
260Iranians, Vol. 12, No. 392, Friday, September 12, 2008 ۲۲ شهریور ۱۳۸۷  جمعه ،۳۹۲ شماره دوازدهم، ۲۶  ایرانیان، سال
خالی از شوخی

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

سوپـر مارکت توچال
آتالنتا در

قیمت ها مناسبترین و اجناس بهترین با
عزیز میباشد خدمت هموطنان در

Phone: 678.354.8400

Fax: 678.354.8080

950 Cobb PKWY, South, # 120, Marietta, GA 30060

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

از انتخابات هم باز
آمریکا

جمهوری ریاست انتخابات موضوع چون
جهان و آمریکایی رسانههای داغ خبر آمریکا
این مهم اخبار مورد در امسال نوامبر ماه تا است
ندارم البته قصد نوشت. خواهم برای شما رقابت
آزاد و انتخابات که ایران، داخل دل خوانندگان

را بسوزانم. دمکراتیک ندارند،
و پیر جای به گرفت تصمیم مک کین باالخره
به ریاست جمهوری معاونت برای پاتالهایی که
زیبا و و جوان خانم یک بودند کرده او پیشنهاد
تا گفتهشده که انتخابکند. را ملوسو سکسی
خودجانمککینبهجوزفلیبرمن ساعاتآخر

نظرداشتهومیخواسته او را رویبرگهانتخاباتیو
نامزدی بگذارد. قولآمریکاییان«تیکت»خود به
اینشخصبالفاصلهازسویمشاورانمک کین رد
پیرمردنمیتوانند تا بودنددو گفته آن ها بود. شده
جوزف او و معاون اوباما چون براک جوانی رقیب
بایدینکهمیانهسالخوشتیپودختر کشیاست
باشند.مککینبایدبینراییهودیانجذبشده
یا رایزنان توسطجوزف لیبرمنیهودیومیانهرو
آمریکاییکهدرفراق جدایی هیالریکلینتونگریه

میکرد. را انتخاب میکردند یکی زاری و
پیلن سارا خانم از جدیدی عکس که وقتی
مککین را به جان فرماندار آالسکا یا و ایالتدار
در مو به شروع مککین طاس کله دادند، نشان
با دامن اینعکساینخانم در است. آوردن کرده
به مشاوران میشود. دیده سکسی لباس و کوتاه
ازهیالریسکسیتر سارا بهخدا مککینگفتند:
رای بلکه میگیریم را زنان رای تنها نه و است
را کنند چکار خود رای با نمیدانند که را مردانی

قاپید! همخواهیم
عنوان معاون به این خانم انتخاب بسیاری از

این به با توجه شدند. جمهوری شوکه ریاست
گور  لب پایش و میباشد ۷۲ ساله مککین که
مرگ صورت در می تواند پیلن سارا خانم است
را آمریکا جمهوری ریاست بالفاصله مک کین

ارث ببرد. به
سارا انتخاب با که مککین مشاوران از یکی
اینخانم اگر پیلنمخالفبودبهخبرنگارانگفت:
سعودی و به عربستان و کنفرانس مذاکره را برای
یا لیبیبفرستیمتکهبزرگشگوششخواهدبود و

خورد! خواهند درسته را او عرب هیز مردهای
معاونت برای خود انتخاب از پیلن سارا خانم
جانمککین بسیار خوشحال استو مرتباسعی
به خود را بودن مردانه و اره» میکند «فاطمه
رسانه هاومنتقدانوهوادارانجمهوری خواهثابت
اینترنت در از وی عکسی همین بین در نماید.
دو تکه در آن خانم پیلن با بیکینی که ظاهر شده
درکناراستخریتفنگی در دستدارد.خانمپیلن

است. اسلحه داشتن طرفدار
درباره زیادی عکسالعمل کلینتون هیالری
عنوانمعاون رییسجمهوری انتخابیکزن به
میباشد بیسابقه و تاریخی حرکتی که آمریکا
او، شوهر  دیگر سوی از  است. نداده نشان 
سناتور به خصوصی نامهای در کلینتون، بیل
پیروزی در صورت که است او پرسیده از مککین
او آیا سارا پلین) و جمهوریخواهان (مککین
برایمیهمانیو شایدهم شنبه یا میتواند جمعه
سفید کاخ به (Sleep over) ماندن آنجا در شب

باشد؟ و معاونش مهمان او و بیاید

دیگر بار یک
احمدینژاد!

میگویندتقریبامشخصشدهکهاحمدینژاد
سمت در قرار است دیگر دوره برای یک هم باز
که میشود گفته شود. ابقا جمهوری ریاست
دوره برای دو پوک توانست کله جورج بوش اگر
انتخاب آورد دست به را لوح ساده مردم رای

ممکن و بود نخواهد تعجب آمیز هم احمدی نژاد
آید. آب در از درست این پیشبینی است

فکر کجایشان با ایران مردم نمیدانم من
انگشتت ایندرستمثلایناستکه میکنند؟
اغمای در ساعت دو بدنت و برق پریز تو بکنی را
آمدی هوش به این که از بعد باشد و برقگرفتگی
کنی! فرو برق پریز همان توی را انگشتت دوباره

علمی: بخش

نور سرعت شکست
بار برای اولین ایران از خبرهای رسیده طبق
شد. شکسته و دانش سرعت نور علم تاریخ در
دنیا و دانشمندان علمی تمام منابع به خبر این
ایرانیان افتخار بزرگترین این است. شده مخابره

میباشد. اخیر سال ۳۰ عرض در
شکستن که کردهاند  گزارش خبرنگاران 
یافته انجام امیرکبیر دانشگاه در نور سرعت
قبالدانشجویاندانشگاهصنعتیشریفو است.
تالش دانشگاه آزاد از دانشجو چند تهران و فنی
اما داده انجام نور سرعت شکستن برای زیادی
خبرنگاران گزارش به بودند. نرسیده نتیجهای به
به که دانشجویی توسط نور سرعت شکستن
از فرار حال در باد) و (برق نور مافوق سرعت
بوده دانشگاه پلیس و انتظامی نیروی دست

