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آمریکا انتخابات
باراک اوباما و به پایان آمد باالخره انتظارها
ریاست جمهوری نماینده حزبدمکراتو کاندید
این نمود. اعالم و انتخاب را خود معاون آمریکا
حدود که میباشد بایدن جوزف سناتور شخص
دارد.  خارجی سیاست و سنا در تجربه ۳۰ سال
و سر که بتواند این بود علت انتخاب او می گویند
را او بیتجربگی و اوباما جوانی که را رقبا صدای
تعادلی در نحویخاموشنمایند و نقد کردهاند به

بیاورند. وجود به اوباما انتخاباتی تیم
که انتخاباتیپیشبینیمیکنند کارشناسان
پیرمرد، را که او مک کین کار سناتور انتخاب این
و می خوانند کهنهپرست هافو، هاف بزرگ، پدر
به استفاده از اینترنت هنوز قادر این که او برای
کمی ساختهاند، جوکها نیست زدن ایمیل و
باید خود تیم موازنه برای او می کند. سختتر
تا باشد قبراق و معاونی جوان  جستجوی در

شایعشده به سوی خود بکشاند. رایدهندگانرا
کم رو برای گرفته تصمیم مککین سناتور که
پسربچه فیلم«تنها مکالیکالین، اوباما از کردن

نماید. استفاده خود معاونت برای خانه» در
مککین معاونت شانس که کسانی از یکی
از گروهی هاچسون است. سناتور کی دارد را
دادهاند او هشدار به طرفدار مک کین ایرانیان
آنها نماید. خودداری شخص این انتخاب از تا
که است سال هشت شدهاند: متذکر نامه ای در
خندهدارش نام خاطر به چینی دیک به ایرانیان
سال چهار فکر نمیکنیم بتوانیم ما و میخندند
هاچسون سناتور برای را  تمسخرها این دیگر

تحملکنیم!

زنان ورود شرط
ورزشگاه ها به

خطابه خود آخرین در مشهد امام جمعه
کاردینال ها، غرببهکشیشها، در گاه هر گفت:
هم ما بدهند، ازدواج اجازه راهبهها و اسقفها
بیایند زنانبهورزشگاههایما اجازهخواهیمدادتا
این از پس که شده شایع بنشینند! مردان کنار و
و مشخصات عکس حاوی سخنرانی نامههایی
کشیش یک میلیون برای زیبای ایرانی دختران
و شده پست کشورها این در آمریکایی و ایتالیایی
تقاضایازدواج موقتی(صیغه)شدهاست. ازآن ها
غربی کشورهای راهبههای شایعات همین طی

نامهای دریافتننمودهاند! تاکنونهیچ

بعد از غسل جمعه
جمعه شب

از ارومیه جمعه امام حسنی حجتاالسالم
خر انحصار در دیگر اقتصاد فهمیده که زمانی

کشور وزیر و است بیسواد بازرگانی وزیر و نیست
به ابداع نظریههایمهمعلمی مدرک قالبیدارد،
واقتصادیپرداختهاست. اودرآخرینخطابهخود
انجامندهند گفت:اگرمومنین «غسلجمعه» را
هم برق حتی شاید و گاز و آب کمبود مشکالت

شد. خواهد حل
بزنیم ذوق کسی تو نیست که درست آنجا از
رژیم حال به دلش خیلی که کسی رسد چه
چند با را تئوری این می سوزد جمهوری اسالمی
مطرح کردیم. انرژی امور متخصص کارشناس و
از بررسیاینتئوریگفتند: بعد اکثریتاینافراد
لحاظ از ولی است تمیز خیلی اقتصادی لحاظ از

کثیفی است! بسیار سکسی فکر
 

علم تولید در اول رتبه
وزیرعلوموفناوریجمهوریاسالمیچند روز
اول ایرانرتبه که مصاحبهایمدعی شد پیشدر
خبر این که وقتی داراست. دنیا در را علم تولید
صندلی روی از از شدت خنده داشتم خواندم را
که هم او و دادم نشان زنم به را خبر میافتادم.
نردبام روی از را تمیز می کرد کرکرهها پرده داشت
چطور میشود وقتی گفتم زنم پایین افتاد! به
برتر دانشگاه هزار دو جزو ایران دانشگاههای که
پیشرفتعلمیداشته اینقدر ما نیستند هم دنیا
باشیم؟اوهم سرشرا خاراند وگفت: شایداینها
میخوانند را تهران، چاپ «کیهان»، اخبار فقط
آب سوی آن پیشرفتهای و دنیا اخبار بقیه با و

آشنانیستند.
ببینیم به تا خواندیم هم با بار سه دو خبر را
یا واقعا جدی و شده نوشته و جوک صورت طنز
از رویحسابو کتابیاینحرف ها استواینوزیر
رامیزند. آخرشبهایننتیجهرسیدیم کهمنظور
از«تولیدعلم»احتماالاشتباهحروفچینیوتایپی
اسالمی تولید علم جمهوری افتخار این و بوده
زنی انداختندسته های سینه راه در کار استکه
به علم و نه میگیرد قرار مورد استفاده ضجه و

اکتشاف! و اختراع و دانش معنی

مصلحت تشخیص
عمهات؟!

