم.
برﮔرﻓته اﺯ ﭘاﯾﮕاﻩ اﯾنترنتی »روﺯ«

Tara Home Improvement
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﳒﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺰﻝ ،ﺑﺮﻕﮐﺸﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻭ  ...ﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
(703) 209 3212
ﺩﺍﺭﺍﯼ  Licenseﻭ Insurance
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خبرهای سیاسی...

خامنهای و تایید...
بقیه اﺯ صفحه 1۵

کار خواهد بود و نه دولت به واقع دولت
قدرتمند قابل احترام در سطح جهانی
خواهد شد.
وزیر ارشاد نیز نصیب فرزند آیتاهلل
جنتی شد .او از نظر فکری به هاشمی
رفسنجانی نزدیک است .مطبوعات،
سینما ،کتاب و بسیاری دیگر از مسائل
فرهنگی در حوزه ارشاد قرار دارد .باز شدن
روزنامهها و هفتهنامههای جدید ،سپردن
کار نشر به ناشران ،و ...حداقل کارهایی
است که باید صورت بگیرد تا چهره ایران
در سطح جهانی بهبود یابد.
حسن روحانی باید قفل سیاست
داخلی را بگشاید تا قفل سیاست خارجی
گشوده شده و قفلهای دیگر هم متاثر
از آنها گشوده شوند .تغییر سیاست
در داخل ،مهمترین نقش را در تقویت
موضع جهانی دولت ایران خواهد داشت.
دولت قدرتمند ،دولت مخلوق جامعه
مدنی و رضایت شهروندان است .تنها
از راه قدرتمند کردن مردم در نهادهای
متنوع و متکثر میتوان ساخت داخلی
قدرت را استحکام بخشید .روحانی از
واگذاری همه امور در همه قلمروها به
مردم و گروههای صنفی سخن گفت،
اگر این وعده ،با اجماع ملی ،محقق
شود ،دموکراسی شکل خواهد گرفت.
اتحادیههای گارگری مستقل ،یکی از
لوازم ضروری این فراینداند« .من تایید
میکنم» باید خود را در واگذاری امور به
مردم بروز دهد.

برﮔرﻓته اﺯ ﭘاﯾﮕاﻩ اﯾنترنتی »رادﯾو ﻓردا«

بقیه اﺯ صفحه ۳۲

برخیمنابعخبریشمارکشتهشدگان
را تا بیست و نه نفر و شمار زخمیها را
بیش از شصت نفر گزارش کردهاند اما
هنوز آمار دقیق قربانیان این انفجار انتشار
نیافته است.
تعدادی از کشتهشدگان و زخمیهای
این انفجار کودکان و نوجوانانی بودهاند که
در مراسم خاکسپاری شرکت داشتند.
به نقل از یکی از ماموران محلی
گزارش شده که عامل این انفجار ،جلیقه
انفجاری بر تن داشت که برای افزایش
شمار تلفات این عملیات ،مقادیری
ساچمه و میﺦ نیز در آن جا داده بود.
هنگامی که حاضران در مراسم تدفین
برای انجام دعا از جا برخاسته و صف
کشیده بودند ،فرد مهاجم جلیقه انفجاری
خود را منفجر کرد.
این مراسم به مناسبت خاکسپاری
یک مامور پلیس محلی برگزار شده بود