است. گرفته انجام
دانشگاه امور دانشجویان روحانی سخنگوی
این از ما گفت: خبرنگاران خارجی به امیرکبیر
بسیار مفتخریمولیبه دالیلی انقالب علمیخود
دانشگاهی مراکز را به این دانشجو نام نمیتوانیم

دنیا اعالم کنیم! علمی و

انتظار!؟ وزارت
حجتاهللاصمصامالدینقوامی،رییسانجمن
علمیمدیریت اسالمی حوزه علمیهقم(دست آدم
دردمیگیردکه عنواناینطرفرا بنویسد!)،خبر

ایجاد آن لزوم در الیحه ای داد که پیشنویس از
او است. انتظار» مورد بررسی قرار گرفته «وزارت
تشکیل در رابطه با فرهنگ مهدویت کرد: اعالم
هماهنگ و ساماندهی برای انتظار» «وزارت
ضروری زمینه این در تاثیرگذار ارگانهای کردن
است! (مانندعنوانشغلشحرفهایشهم نفس

می گیرد.) را خواننده و شنونده
موازاتفعالیتهای به بهخبرنگارانگفت: او
محل ورود که مسجد جمکران بازاری تجاری و
تاسیسچنینوزارتخانهای بود زمانخواهد امام
قضیه معنوی جنبه باید و نیست منطق از خارج

گردد. رعایت هم
طبقاساسنامهپیشنهادیوتعیینوظایفاین
مانند وزارتخانههای استکه مقرر شده وزارتخانه
فردا به امروز  کار و مراجعین انتظار امر  دیگر
قرار گیرد. آن کارمندان وظایف راس افکندن در
نهاد این  کارمندان دیگر وزارتخانههای مانند 
 ۱۰ ساعت از باید انتظار) (وزارت تاسیس تازه
تعطیلیوقت نماز، تعطیلینهار، صبحدر انتظار
میدان آزادی تظاهرات در شرکت تعطیلی برای
ظهر بعد از برای هفتگی کار پایان البته انتظار و
چهارشنبه وهمچنینانتظاردریافت چکحقوق

باشند. روز همین در
شغلکارمنداناین وزارتخانه بسیارسادهبوده
علمی نخواهد و دانشگاهی مدرک نیازی به و
در باید وزارتخانه این کارمندان تمام داشت.
خود دفتر کار پنجره جلوی خود ساعت کار طول
ورود امام انتظار و کنند نگاه را بیرون نشسته و

بکشند! را زمان

رقابت مشکل
حج کاروانهای

کرد اعالم ایران حج سازمان سخنگوی
دو عرض در مکه متقاضیان سفر به تعداد که
داشته است. او بیسابقهای سال اخیر کاهش
محبوبیت ایرانیان در عدم کاهش را علت این
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بزنید ورق لطفا

ندیده بودم! زن بی حجاب اینقدر تا حاال حالی! با پارک زنانه عجب ـ

ریاست جمهوری عربستان قلمدادکردو گفتکه
تاثیری مردم بیبضاعتی و احمدینژاد محمود
به عربستان که است! نداشته این کاهش در
ساالنه است شده معروف اسالم «دیسنیلند»
درآمد مردمبهمکه ازسفر حدودیکمیلیارددالر
و فقیر مسلمانان به آن درصد دو فقط ولی دارد

مییابد. تعلق مظلوم و محروم
گفت: گرایش ایران حج سخنگوی سازمان
و تمرکز بودن از سوی ناسیونالیست به مردم
کرد: است. وی اضافه سفر حج کاسته به توجه
مردم جلب توجه و حج تشکیل کاروانهای برای
دوبی و و ترکیه تورهای با زیادی رقابت به آنها
جستجوی در و آورده ایم عمل به اسپانیا سواحل
روی ایران به مسلمانان تشویق برای راههای تازه
وضع گفت: اگر او هستیم. مکه به زیارت آوردن
که نداریم چاره ای یابد ادامه منوال همین به
حج کاروانهای به خرید تور مردم تشویق برای
گاس و الس به شهر دوسره مجانی بلیت یک

بدهیم! جایزه

 (۱) عمیق نیمه افکار
که دیگر کشورهای دولتی مقامات وقتی
میکنند مسافرت ایران به هستند مونث تصادفا
برایحفظقوانینرژیماسالمیایرانروسری باید
رنگ و خوشگل لباسهای و کنند سرشان به
رنگ تیره و بلند مانتوی با را خودشان وارنگ
تعویضکنند. (شکلگونیبرنجدمسیاههندی)
بین فرقی که میکند ادعا اسالمی اگر جمهوری
دولت های از مقامات مذکر نیست چرا مرد و زن
به خود مسافرت که در طول نمیخواهد خارجی
این بسته یقه و با آورده در خود را کراوات ایران
این دولتمردان چرا از اصال بروند؟ ور آن و ور
تهریش کثیف یا که ریش خارجی نمیخواهند
حداکثر مملکت قوانین به و بگذارند ژولیده و

بگذارند؟ را احترام

(۲) عمیق نیمه افکار
که میزدند حرف از این همه انقالب اوایل

ازمساله مادیاتبه مسایل انقالباسالمیبه غیر
درست باشد این اگر پرداخت. خواهد معنوی نیز
این زیر فقر» و «خط از خبر همه فقط چرا پس
زیر افسردگی، زیر خط میدهند؟ پس بودن خط
قرمز خط زیر اختناق، خط زیر ناامیدی، خط
باالی است کسی حرفیدرباره چطورشد؟چطور
یا باالی خطآزادیو باالیخطشادی، خطرفاه،