هاشمیرفسنجانیدرچندخطابهومصاحبه
سال سه در که عملکرد دولت گفت مطبوعاتی
اخیربسیارافتصاحبودهاست.اوگفتکمبودهای
به شدتی که قبلی دولتهای در گاز آب و برق و
وجود شده ایجاد احمدینژاد ریاست زمان در

نداشت.
بهدنبالاینسخنان،رهبربهطورغیرمستقیم
کس هر گفت و زد را رفسنجانی آپ» «شات
سئوال زیر را رهبریت ببرد، سئوال زیر را محمود
گویی هاشمی رفسنجانیگفتو گویا است. برده
است پرسیده داده و انجام دفتر رهبری با تلفنی
ناسالمتی جوش که گذاشتهاید را ما چرا پس :
بزنیم؟پسکارماچیست؟ شایع مصلحت نظامرا
میکند که قطع بالفاصله را تلفن رهبر که شده

آپ! میشود: شات انگلیسی آن

اخبار ورزشی

قعر جدول ایران در
مدالها

پایان سابق) (پکن بیژینگ المپیک سرانجام
سرفراز اجرایاینبازیها بوته از گرفتوچینیها
پایانیالمپیک مانندمراسم بیرونآمدند. مراسم
قول رفقا به بود. باشکوه و زیبا گشایش بسیار
آتش بازی آماده صادرات چه ترقه و چینیها هر
احتماال در مراسم و فرستادند هوا به داشتند
و ترقه قیمت آمریکا آینده سال جوالی چهارم
موادآتشبازی چندبرابرخواهدبود. چینوآمریکا
رقابتها را درو این طال مدالهای گردن به گردن
یک فقط دریافت با متاسفانه ایران تیم کردند.
در رشته تکواندو ساعی طال برای هادی مدال
چندانی توفیق آزاد کشتی در برنز مدال یک و

برگشت. درازتر به خانه دست از پا و نداشت
و داخل اینترنتی  رسانههای و مطبوعات 
عملکرد تیم خود از ابراز عصبانیت خارج ضمن
ایران وهمچنینمربیان،مسئولیتاین شکست
سازمان رییس علیآبادی، محمد به معطوف را
رسانههایخارجینوشتند نمودند. تربیتبدنی،
انشاء اهللا و ودعا ورزشکارانایرانیبهجاینماز اگر
صرفتمرین وقتشانرا بخواهد»، و«هرچهخدا
میگرفتند. بهتری نتیجه میکردند تکنیک و
رسانههایداخلچونکمیمادیتر مطبوعاتو
تا  فرستادیم را ۵۵ نفر نوشتند: میکنند فکر
در و کنند را خرج بیتالمال میلیونها دالر پول
تنها ورزشمهم  رده۵۱ جدولزیر هندوستانکه

آنشطرنج است بایستیم!
عملکرد از دفاع ضمن علیآبادی محمد
جای به  ما شاید گفت:  خود  مدیریت گروه 
مقام ۵۱ میباید  برای کسب ۵۵ نفر فرستادن
۲۵ نفر  مثال باید میفرستادیم. کمتری نفرات
بگیریم! قرار و یکم در مقام سی تا میفرستادیم
کار المپیک لندن این در انشاءاهللا کرد: او اضافه

کرد. خواهیم را

از سکسی خبر یک
ایران

نصب با روز پیش چند میالد تهران سینما
روزهای که کرد جلوی سینما اعالم پالکاردی
پنجشنبه،جمعهوشنبه از پذیرفتنآقایانمجرد

بود. خواهد معذور تماشاچی
بوده اقدام آن این علت که شده است شایع
رفتن به سرخورده از دختران زنان و است که
جای به روز سه  این در بتوانند ورزشگاه های 
این فیلمهای دیدن فوتبال به مسابقات تماشای
بازهم شایع سینما بروندودلشانرا خنککنند.
در همینسهشبفیلمهای شدهکهمدیرسینما
برایتماشاچیهایمجردو سوپرخصوصیخودرا
بلیتگرانقیمتعرضهکرده مذکردرخانهخودبا

کند! خنک هم را مشتریان این دل تا
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سرت بگذاری.آیا کشتی عمامه و بشوی پیشنهاد میکنم روحانی داری تو که نوع کچلی این ببین، با
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 بقیه در صفحه ۳۳   