حﻞ سودکو شمارﻩ ﻗبﻞ
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افﻘی
 1ـ نمایان و پدیدار ـ کتابی است از دکتر علی بهزادی
روزنامهنگار معاصر در شرﺡ احوال دولتمردان و رخدادهای
دهه پیش از انقالب.
 ۲ـ از کشیدنیها در بانک و بازار ـ دنباله و تابع ـ گاه
بیمحل میخواند!
 3ـ پرندهای کبود رنگ که بیشتر کنار آب مینشیند ـ
کار بعضی حیوانات که خوراک را نیم خورده برمیگردانند
و دوباره میجوند ـ خندهرو ،شادمان.
 4ـ وسیلهای مسی یا حلبی که در قدیم در همه
خانهها وجود داشت و اینک نوع پالستیکی آن به بازار
آمده است ـ سخت و محکم ـ روکار ساختمان.
 5ـ از کشورهای وابسته به شوروی سابق ـ از صفات
حضرت حق ـ درنوردیدن.
 6ـ دشنام و نفرین ـ بندگی ـ شهری در استان
کرمان ـ شکار کوهی.
 ۷ـ مخالف ـ زرنیﺦ سفید ـ سفرنامههای او به دستور
منصور سامانی به فارسی هم ترجمه شده است.
 8ـ دو بین ـ از مرتجعین ـ نسبت همسر دوم آقا
با همسر اول.
 9ـ موجودی ذرهبینی ـ در مقابل کار شایان میدهند
ـ تالش و جدیت.
 10ـ سیلی ـ پراکندگی و تفرق ـ طاقت و توان ـ
گوشت به گویش آذری.
 11ـ عالمت صفت تفضیلی ـ وسیله جدا کردن شن
از ماسه ـ رنج و سختی در کار.
 1۲ـ آن که مورد استهزای دیگران قرار گرفته ـ هر
روییدنی از زمین ـ محل مسابقه اسبدوانی.
 13ـ از چند پهلوان میگوید! ـ ماهی از سال فرنگی
ـ از اجسام معدنی.
 14ـ دیرینهتر ـ کتاب داستان ـ خشنود و خرسند.
 15ـ مجمع الجزایری بزرﮒ در اقیانوس کبیر متشکل
از چند کشور اروپایی و آسیایی ـ نوعی تنپوش زنانه.

عمودی
 1ـ وزیر اسماعیل و احمد سامانی در قرن چهارم
هجری قمری.
 ۲ـ بزرگواری ،بلندقدری ـ دستافزار خوشنویس ـ
آن که نقص عضوی دارد و معیوب است.
 3ـ قرمز دانه از شیره این گیاه تغذیه میکند ـ هم
میزنند ،هم میکشند ـ به هم برخورد کردن.
 4ـ آتش آذری ـ از انواع ترشی ـ با توپ همراه میزنند!
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بقیه اﺯ صفحه ۳1

و خسته است .پارتی و مهمانی حسابی
وقتش را گرفته است.
چقدر خوب میشد که این جنیفر
لوپز مسلمان میشد و مخصوصا در این
ایام ماه رمضان میتوانست حداقل برای
خوردن سحری شبها زودتر بخوابد و مرا
تنها نگذارد .حاضرم برای دو شب خواب
دیدنش سی روز فطریه بدهم.

جدوﻝ سو دکو این شمارﻩ
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خالی از شوخی

که در ساعات بامداد دیروز پنجشنبه 1۷
مرداد ،با رگبار گلوله افراد ناشناس به
قتل رسیده بود.
انفجار انتحاری هنگامی روی داد که
تلویزیون محلی مراسم را بطور مستقیم
پخش میکرد.
هنوز هیﭻ گروهی مسئولیت این
انفجار را برعهده نگرفته اما ایالت
بلوچستان از مناطق ناآرام پاکستان است
که به خصوص در ماههای اخیر ،شاهد
افزایش خشونت بوده است.
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جدوﻝ این شمارﻩ
5 4 3 2 1
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ـ بانگ و صدا.
 5ـ پیامبر ـ دستمزد ـ ضمیر متکلم وحده.
 6ـ از حشرات مزاحم و خونخوار ـ صریحاللهجه ـ از
سورههای قرآن مجید.
 ۷ـ از القاب تشریفاتی بزرگان عرب ـ آگاه شدن ـ تخته
زیر ریل خط آهن.
 8ـ دستار یا شال کمر ـ قایق بزرﮒ موتوری ـ آهنگر.
 9ـ طرفدار و مدافع ـ زمان بازی در ورزش خشن ـ
چراغ آسمان.
 10ـ از سبزیهای خوراکی است و حرف سوم آن را با
«و» هم مینویسند ـ تصدیق آلمانی ـ فرزند عرب.
 11ـ برادر عرب ـ شهری در آب ـ از آن سو آیین است.
 1۲ـ شادمانی ـ از خود راندن ـ از آالت موسیقی ـ
عالمت مفعول بیواسطه.
 13ـ تابش و فروغ ـ میوه پسندیده ـ روزگاری یکهتاز
جنگل در پرده سینما بود!
 14ـ از ایاالت شبه قاره ـ آهنگر نامدار ـ سختی کشیدن
برای تهذیب نفس.

 15ـ نویسنده و فیلسوف فرانسوی خالق «نامههای
ایرانی» و «روﺡالقوانین»
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