اجتماعی نمیزند؟ امنیت خط مماس با حتی

وزارت اطالعیه
مخابرات

کلیه رمضان مبارک  ماه شروع  علت به
آغاز فقط بعد از و لختی اخالقی غیر سایت های
خواهد قرار محترم مشترکین اختیار در افطار
اپوزیسیون سایت هایاینترنتیسیاسیو گرفت.
مسدود ماه مدتاین تمام در کماکان رژیم ضد و

بود. خواهند
مشترکین امور اداره

ادبیات بخش

تازه! نوی شعر چند
(۱)

آمد باران شب همه دیشب
نیامد شایدهم

برد... خوابم بود که نیمه شب بعداز درست

(۲)
میزند... گیسوی بلندت بوسه به مهتاب

میکشد... را خورشید موی شب سحرگاهان
موهایم و است غروب می خوابم، ظهر لنگ تا
تاریکی هجوم انتظار در پریشان و ریخته هم به

میخوابم... دوباره

(۳)
در دستم... دستت

در دستانم... دستانت

دستانماندر دستانمان...
بینهایت! شعری تا اینست و

(۴)
نازنین ای بیا خوابم به

است باز تصورم پنجرههای و تخیل درهای
نزن، خواب بودم، زنگ اگر

کن... بیدارم بوسهای با

(۵)
بود شب دیدم را تو که روزی اولین

زالل تاریکی آن در
زیبا بودی... چه

بود بوسهای من با شبحت فاصله
کردم را پر فاصله شهوت این نقطه چینهای با

بی نهایت تا مالل، پر هستی خطی اکنون
است... شده تنگ نقطهها برای دلم

دوباره احمدینژاد
میآید

دراخبارخواندمکه شایعه انتخاباحمدینژاد
هم باز جمهوری اسالمی دوم ریاست دوره برای
افراد و سیاسی مفسران گفته به و گرفته باال
آفیس) هوم شیپ (لیدر رهبری بیت به نزدیک
شده است! محرز بعدیتقریبا دوره برای ابقای او
این یاد سیزده نیست! دروغ که این بودند نوشته
برای حسابی دلم و افتادم آمریکایی ضربالمثل

کباب شد: مردم ایران
سرت خاک بر زدی، بار گولم یک
من! سر بر خاک زدی، گولم دوبار

هفته دولت
سال هر شهریور هشتم تا دوم ایران در
این در است. شده نامگذاری دولت» «هفته
دلشان چه هر که هستند مجاز «مردم» هفته
بدهند. احمدی نژاد فحش به دولت میخواهد
میگردد اوضاعبهحالتعادیبر نهمشهریور روز

بگوید یا و بگوید بد احمدینژاد به که کس هر و
در لیست اسمش ابروست دولت باالی چشم

میگیرد! قرار سازمان حقوق بشر اعدامیهای

از المثنی نسخه
آکسفورد

کشور وزیر  کردان،  قالبی مدرک جریان
آکسفورد دانشگاه از میگوید که احمدینژاد،
با است. ایران مردم بحث موضوع هنوز گرفته
این«کاغذ که بود احمدی نژاد گفته اینکه وجود
وزیر این نیست اسالم به مالک خدمت پارهها»
دانشگاه به شخصا که کرد مامور را شخصی
به را او دکترای رسمی مدرک و برود آکسفورد
یکی ایرانبیاورد. علیکردانبه طور خصوصیبه
نزدیکان از یکی با میگویند که خود نزدیکان از
بر لعنت گفته بود: دارد هم نزدیکی احمدینژاد
دکتری مدرک این برای باید حاال ما! شانس این

بدهم! پول دفعه دو

در اسالمگرایان نفوذ
آمریکا

معظم شرکت که بود آمده آمریکا اخبار در
مسلمان کارمند و کارگر چند فشار زیر تایسون
خودقبولنمودهکهنمازخانهومحلیبرایگرفتن
شعبات خود در مراکز و در کلیه وضو جهت آنان
و بزرگترین تایسون شرکت نماید. ایجاد آمریکا
دارد اختیار در را آمریکا مرغداریهای مجهزترین
چه بهصورت روزانه میلیونها تنگوشت مرغرا و
در آماده غذاهای به صورت چه و یخ زده و تازه

میدهد. مصرفکنندگانقرار اختیار
غلطی یک گفت: تایسون شرکت سخنگوی
که فعال قبراق و مکزیکیهای به جای و کردیم
مسلمان چند میگرفتند هم کمتری دستمزد
خارجیاستخدام کردیمتانگویند ماضدمسلمان

نژادپرستهستیم! و
شرکتتایسون درضمنبزرگترین تولیدکننده
و مشتریان میباشد آمریکا در حالل مرغ گوشت

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265
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قبل صفحه از بقیه

 بقیه در صفحه ۳۳   

«ایرانیان» همه اعتماد مورد و منتخب نشریه

توزیع پخش و برای نفر دو یک یا به ما
واشنگنت، مناطق در «ایرانیان» نشریه

داریم. نیاز مریلند و ویرجینیا

و بوده رانندگی تصدیق دارای باید می داوطلبان
باشند. داشته آشنایی منطقه با

شماره با روز ساعات در لطفا
فرمایید حاصل متاس زیر تلفن

703.724.9680

دارد. فراوانی مسلمان
برای وضوی محلی و نمازخانه موضوع ایجاد
رو به رو آمریکا در بسیاری اعتراض با کارگران

است. شده
کارگران بین نماینده هایی که بحث و جر در
مسلمانوتیممدیریتشرکتتایسونانجامشده
انصاف آیا بود: پرسیده آنها از تایسون شرکت
و ایجاد را برای ضرر مالی این همه ما که است
تحمل کنیم دوشهای وضو نماز و تعبیه محل
رفتنجرم است وقتی کهدرکشورخودتانکلیسا

می کند؟  و آزار اذیت مسیحیان را و دولت
امور وزیر چند مناظره، و مناقشه اوج در
جوش گیر در و آفریقایی عربی کشورهای خارجه
مسلمان کارگران مدیران تایسون و روابط دادن