میدان نامگذاری
رم در فردوسی

از یکی نام که  کردند اعالم خبرگزاریها
داده میدانفردوسیتغییر به رم میدان هایشهر
امورخارجه ایتالیا وزارت است. سخنگوی شده
مرکزی میدان این گفت: خبر این تایید ضمن
و خرید و پول شستشوی ارز، قاچاق برای بود
جوان بسیار دختران البته و مخدر مواد فروش
میدان با میدان این مشابهت دلیل به خیابانی!
را میدان این نام گرفتیم تصمیم تهران فردوسی

تغییر دهیم.
ایتالیا در ایران اسالمی جمهوری سفارت
مورد در رم شهردار تصمیم به اعتراض ضمن
نامگذاریاینمیدانگفت:ماهممیدانفردوسی
خواهیم نام تغییر موسولینی میدان به را خود
نام به اطراف را کوچه های و تمام خیابانها و داد
نامگذاری بودهاند ایتالیا مافیای عضو که کسانی

خواهیمکرد!

اتهام رفع
وزیر اطالعاتو امنیت، غالمحسینمحسنی
با گفت: «ایسنا» خبرنگار با گفتگویی در اژه ای،
به مدارکو شواهد موجود میتوان گفتکه توجه
نبوده بهاییها کار شیراز در بمبگذاریهایاخیر
که بهاییهایی معذرت خواهی از ضمن او است.
گرفتهاندگفت: اتهامقرار ومورد دستگیر اشتباها
که خبرنگاری جواب در وی بابی... ساری...
اینکارچه گروهی پرسیده بود:پسفکرمیکنید
منتظر نمیدانیم. هنوز داد: جواب است؟ بوده

بیاید! باال هستیم بخشنامه از
 

از ایران آخرین خبر
ضد پلیس تشکیل دنبال به اردبیل شهر در
کسانی اوباشو با اراذلو برایمقابله وحشتکه
مخدر و مواد قاچاق مشروبخواری، کار که به
مشغول هستند، فحشا و روانگرد قرصهای 

وحشت پلیس نیرو و این شدیدی بین درگیری
صورت گرفت. ناجا) به مخفف (نیروی انتظامی
ضد که علت درگیری پلیس شده است گفته
خاموشی و برق قطع وحشت پلیس و وحشت
را و دشمن دوست دیگر طبیعتا است که بوده
زمینه این در تحقیقات داد. تشخیص نمیتوان

ادامه دارد!

ریاست دفتر اطالعیه
جمهوری

سیتی زن آمریکا در مورد شایعات توجه به با
جمهور رییس ارشد مشاور موالنا، حمید بودن
به توجه با و احمدینژاد، محمود دکتر جناب
قالبیوجعلیبودنمدرکتحصیلیوزیرکشوربه
اطالع میرساندکهمدرکسیتیزنیبرادر حمید
آکسفورددریافتشده دانشگاهمعتبر هماز موالنا
برای معتبری این دانشگاه مرکز (بدیهیاستکه
نیست)و درنتیجه صدورمدرک سیتیزنیآمریکا
نخواهند دادوکماکان مقام خوداستعفا ایشاناز

ماند. خواهند باقی انقالب اهداف خدمت در
یزدی ابراهیم برای رونوشت

رونوشتبرایهوشنگامیراحمدی
رونوشت برای حسین درخشان

شبانه درددل های
امشببازاینجانشستهاموحسابیدلمگرفته
است. ازاوضاعدنیا حسابی پکرم.دوساعت پیش
خواندموطقمعمولهرشبدو را روزنامه اخبار
که این برای کوبیدم. زنم دیوار را به کلهام بار سه
خریده سه ال تخته یک برایم نریزد پایین دیوارمان
فردا از قرار است بکوبم. آن به وسط را سرم که
خشم و نگرانی و کنم استفاده تخته این از شب
از : میگویم زنم کنترل کنم. به و آرام را خودم
ایندنیاخستهشدهام. اوهممثلهمیشهجواب
دیگر؟ دنیای یک بروی میخواستی میدهد:
تکان می دهم را سرم اندوه و با درماندگی وقتی
باشد دنیا این از بهتر دیگری دنیای شاید که
و مبل باید از اول میگوید: می کند و مسخرهام

جدید خانه دکوراسیون خرج کلی و بخریم اثاثیه
نمیخندم، که وقتی بکنیم. جدید دنیای آن در
به که این قبل از خوب دهد: بسیار می ادامه
عمرت را بیمه مبلغ اول باشی فکر خودکشی
ایندنیا نمی دانستمچطور نبود زنم اگر زیادکن!