شدهاند. آن
پرسیده بودند: عربستان خارجه وزیر امور از
شما آیا خواسته هایاینکارگرانتندهیم به اگر
را مسیحیت تبلیغ و کلیسا به رفتن حاضرید هم

کنید؟ کشورتان آزاد در
(یعنی نه!) ال داده بود: جواب

برادران می دهید اجازه آیا بودند: پرسیده
و شراب ژامبون کریسمس روز در مسیحی ما

بخورند؟
ال (نه! نه!) ال بود: داده جواب

و مشاجرههای دعوا باال گرفتنجنگو از بعد
نمایندگان و تایسون شرکت مدیران بین لفظی
سعودی عربستان بهویژه  مسلمان  کشورهای
قبول تایسون شرکت و گرفته صورت توافق هایی
وقت نیم و ساعت یک اختصاص با که میکند
و وضو و گرفتن دوش برای محلی ایجاد نماز،
کارخانههای در کوچکی تکیه ساخت همچنین

را فراهم نماید. خود تولیدی رضایت کارگران
گرفت آن صورت و توافق بعد از آشتی این
سوریه و سعودی عربستان و ایران نمایندگان که
روزهای فروشمشروبقاچاقدر توافقکردندکه
کردن در سبیلی زیر با کشورهاشان در یکشنبه

باشد! همراه انتخابی و اخالق پلیس نیروهای

با تلفنی شوخی
ایران

برایتان قبل  شمارههای در طور که همان
فروش کارت توی کار که رفیقی دارم نوشتم یک
تا سه دو ماه آخر همیشه و است دور راه تلفن
حال کنم آنها با تا میدهد من به کارت مجانی
معموال تلفنبزنم. نقاطمخلتفدنیا ومجانیبه
فقط که اقوام و آشنا و دوست به تلفن از بعد
برایم اضافه چنددقیقهطولمیکشدکلیدقیقه
مجانی این دقایق هدر کردن من برای و میماند
میکند گل شوخیام طبع که شبهایی معموال
تا مردممیگذارم به سر ایرانتلفنمیزنم وسر به

را! کارتها هم و کنم خالی را دلم دق هم
اولـ  ـ تلفن

کشتی بوق صدای (مثل رینگ... رینگ
ایران) به دور راه تلفنهای مخصوص

الو؟ ـ
سالم. الو، ـ

شما؟ سالم، ـ
برق شرکت  از هستم؛ من حسین زاده ـ

خدمتتانتلفن میزنم؛ بخشمشترکین.
برق؟ شرکت ـ

بله. ـ
دادهایم. پول قبض برق را ما ولی ـ

نیست. شما صورتحساب درباره خانم، نه ـ
چی؟ پس ـ

میکنیم. همهپرسی یک داریم ـ
میزنید؟ زنگ کجا از گفتید ـ

شرکت برق. مشترکین از بخش ـ
آیدی»من نشان روی«کالر ـچرا تلفنشما

آمریکاست؟ از که میده
در کار نیروی قدر آن میگویید. درست ـ
ما به شرکت را همه پرسی این که کم شده ایران

سپردهاند. آمریکا در
مهندس و تویسرسگمی زنیدکتر اینجا ـ

کار؟ نیروی مازاد کدام ریخته؛ بیکار
ولی هستید! باهوشی بسیار دختر شما ـ
تقلبی آمارگیریها این در می خواهند چون
آن در تا فرستادهاند خارج به را کار نگیرد صورت

حرفینباشد.

جالب! چه ـ
بر نظارت مرکز به وابسته ما مرکز این بله، ـ

است. کارتر موقوفه آقای جیمی انتخابات
داشتید؟ چکار حاال خب، ـ

سئوال تا جمهور چند دفتر رییس طرف از ـ
نظرسنجی... یک بپرسم؛ است قرار

آمریکا؟ جمهور رییس ـ
ایران. جمهور رییس نه ـ

بروم باید چون سریعتر لطفا ولی بفرمایید. ـ
عوض کنم. پوشک بچه ام را

حاضرید داوطلبانه آیا بدانیم میخواهیم ـ
دو و صبح در ساعت سه دو از برقتان خاموشی
ساعت سه صبح و ساعت سه شب به در ساعت

کند؟ افزایش پیدا شب
ماست؟ دست مگر اختیار داوطلبانه؟ ـ

اجازه مهرورزی سیاست این ولی نه! ـ
شش روزی را رییس جمهور برق که نمی دهد
مردم میخواهند و  کند قطع  زور به ساعت

راضیباشند.
را ما نظر دیگر هم مورد چیزهای در کاش ـ

زورچپون نمیکردند. میپرسیدند و
ممکن شما صدای ندهید... شعار لطفا ـ

شود. ضبط است
ساعت دو  این با حاال  ببخشید... آخ؛ ـ

کرد؟ خواهند صرفه جوییچکار
به روز مجانی در برق ساعت است یک قرار ـ

بفرستند. سودان به هم ساعت یک و لبنان
شوخیمیکنید! ـ

مردم دارند دوست همین برای خدا. به نه ـ
دولت به را خودشان برق ساعت دو داوطلبانه

بدهند.
داریم فریزر توی است. هر چه زیاد ساعت ها ـ
زیاد است. خراب میشود. همان دو ساعت هم
نخورید! میدانید بستنی حاال مدتی خب ـ
بستنی است سال چند فلسطین مظلوم ملت

است... آزگار سال سی نخورده اند؟
زودتر ندارم؛ حرفی من باشد؛ بیچارهها... ـ

بروم. باید من که کنید قطع
کجا خانم؟ ـ

شود؛ قطع دو دقیقه دیگر برق تا است قرار ـ
عوض کنم. را بچهام پوشک باید گفتم که

شوهرتان از شما است که این من سئوال ـ

دو ساعت قطع این در مورد که اجازه گرفتهاید
بدهید؟ مرا جواب روز در اضافه برق

داشته اعتراضی نمیکنم فکر ولی نه، ـ
باشد.

ـمحضاحتیاطمیخواهیدبنویسمشمایک
کرده اید؟ قبول داوطلبانه را ساعت

بروم. بگذارید باشد؛ ـ
خیلی ممنون. ـ

که گندی بوی این کنه با چکارت بگم خدا ـ
انداختی... راه

من که فهمیدید کجا  از  شما بله؟! ـ
اینجا...

که می گویم را نمیگویم؛ این بچه را شما ـ
که برق شکر را خدا کرده. عمل انقالبی خیلی

جا تاریک شد... و هم رفت

دوم تلفن
کشتی) بوق (صدای رینگ... رینگ

اشغال... تلفن صدای
رینگ... سکوت کامل. دوباره صدای رینگ

رینگ... رینگ دوباره بعد و مشغول بوق
تلفنی کارتهای این که رفیقم به دلم (توی
لعنت میفروشد را ضایع  ولی  ارزان دور راه

میفرستم)
بوق از آن سوی خط کسی در میان ناگهان

میدهد. جواب مشغول
الو؟ ـ

خوبه؟ شما حال سالم. الو، ـ
شما. جنابعالی؟ به لطف بله، ـ

تلفن سازمان آمار از محمدی هستم من ـ
میزنم؛ دفتر آمریکا.

کجا؟ دفتر آمار؟ سازمان ـ
قسمت دفاع وزارت به وابسته آمار سازمان ـ

سپاه.
داریم! نمیدانستم چنین ادارهای من ـ

زیادهست؛ نمی دانید ایناداراتیکهشما از ـ
میبرد. اشتغال مردم را باال

داشتید؟ کاری ـ
کلیدی. سریع سئوال تا دو ـ
دارد؟ هم جایزه بفرمایید. ـ

در وزارت اطالعات که است جایزهاش این ـ
زد. نخواهد را شما خانه

بله؟! ـ
را سئوال ها جواب نیاورید؛ در بازی پررو ـ

بدهید...
بفرمایید. ـ

روی و کرد حمله ایران به اسراییل اگر ـ
کدامشهر تاسیساتهستهایبمبانداختشما

میکنید؟ انتخاب فرار برای را
کند؟ حمله اسراییل است قرار مگر ـ

نشنیدهاید؟ شما مگر ـ
نه! ـ

نمیکنید؟ گوش را اسراییل رادیو ـ
نه! ـ

چطور؟ را آمریکا صدای رادیو ـ
نه! ـ

چطور؟ را ایران رادیو ـ
را؟ اسراییل مال ایران رادیو ـ
را؟ تهران مال ایران رادیو نه ـ

کنند؟مثلاینکه استحمله قرار مگر نه! ـ
کنیم. حمله ما اول بود قرار

بودند.  کشیده پیش ۳۰ سال را نقشهاش ـ
شده... وقتش دیگر

زنگ دفاع وزارت از مطمئنید عجب! ـ
میزنید؟

گرفتید؟ دفاعی حالت چرا ـ
مزاحم بودار است. کمی سئوال شما آخه ـ

تلفنیهستید؟
شما چون تلفن نکنید استفاده بو را کلمه ـ

اتوماتیککنترلخواهدشد.
میکنم. را انتخاب شهر نمیدانم کدام واال ـ

ندارد؟ اتمی تاسیسات شهر کدام
ـمشخصنیست.برایهمنمنآمارمیگیرم

نه. یا میدانند مردم ببینم که
فتوایی صادر می روند؟ کجا خود روحانیون ـ

کنیم؟ چکار ما که شده
طی در قرار است هم هنوز. روحانیون نه ـ
بمبارانبهزیارتکربال بروند وبعد ازاتمام عملیات

زندگیشان. و کار سر به برگردند اسراییل
چند آنجا شاید رفتیمشمال. واالنمیدانم. ـ

داریم. آشنا و فامیل
به رفتید اگر بعدی. سئوال خوب بسیار ـ
و یاسگ آیا دزدگیر شمالو خانهشما خالیماند

خالی از شوخی

۱۳ سالگی  جشن
حادثهای «ایرانیان»

تاریخ در یادماندنی به
بود خواهد ما غربتنشینی
مجلل جشن این حضور در برای خود را آیا

کردهاید؟ آماده نشدنی فراموش و

۳۰ نوامبـر ۲۰۰۸ یکشنبه
هتل مجلل هایت ریجنسی در

کریستالسیتی در
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افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۱۳ صفحه از بقیه

۲۲ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

۲۲ صفحه از بقیه

۱۵ صفحه از بقیه

۵ صفحه از بقیه
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علوم  و حدیث و تفسیر در بزرگ استاد ۱ ـ
بالغیدرقرنپنجم وششمبا آثاریچون«مقدمه

اساس البالغه». و « االدب»
روزها و روزگاران  ـ چاپلوس و چربزبان ۲ ـ

باال. تاقچه ـ
کرم شبتاب  باشدـ  آنچه خاطره برانگیز ۳ـ 

میبازند. جان باالیش گویندـ  را
عدد  ـ درس مرزبان و حاکم ـ ویران کردن ۴ـ 

حساب و هندسه. و
اقوام  از ـ پایان آخر و ـ عجایب کشور ۵ ـ

تاریخ.
دوره  لقبهای از ـ بی باکی  و دلیری ـ  ۶

قاجاریه.
آرایش  ـ نیرنگ و تزویر ـ فراری پایتخت ۷ ـ

تئاتریـ  گنجشگ.
شیمی ـ  ـ مبحثی در و روش ۸ ـ قاعده

گوشت. حالل و وحشی پرندهای
بچه زا ـ  خزنده برادر ـ خواهر و انواع ۹ ـ از

جدولی. ویتامین ـ کریسمس درخت
آالتو ادواتجنگـجسمی استجامد  ـ ۱۰

میشود. یافت آتشزنه و عقیق صورت به که
ـ درختی شبیه  خطاطی نی باریک برای ۱۱ـ 
و بسیار نورانی ـ میگیرند قطران از آن که سرو

روشن.
نهایت ـ  و پایان مالمتکننده ـ نفس ـ ۱۲

شایسته. و جایز
خو گرفتن و  ـ بدن در ریز و جوش ۱۳ـ  دمل

دوستی و همدلیـ  حمام.
قهرمانش  ـ هلن زبان گنجشک درخت ۱۴ـ 

کشت. را که خود کارتاژ سردار مشهور ـ بود
دهه  در اروپا سینمای کارگردانان از ـ  ۱۵
و  «استرومبولی» چون فیلمهایی با تا ۵۰   ۴۰

«عشق».