کنم... تحمل را
من میگوید است. به خیلی نگران من زنم
را ترک اینترنت به رفتن و اخبار باید خواندن
که سیگاری آن تا از دو خطر این میگوید کنم.
که اخبار است نگران خیلی است. میکشی بدتر
بگذاردومجبورشود ایرانرویقوهجنسیمناثر
با کسی کهاصالاهل بهمنخیانت کند ویکروز
به فرار پا نیست غیره و میهنپرستی سیاست و
و اهل سیاست هستم زیاد نه بگذارد. البته من
را خودم محل دقیق و مشخص میهن که این نه

میهنپرست باشم. تا تعیین کردهام
آخر حکومت سال در اگر زنم میگویم: به
عالی عملکرد و صحبت از بودی بوش جورج
خودت میکردند دیگر سال چهار و احمدی نژاد
اگر نمی انداختی؟ پایین به بلند پرتگاهی از را
هنوز پرتگاه که این از را خودم حاال تا نبود زنم
و همه بودم انداخته پایین نکردهام پیدا جایش را
و برادری و صفا و صلح پر جهانی برای آرزوهایم
را رفاه، و وامنیت آزادی از سرشار جهانی برابری،

بودم. برده گور به
نمیگذارد  که است  زنم  جوابهای  فقط  
که اوست فقط باشم. رادیکال و حساس
بوش، به جورج بد مربوط میکند اخبار کمک
را بقیه و ایل پوتین، چاوز، کیم احمدینژاد،
خیالی خودم بکنم، پرتگاه از تا صحبت بخوانم و
از قبل یادت باشد بگوید: من و به بزند لبخند

کنی... زیاد را عمرت بیمه پریدن پایین

مساله حذف
آخرین در اسالمی فرهنگ و ارشاد وزیر
داشتیم کافی اگر اختیار گفت: خود مصاحبه
جواب در او میبستیم! را کشور سینماهای همه
میکرد او فکر پاسخ به که متعجبانه خبرنگاری
راحتی به دیگر ما و البته کرده تغییر زمانه گفت:
فشار زور و طریق  از مراکز این به حذف  قادر

بود زمانه تغییر نکرده اگر او اضافه کرد: نیستیم.
تا میگفتیم بچه ها به نداشت وجود اینترنتی و
خیالمان را و بزنند آتش را سینماها همه این

راحتکنند!

خیانت ادبیات
از ظهر. بعد ساعت چهار

تهران.
غبار. و دود و تابستان گرم هوای
... رینگ رینگ رینگ... رینگ ـ

الو! ـ
جیگر! سالم ـ

سالم! ـ
ما. خونه بیا پاشو شمال. رفته زنم میگم ـ

بیا جنوب. تو رفته پسرم می گم دوست ـ
ما. خونه

پسر داری؟ دوست مگر تو ـ
مگر تو زن داری؟ ـ

تلفن... آزاد بوق صدای

دنیا سازمان اطالعیه
ایران گشتی

عزیز هموطنان اطالع  به وسیله بدین 
هرمز، تنگه مینگذاری علت به که میرسانیم
شنای طریق از و لنج و قایق توسط مسافرت
عربی کشورهای و فارس خلیج جزایر به قورباغه
مسافران شده و اعالم ممنوع فارس خلیج کرانه
فقطبا پروازخطوطشرکت هواییماهان محترم

هستند. مناطق این به سفر به مجاز
عمومی روابط دفتر

آوانگارد! شعرهای
آمد... شب باران تمام دیشب

خورشید   متکای با را شب صورت صبح آمد و
خشککردم

بعد بهخشکشوییبردم، را متکایخورشید ظهر
گرفتم... پس ظهر از
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افقی
شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۲۷ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

۱۲ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

۲۲ صفحه از بقیه

۲۰ صفحه از بقیه

۲۳ صفحه از بقیه

مهتاب خنکی در امشب
را خود خشک متکای

میگذارم ستاره پر آسمان زیر
کرد... خواهم خفه را او فردا طلوع متکای با و

خالی از شوخی

از روزنامه  نقل است. به دالر میلیارد ۵۴ جاری
تهران. چاپ «سرمایه»،

شماره ۱۵ مرداد ۱۳۸۷  به کنید نگاه ۸ ـ
«کارگزاران». روزنامه

او  ازنطقآقایرفسنجانیدردیدار برگرفته ۹ـ 
مدرسانو اعضایانجمناسالمیدانشگاههای با
خوزستان.نگاهکنیدبهروزنامه«اعتماد»،شماره

آگوست۲۰۰۸. چهار
عدالت»، ۱۲  «صدای به کنید نگاه ـ  ۱۰

.۱۳۸۷ مرداد
شماره ۱۴ مرداد ۱۳۸۷. ۱۱ـ 

حمید  «صدای عدالت» در مصاحبه با ۱۲ ـ
رضایی.