ذمه ـ  اهل از مسلمین دریافتی ۱ ـ مالیات
پایتختجمهوریاسلواکی.

سالخورده ـ  ـ استان فارس شهرهای ۲ ـ از
تهران. غرب شمال در منطقهای

باالی  درجات در لقبی ـ کریم و سخی ـ ۳
ارتش.

ملحد و  ـ مالالتجاره عدل روی عالمت ـ ۴
داخل. ـ ضمیر هندسی اشکال ـ از خدا منکر

استانی  کلمه ـ اعم معنی تنپوش به ۵ ـ
گریزان. ـ ایران در کوهستانی

ـ آشکار  اختیار و تردید کلمه ـ شهر زلزله ۶ـ 
بیمایه. پنیر ـ پراکندن و

کتابی  ـ از لقبهای اروپایی ـ جنبانیدن ۷ـ 
فرانسوی. روسو ژاک ژان از

شانس  رنگها ـ ـ از عالمت و نشان ـ ۸
اقبال. و

مشهورترینجاسوسهجنگبینالمللاول  ۹ـ 
میشود. شامل را ـ همه گرسنه از بیخبر ـ

دشمنی  ـ آمد خواهد زمانیکه گاوآهنـ ۱۰ـ 
مفید. از چهارپایان بسیار ـ عناد و

لقب  ـ فرصت دادن زمان و سپاسگذارـ  ۱۱ـ 
شاهزادگاناروپایی.

کار نیامدنی ـ  ضایع و به آهو ـ ۱۲ ـ صفت
زورخانه. ورزشی ابزار ـ کشاورزی در کاری

از  شده تهیه ـ خوراکی تلگرافچی پرنده ۱۳ـ 

و شیردان گوسفند. شکمبه
نواری  درخت غیر پیوندی ـ خشنود ـ ۱۴ ـ

سر. موی بستن برای پارچهای
تابلویی بسیارمشهورازمیکلآنژ ایتالیایی  ۱۵ـ 

رام شده. ـ

دارید؟ خانه در
دارد؟ ربطی چه میکنید! سئوالی چه ـ

دارد؟ خانه شما چند قفل در ـ
خانه ما را... است قرار گرفته ای... آقا! ما را ـ

الو؟... الو؟...

خالی از شوخی

۳۰ صفحه از بقیه

در دقیقی اطالع «خائن» تولید هزینه از دهد.
بر بالغ نیست، اما فروش هفته اول آن دسترس
از  فیلمی دور چنین برای که بوده دالر میلیون ١١
قبول غربیاز تماشاگر ذائقه ظاهرا نیست. انتظار
باز میزند، سر جدی و اکشنهای هوشمندانه
پیرامونش واقعی تروریستی حوادث از هم شاید
به یافته امیدی و هراسناک است از اندازه بیش

زبان مشترک احساس نمیکند! شدن
به نسبت  احساسی چنین  هم شما اگر 
«خائن» در خودمییابید،میتوانیدآنرا به مثابه
را یکفیلم جاسوسی خوشساخت کهقصه خود

کنید. تماشا متانتتعریفمیکند، با

... فیلم یک «خائن»؛

دار  به شیراز چوگان میدان ۱۹۸۳ در جون ماه
او مرگ و زندگی مورد در جزییاتی آویخته شد.
همسلولیان از نقل علیا» به «داستان کتاب در

شدهاست. چاپ او
جزیرهای کشور «رویای مونا» در فیلمبرداری

میگیرد. انجام اروپا جنوب در مالت
نقش مونا، ،در هیوز کسل کیشا این فیلم در
کس مونا، مادر فرخنده نقش در آغداشلو شهره
انواردرنقشخالدبازجویموناونازنینافشینجم
نقشطاهره، در (خوانندهودخترشایسته کانادا)

بازی میکنند. اعدامی، زنان دیگر از یکی

گیبسون مل سینمایی پروژه

قیمتبهجنگ هر به را ما حرفداریم، شما با ما
نکشانید.»

* * *
چگونه که است این قولها نقل این از مرادم
که آقایان این  میچرخند  خود  گرد  بیهوده
عقبایشانرا نمیدانم اما دنیایشان مشئوماست.
مردمخود حرف با بزیند، مردم میخواهندآسوده
ما گرفتهاند. فرهنگ ما از را اولیه این حق زنند؛
وقتی که کرد باید چه رگزنانرا رنگ خونگرفته،

در خطراند؟ فرزندان امیرکبیر

* * *
ابیناتانخواستنددو مردم محمود درویشو
دهند و آشتی دست هم به متخاصم کشور از دو
درخیلدشمنان اینشدحماسهزندگیآنها.ما
و دوست و همکار و خویشاوند و کار و کس خود
را مبارزه عاطفه تیغ هموطن داریم. و همشهری
است. پسدرخطو غرایز کندمیکند؛ اینحکم
روشنبیناست و روشنگر راستایهمینحافظه
به میشود. طنیناندازتر ما شاعران صدای که
مبارزه که است میهنی حماسههای این دنبال

پیدا میکند. خود را راه
طلوع سال هاست سیاسی شعر خورشید
که کنیم؛ غمآفرینی دارد دلیل چه کرده؛

ما. امروزین سخنسرایان شادزیاند

کرد باید چه را رگزنان

ریختهشدهاستیادآنشبهایهولناکپیروزی
به میباید ما را همه انقالبی، نیهیلیسم نهايی
از خشونت و خون که بیندازد فردایی اندیشه
سرخ آسمان بربندد، رخت ما سیاست و فرهنگ
رنگی تازه نیست زیر آن چیز در که هیچ ما تیره

بگیرد. دیگر
در پشت درس هایی چنان با که برای آن هایی
نفرتوکینخواهیمیپاشندششم زهر سرهنوز
آیا فرصتیاستکهدمیبهخودبیایند. شهریورها
قربانیان جا کردن دژخیمانو به جا در مشکلما
و یک نابودی با می باید ما اختالفات است؟ آیا
دیگریبرای راه یابد؟ دوطرففیصله احتماالهر
مبارزهسیاسی،نبردبرسرقدرت،وپیشانداختن

نیست؟ خود سیاسی برنامه و خود
نیروهای همه که است رسیده آن زمان
فرهنگ از خشونت ریشهکنی پیام به سیاسی
و اعدام بپیوندند. دفتر بیمار ایران سیاست و

بست. میباید را انتقام و خونخواهی
جرم به مقوله دادن پایان مجازات اعدام، لغو
و حقوقی، تبعیض معنی به اقلیت و سیاسی،
اسالمی، جمهوری برکناری از پس اینکه اعالم
خواهد انتقامجویی عاری عنصر عدالت از اجرای
ایران از مردم رهایی برای گام ها بود نخستین
از عرصه که و خشونت است فرهنگ خونریزی

در بر گیرد. را می باید حکومت تا خانواده
بیهودگی بر ما بیداری  روز  شهریور ششم
حقمدار مطلقگرایانه و همه اندیشههای خونبار
عربده های از  گلویشان  که را  کسانی  است.
که انتقامجويی خسته نمیشود باید واگذاشت
جهانمرده از ملتیکه با خود فاصله همچنانبر

بیفزایند. می آید بیرون آنان مرگپرور

یادآوری برای زمانی

مذاکره کند، آمریکا با که میکند وادار ایران را
از مسالهیاقتصادیاست، نه امنیتی؛چونرژیم
تاکنونحتیدستراستیترین جنگاباییندارد.
به سیاستمداران آمریکاییهمنگفتهاند کهحمله
با عراق و افغانستان و به جنس حمله ایران از
بود؛ خواهد رژیم تغییر و مملکت تسخیر هدف
مطرح و نظامی ایران انهدام مراکز هستهای بلکه
حمله است که این فرض دست راستیها است.
شورش به ایران، هستهای و نظامی پایگاههای به
حالیکه در میشود؛ منجر حکومت علیه مردم
چنین نمی دهد. این را نشان عراق جنگ تجربه 
ایران در دموکراسی پیشبرد به کمکی حملهای
میز را پای آنها این، دلیلی که بر نمیکند. بنا
است. اقتصادی ضعف کشاند، خواهد مذاکره
و زور با را  اقتصاد که دریافتهاند خوب  آن ها
مرکزی بانک رییس کردن عوض و بخشنامه
 ۱۴۰ نفت بشکهای با اینها داد. نمیتوان بهبود

کنند؛ اما حل را اقتصاد مشکل دالر نتوانستند
سرمایهگذاری جذب آمریکا، با رابطه با میتوانند
در این حل کنند. را آن تا حدی و... خارجی
نخواهند آمریکا، شرایط جنگ با در حالیستکه
وضعیت بهبود  برای را الزم سرمایه توانست

اقتصادیجذبکنند.
آمریکا  با رابطه عادیسازی می کنید * فکر
خواهد ایران در دموکراسی پیشبرد به کمکی چه

کرد؟
آمریکا با رابطه معتقدم من میالنی: عباس
بهبودببخشد؛ میتواندوضعیتاقتصادی ایرانرا
متوسط طبقه اقتصادی، وضعیت بهبود با و
موتور محرکه عنوان به خصوصی و بخش جامعه
متوسط، طبقه  شد. خواهد تقویت دموکراسی
نیروهای مرفه، کارگر طبقه و شهری طبقه
با بود. خواهند دموکراسی مدافع و محرکه
رشد این نیروها کشور، وضعیت اقتصادی بهبود
در دموکراسی می توانند به پیشبرد و میکنند
آینده به رو، من این از کمک کنند. کشور داخل
خوش بین ایران در دموکراسیخواهی جنبش

بیشتر با دنیا ایران چه هر دیگر، هستم. از سوی
شدنش بیشتر دموکرات احتمال ارتباط بگیرد،
و دموکراسی رشد واقعی میان ارتباط یک است.

دارد. وجود بینالمللی ارتباطات افزایش
آمار به گواه کنید؛ نگاه کشورهای دیگر به
وضعیت  تنها ۱۹۷۸ نه سال در ایران ارقام، و
بلکه نداشته،  ترکیه  و  جنوبی  کره  از بدتری 
و انزوای ایران ولی انقالب است. بوده هم بهتر
شده است سبب جهانی، جامعه در کامل آن
کشورها با این ایران میان فاصلهای عمیق که
احتمال نمیداد، رخ این انقالب اگر شود. ایجاد
کند حرکت دموکراسی سمت به ایران که این
را دموکراسی تجربه توان و ایران داشت. وجود
برای دستیابی ایران موقعیت منظر، از این دارد.
منطقه از کشورهای از بسیاری دموکراسی به
که اقتصادی معقولی مسیر به است. اگر بیشتر
دور دموکراسی به گذار برگردد، داشت پیش در

نیست. دسترس از

تهوری محمد کننده: مصاحبه
«گذار» اینترنتی پایگاه از برگرفته

عباس میالنی گفتگو با

هویتسیاسیمتمرکز دانشگاه نمیرسد. نتیجه
ایران است. وقتی دانشگاهچپاست شدهجامعه

است.» چپ زن یعنی است، چپ کارگر یعنی
اینجمالت با دکترصالحینیاسخنانخودرا
پایه اقتصادی زن «امر برابری که: پایان رساند به
توانست زن که باری اولین میخواهد. سیاسی
روسیه اکتبر انقالب در بگیرد رای و بدهد رای
آرام انجام میدهیم؛ باران مثل کارمان را ما بود.
پروسه یک این نداریم. را جوابها همه ما آرام.
کار پروسه در  مردم را  است. جوابها  تجربی

سیاسیمیدهند.»