همانجا. ـ ۱۳
نگرانیآور  منتظری آیتاهللا فتاوی موارد ـ ۱۴

شدهاند.
که  خوزستان سخنرانی به کنید نگاه ۱۵ ـ

باال. در رفت اشاره
جراید ایران،به خصوصویژهنامه «اعتماد  ۱۶ـ 
برابر بزرگ بسیار قطع در ۱۷ تیر ۱۳۸۷، ملی»،
۱۶ صفحهقطعوزیری، بهقلم محمدبنیرودکی، 
رحیم بارسفیان،  سرگه حسین، آزاده محمد
کوثری، هادی اسمعیل دلیری، صفوی، جواد
زوره، محمد احسان مهرآبی، رعنا سجادی پور،
در دو مقاله و سازگارا، از خیر با ذکر توسلی،
رابطه معنای که به و عقلگرا، سیاسی فقه باب
و خطر دفع تدارکات و سران نگرانی های همه

پادزهرهاست.

آب... نظام کشتی آیا

سادهای سئوال اقدام این شوند. مستقر اسراییل
اسراییلدرخطر پیشمیکشد:درحال حاضر، را
ضرورت این که است نظامی بالفعل کدام حمله
این به پاسخ باشد؟ کرده ایجاب را پیشگیریها
بین و تبلیغاتی روانی جنگ توجه به با سئوال
آمریکا و اسراییل یک سو و از جمهوری اسالمی
ماههای اخیر جریان و سال ها در سوی دیگر که از
و اسراییل نیست. مشکل چندان است داشته
جمهوری بودن تحملناپذیر بر تکرار به آمریکا
و بهسالحهستهایتاکید کرده اند اسالمیمجهز
ادامه(و مقاماتاسراییلیو آمریکاییاصرار رژیمبر
به رسیدن آن عزم بر دلیلی را توسعه) غنیسازی
ضد تبلیغات میشمارند. بر موقعیتی چنین به
اسراییلیمقاماتایراننیزبرایاسراییلیانتردیدی
برعزم جمهوریاسالمی مجهزبهسالحهستهای

درضربهزدنبهاسراییلباقینگذاشتهاست.ولی
صورت به اسراییلیان اکنون از دید خطر این آیا

است؟ درآمده بالفعل
یاد شده، موشکی ضد رادار ارسال سیستم
شده  ۲۰۰۹ برنامهریزی سال اوایل برای قبل از
به ماه، چند برای امر این تسریع در تصمیم بود.
اهودباراکوزیردفاعاسراییلبهآمریکا دنبالسفر
معنا یک تنها امر این شد.  اتخاذ گذشته ماه در
میدهد:جدولزمانیعملیاتنظامیکهاستقرار
دچار میرفته شمار به آن از بخشی سیستم این
جلو به آن از بخش هایی دستکم و شده تغییر
دوچیز می تواندیکیاز دلیلاینکار است. افتاده
و آمریکایی اسراییلی مقامات که یکی این باشد.
جمهوری شدن اتمی از خطر خود ارزیابیهای در
جلو و به لحاظزمانیآنرا بازنگریکرده اسالمی
حکومت به تغییر این که با توجه و دوم آوردهاند.
روی احتمال و میالدی آینده سال آغاز در آمریکا
کارآمدنباراکاوباما،مقاماتاسراییلخواستهاند
درحکومتبوشاینخواستخودرامحققکنند
در حکومت آینده اینبرنامه که آن شوند مانع از و
دستخوش تغییر قرار گیرد. دلیلآنهرچه آمریکا
ماه آینده، دو سه در باشد یکامر مسلماست. که
پیشرفته رادار سیستم یک حمایت از اسراییل
بود خواهد مجهز خود از دفاع برای موشکی ضد
ایران، بدون هواییاسراییلبه کارحمله این امر و
ازحمالتمتقابلموشکی ایرانبه احساسخطر

کرد. خواهد سادهتر مراتب به را اسراییل،
ضد سیستم  این  استقرار به مربوط  خبر 
گزارشهای تحتالشعاع اسراییل در موشکی
مربوطبه روسیهو گرجستاناز یکسوو تبلیغات
در و گرفت قرار دیگر سوی از آمریکا انتخاباتی
رسانههایایرانییا جهانی انعکاسزیادینیافت.
بحرانجدیدبینروسیه ولیهمزمانیاینواقعهبا
صدا به ایران را برای خطر بزرگی زنگ باید غرب و
احساس است. که چنین نشده باشد، درآورده
گرفته در را ایران سیاسی فضای کاذبی امنیت
کشمکش های سرگرم حکومتی مقامات است.
برای تصرف اصالحطلبان و خود هستند درونی
برداشتهاند. خیز اکنون از دیگر ماه ده در قدرت
دید ناظران از زاویه آقای خامنهای اظهارات اخیر
ناامیدکننده تلقیخواهد غربیبسیار خطرناکو
تردیدیباقینخواهد برایایناناکنوندیگر شد.
سیاست همان احمدینژاد سیاست که ماند
تلویحی حمالت و است، اسالمی جمهوری
امیدی خامنهایبه رفسنجانی و خاتمیهر گونه
خارجی و سیاست در افراد این اثرگذاری را برای
گام بعدی خواهد کرد. یاس تبدیل به تعدیل آن
شورای امنیت طریق از نه ایران در مورد غرب
یا تضعیف سویروسیه وتو از به احتمال زیاد (که
خواهدشد)بلکهدرخارجآنشکلخواهدگرفت.
ارزیابی تحلیلو آقایخامنهایکار اظهاراتاخیر
سیاست درباره آنان، دید همسویی و غربیان،
خواهد کرد، تسهیل را ایران هستهای خارجی و
واسراییلنیز برایهرگونهتصمیمی کهبهتنهایی
ایرانبگیردآمادگی غرببرایبرخوردبا با یاهمراه

داشت. خواهد کامل

میدمد جنگ آتش به خامنه ای آقای

یک سرنوشت که شاهدیم ماجرا این در اگر و
این است بیارزش و دست آلت اینطور ورزشکار
میشود. تکرار دیگر نوع دهها به مسلما داستان
به پاسخ ساعی در هادی نیست که بیجهت
وزنهبرداران پیروزیخودوشکستکشتیگیرانو
کرده بودند کار آنها هم سخت که ایرانی گفت
آنان اما روحیه داشتند کسب مدال لیاقت و

خراب بود.
سرنوشتی ما  ورزش که است بدینسان 
فرار اگر ندارد. مملکت عرصه های دیگر از جدا
است غیرایرانیان و ایرانیان زبانزد ایرانی مغزهای
ورزشکاران جز این باشد؟ اما اگر ما ورزش چرا
همان پیروی از و بسکتبال به رشتههای فوتبال
تیمهای دیگر بازی در با مغزها قادرند الگوی فرار
در ادامه دهند، خود ورزشی به حیات کشورها
وزنهبرداری مقابلورزشکارانرشتههایکشتیو
ما، آیندهای بسیار ملی دو ورزش به عنوان ما،
که است در حالی پیش دارند. و این در تاریک
زبان سر بر قرنهاست ولی» «پوریای داستان
قهرمان هم هنوز و تختی است جاری ایرانیها

ایرانیهاست. احترام مورد

... بر شکست غمبار تحلیلی
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اعالم  لغت و خالق بزرگترین فرهنگ ـ ۱
آتش آذری. فارسیـ 

ـ پایتخت  تن پوش نوعی ـ چراغ آسمان ۲ ـ
استرالیا.

روش  و گرفتن خو ـ مشفق و مهربان ۳ ـ
کتاب. درون دلدادگان از ـ همیشگی

خروس  اگر ـ صریحاللهجه ـ آذری سفید ۴ـ 
ششم ملک. یک استـ  باشد جنگی
تاریخی. دیرینه و ترسناکـ  ـ ۵

اشاره  ـ نهنگ ـ هومر  از  منظومهای ـ  ۶
دور. به

چرخ  در هم ـ اختیاری! چهاردیواری ۷ ـ
و رستگاری جنگی ـ توپ هم در است خیاطی

گوسفندقربانی.
رخنه ـ  و شکاف مولد نیرو ـ وسایل ۸ ـ از

کم حجم. و و الغر ظریف
استان  از بخشی ـ اندوهگین و حیران ۹ ـ

نظیر. شبیه و هرمزگانـ 
کودک  جوـ  و گندم پوست ـ ردیف بعد ۱۰ـ 

فرزند خردسال. و
سرای  خانه، استقامتـ تریندو طوالنی ـ ۱۱

محل فرود آمدن. و
زیبا و  گلهای از ـ  تن به تن ۱۲ ـ جنگ
کالم تکیه ـ ورزشکار عدد ـ بهاری خوشبوی

درویش.
و چشمداشت  نگرانی ـ و مداخل سود ۱۳ ـ

دردمند. آوای ـ
ستاره ـ  ـ ـ نفی تازی موسیقی ۱۴ ـ شهر

نمیرسد. منزل به کجش
متر  دونده صد ـ دریا  آب  آمدن باال  ـ ۱۵
مرد سریعترین آتالنتا المپیک در که کانادایی

جهانلقبگرفت.

نمایشنامهای  ـ قرآن سورههای از ـ  ۱
نمایشنامهنویس و شاعر  مارلو  کریستوفو از

انگلیسی.
تاریخ  خونخواران از ـ شایسته و سزاوار ۲ ـ

سیاهرگ. ـ
ـاین  وسط! شهر ـ خودمانی! ناگهانی ۳ ـ

وسط! خود هم
عیب و  بی ـ امیرارسالن نامدار همسر ـ ۴

نقص.