۱۷ صفحه از بقیه

کارگری» کمونیست «حزب

گذشتهامسالنسبتبهمدتزمانمشابهدرسال
است. داشته افزايش درصد ۲۰ پيش بيش از

وهشت افزايشدو به اشاره با ملی» «اعتماد
سال گذشته از يک در قتل دهم درصدی وقوع
قولحسينذوالفقارینوشتهاست«قتلازسوی
از  ۳۰ درصد آمارها اين در نيز آشنايان و بستگان

میدهد.» تشکيل کشور را جنايت های کل

نیروی انتظامی يک گروگان آزادی
این چهارشنبه شماره در «رسالت» روزنامه
نيروی  ۱۶ گروگان از يکی آزادی از خود هفته
و سیستان در جنداهللا گروه انتظامی از سوی

است. داده خبر بلوچستان
بهنوشتهاینروزنامهیکیازفرماندهاننیروی
انتظامیگفتهاست«جهتآزادیاينگروگانکه
گونه هيچ انتظامی است، سربازان نيروی از يکی
آزادی از فرد پس اين و است داده نشده امتيازی

است.» شده منتقل ايران به
انتظامیدربارهوضعيت۱۵ مامور  اينفرمانده
است«شخصی گفته گروگانگرفتهشده به دیگر
با تعدادی زمانیکه کرده استاعالم آزادشده که
میشد، نگهداری مکان يک در دوستانش از
انتظامی فرمانده این بودند.» سالم آنها همگی

نکرد. زمان این به اشارهای ولی

گرفت قربانی هم باز مين انفجار
شماره در اسالمی» «جمهوری روزنامه

شدن مجروح و کشته خود از هفته این سهشنبه
است نوشته و داده خبر مين انفجار اثر بر نفر دو
مين آلوده به اراضی منفجره در مواد «برخورد با
و مرزیدهلرانيککشته منطقه در استانايالم

جای گذاشت.» زخمی بر يک
مجموع يک از که داده گزارش اين روزنامه
مين  به آلوده اراضی هکتار ۷۰۰ هزار و ميليون
هکتار  ۴۰۰ هزار از بيش ساله هشت جنگ دوران
جمعيت  درصد  ۲۰ است. نشده پاکسازی  آن
بهمين استانکرمانشاهدرشششهرستانآلوده
استانزندگیمیکنند که پنجدرصداينجمعيت
میدهند و تشکيل کوچنده عشاير و را دامداران
دامداران  ميان در مين انفجار حوادث ۲۵ درصد

میدهد.» رخ عشاير و

در برق و گاز کمبود تداوم
زمستان

شماره در اسالمی» «جمهوری روزنامه
برق بحران گاز و از تداوم خود دوشنبه این هفته

است. خبر داده زمستان امسال در
«اعضای کميسيون روزنامه گزارش اين به

انرژیمجلسشورای اسالمیپيشبينیمی کنند
روزانه امسال زمستان و پایيز در برق نيروگاه های
۱۵۰ ميليونمترمکعب کسری گازخواهندداشت 
ومعضلقطعبرقوگاز در زمستانامسالجدیتر

ديگری است.» هر زمان از
اسالمی» «جمهوری روزنامه نوشته به
نمايندگانمجلستاکيدکردهاند«مشکلکمبود
و دامنه سرما خودنمايی کرده از ابتدای فصل گاز

داد.» خواهد کمبود برق نيز بسط به را خود

انتظامی مامور ۱۵۰۰ اخراج
روزنامه «کيهان»، چاپتهران، درشماره یکشنبه
خبر نيروی انتظامی فرمانده از قول خود گذشته
پرسنلنيرویانتظامی از پنجدرصد داده«ساالنه

میشوند.» اخراج تخلفات دليل به
اينروزنامهاسماعيلاحمدیمقدم بهنوشته
و هزار سال که هر کرد اعالم گذشته شنبه روز
انتظامی به دليل نيروی ماموران پانصد تن از
میشوند. «رها» يا و «اخراج» مختلف تخلفات
بيشترين انتظامی نيروی فرمانده گفته به
از «فرار انتظامی نيروی ماموران اخراج داليل
خسارت سهلانگاری، دستور، از تمرد خدمت،
مسايل و بيت المال، ترک پست، اخذ رشوه به

است. « سازمانی درون انضباطی

جيرفت در خونين گروگانگيری
گذشته یکشنبه شماره در «رسالت» روزنامه
گروگانگيری در يک اثر در که داد خود گزارش

کشته نفر کرمان، چند در استان جيرفت، شهر
شدهاند.

امنيتی و ماموران روزنامه، اين نوشته به 
پس گذشته شنبه شهرستان جيرفت  انتظامی
گروگانگيری حادثه حالی به در ساعت چند از
غیر دادند که خاتمه شهر اين بانک صادرات در
جان نیز دیگر نفر سه دستکم گروگانگیر یک از

باختند.
نقلازشاهداناينگروگانگيری «رسالت»به
ساعته چند است طی درگيری نوشته مسلحانه
از نفر گروگانگيران، يک و نيروی انتظامی ميان
گروگانگيران، سرباز نگهبان بانک، يکگروگانو
ورود از را قبل رانندهایکه دزدمسلحخودرویاو

شدند. کشته ربود، بانک به

که... خبـرها آمده بود در