فکر  دارای برزنـ  محله و دهانـ  درون ۵ـ 
فلکی برج و چاه از آبکشی سطل ـ اندیشه و

ماهی از سال.
معنی  پسوندیبه به حلقـ  فروبردنغذا ۶ـ 

لحظه. یک جانـ  روح و رنگـ  و گونه
می گفتند  سابقا ـ طریقه و روش ـ  ۷

عدلیه.
خالصـ   و بی غش ـ پیشین زاهدان ۸ـ  نام

اندیشناک. ، راه به چشم
پای ثابت  ـ یک ترکیه از شهرهای مهم ۹ ـ

هفتسین.
به  ـ ـ طرف چپ «خوک» شکم پاره! ۱۰ ـ

امیدواری. ـ شدن خواب
ـ زبانهکشیدن  بندکشند در میگذارند تا ۱۱ـ 
ـ ضمیر بدن استخواندر اتصالدو ـ محل آتش

مفرد. شخص اول
رودخانهای  ـ شهرستان اراک از بخشی ۱۲ـ 

یک نام. به دو هر و بزرگتر جنگلی بزرگ و
طلیعه  ـ ایرانی موسیقی آواز استادان از ۱۳ـ 

رنگها. از ـ تاتار سپاه پیشتازان لشگر،

هفتم هفته ـ  کاشان ـ روز ۱۴ ـ بخشی از
ماه نو.

کشور  این معروف کلیمانجارو در کوه ۱۵ ـ
فروش. جواهر ـ است آفریقایی

حظ آنها از بتوان تا شنید خوش صدایی با و
برد. فراوان

معینی ایران برجسته ترانهسرای دیگر باری،
کرمانشاهی،کهعمرشدرازباد،درموردچگونگی
شده یادآور را اساسی  نکتهای ترانه ها  معرفی
معموال که درستی اشاره میکند به او است.
و میشوند معرفی آنها خوانندگان نام با ترانهها
حال میمانند. باقی مردم خاطره در آنها نام با
آهنگسازان و ترانهای هر اصلی سازندگان آن که
ترانه سرایانند. ولیچونمعرفی نمیشوند،چنان
اقبال همگانی و معنوی پاداش از شاید باید و که

بهرهاینمیبرند.
مجموعه کتابهای همه در اینهمه با
ترانههایایرانی ازحدودپنجاه سالپیشتاکنون،
دیده فراوان سرودههای او نگهبان و تورج نام

میشوند.
به گردآوری او ارجمند است بازماندگان امید

و بکوشند نگهبان تورج  شادروان  آثار همه
دسترس در نفیس مجموعه  یک  در را آنها
موسیقی به گنجینه و قرار بدهند عالقمندان

ایرانیبسپارند.
«انجمن که میشود یادآوری خاتمه در
برنامهای اول هر ماه که در جمعه نوا» موسیقی
کالج در ایرانی هنرهای سایر و موسیقی شامل
ارایه راکویل، مریلند، شهر واقع در مونتگمری،
۲۰۰۸ خود  اکتبر سوم جمعه روز برنامه میدهد،
بزرگداشت شادروانتورج نگهباناختصاص به را
کارشناسان از تن دو برنامه این در و داد خواهد
یعنی نزدیکاناستاد نگهبان، از موسیقیایرانی و
خواهند صبوری، شرکت و امیر آذری سیاوش
یادواره چند فیلم یادبود، این برنامه در و داشت

گذاشت. خواهند نمایش به نیز را او
آزاد همگان برای  برنامه این  در شرکت
آگاهی عالقمندان میتوانند برای و خواهد بود
با خانمافسانهضیاییتوسطنشانی ایمیل بیشتر

تورج نگهبان استاد سوگ شادروان در

را «اسمارت سریال شده و ساخته باند جیمز
سینما میشود [در بود بهترین ها از بگیرید» یکی
همین به شاید کرد، اشاره پاورز» «آستین به
«آستین بودکهفیلمنامه این یکیهمابتدا خاطر
را همین نمیتوانم اما داشت]، نام «۴ پاورز
فیلم البته بگویم. برگردانسینمایی آن نیز درباره
ابزارمندتر واقع در شدن قصه و بهروز به توجه با
فیلم(بدلکاریوجلوههایویژه شدناسمارتو

خود خودی به که چهرههایی حضور و یعنی!)
آرکین آلن [مانند میشوند تماشاگر جذب باعث
وترنساستمپکه درنقشهای خودبهخوبیجا
افتاده اند]، دیدنیاست.امادربرخی دقایقمتوجه
و تبدیل چربیده بر کمدی اکشن که خواهید شد
عاشقانه پیرنگ که در کنار شده چیزی همان به

داد. لقب مقلد باند آن را میشود فیلم
با هم شما  دارم  اطمینان حال  این  با
شوخیهاییمثلوزنکمکردناسمارتوهراس

خندید! خواهید چربیها بازگشت از وی

بگیـرید» را «اسمارت

اینشکایتافزوده از گزارش«ایکنا» ادامه در
خواننده دارد تا ضرورت نظر میرسد «به شده
به نسبت وقت اسرع در شده یاد موهن قطعات
پیروانکتابمقدسو مسلمانانو عذرخواهیاز
آسمانیقرآنکریم ونیز جبران شایستهاشتباهات

نماید.» اقدام خویش
این غیر در گزارش «بدیهی است این بنابر
مراجع و قرآنی جامعه گیری های موضع صورت
جدی تری به خود شکل خصوص عظام در این

گرفت.» خواهد
که ظاهرا دیروز، پنجشنبه، محسن نامجو
پایگاه از طریق  میبرد،  به سر از کشور  خارج

داد. نشان واکنش شکایت این به خود اینترنتی
موضوع «این کوتاهی مینویسد یادداشت در او
منمطرح با توسطمراجعدولتیدرسالگذشته
شده بودومن متنتوضیحیراجعبه اینقطعه را

نشد.» منتشر هیچگاه که دادم ارایه ایشان به
توضیح زودی به که میدهد  وعده نامجو
«هیچگونه تا کرد خواهد منتشر را خود رسمی

نیاید.» شبههای پیش و شک
انتشار از پیش و هفته همین چهارشنبه
اینترنتی«شیعه پایگاه نامجو، متنشکایتعلیه
توهین را موسیقی با قرآن از آیاتی خواندن نیوز»
تعجب و ابراز و«بیحرمتیبهکالموحی»خوانده
ازسوی اینکار هنوز «هیچ واکنشیرا میکندکه

است.» نداشته پی در مردم و مسئوالن
کشمیریپور بهزاد نوشته:
وله» اینترنتی «دویچه از: پایگاه برگرفته

قرآن.. قاری یک شکایت
او که به دستاندرکارانی و باشگاه پرسپولیس
بودند، داده را تیم این برای بیشتر امکانات قول
اما، گردم باز نداشتم به ایران تصمیم من گفت:
دادند قول من به کردند، مذاکره من با که زمانی
لیگبرتر برایموفقیتدر تمامامکاناتالزمرا که
متاسفانه قهرمانان آسیا فراهم کنند اما، لیگ و
را ماهه خود دو دستمزد دستیارانم میبینم که
را پولشان که میدهند قول آنها به نگرفتهاند.
چکهای میزنند. قولشان زیر بعد اما بدهند،
خانه آن ها برخی از و برگشت میخورد بازیکنان

جهان ورزش
۳۵ صفحه از بقیه

همسر پترویچ که میشوم ناراحت ندارند؛ بسیار
البی در است مجبور او نمی دهند و راه هتل به را
خارجی بازیکنان کند. صحبت و بنشیند هتل
بازیکن دارند. نه راننده ماشین و نه و خانه نه ما
پیش ماهها بیاید ما تیم به است قرار که برزیلی
بدهند، او پولیبه بدونآنکه اما صحبتشبوده،
در مربیگری از واقعا میزنند. قولشان زیر مدام
استعفا بار چندین و شده ام خسته پرسپولیس
دیگر شاید که میکنم فکر دارم هم هنوز و دادم
من که به آنهایی نباشم. سرمربی پرسپولیس
قولشان دادند، اکنون زیر امکانات بیشتر را قول

نمیدهند. پول و زدهاند
بایدکاریکنیمکهورزشکاران قطبیافزود:ما
از میکنند، فعالیت ما لیگ در که خارجی
و باشند داشته خوبی احساس حضورشان

ایرانمطرح آبرویفوتبال که پشیماننشوندچرا
مربیان و بازیکنان به پول دادن با شما اگر است؛
افشین پول چرا  پس دارید،  مشکل  خارجی
در ماه است دو احمدرضا عابدزاده که پیروانی و
من را نمیدهید؟ زحمت می کشند پرسپولیس
درصد انرژیام هفتاد از بیش که بگویم متاسفم
مسایل غیرفنیپرسپولیسمیگیرد. منوقتی را
میآیم کجا که میدانستم برگشتم، ایران به
قول من به کشور این ورزش بزرگ آدم های اما

امکانات دادند.
که پول هایی این بگویید شما داد: ادامه وی
پرسپولیس بازیهای پخش بابت ایران تلویزیون
استادیوم پولهایی که کجا میرود؟ میگیرد،
پس می رود؟ کجا می گیرد ما هواداران از آزادی

میگویید؟ دروغ بازیکنان به اینقدر چرا


