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آمریکا انتخابات اخبار
انتخابات به هفته پنج از بیشتر که آنجا از
که آنجا از و نمانده باقی آمریکا جمهوری ریاست
انتخابات این جریان در را شما بودیم داده قول
هموطنان دهان که این برای بیشتر و دهیم قرار
ایرانیبرونمرزی،کهنمیدانندانتخاباتآزادیعنی
خود مقاالت خبری سلسله بیندازیم آب چه، را
سناتور و مککین سناتور انتخاباتی رقابت درباره

میدهیم. ادامه را اوباما
ماه شدن نزدیک با کاندیدا دو این رقابت
مککین سناتور است. رسیده اوجخود به نوامبر
رقابت سکته  هیجان و از شدت ۷۲ ساله هنوز
اوباما (آقا براک با مبارزه به کماکان و نکرده است
روز قبل میدهد. چند حسین خودمان) ادامه
از یکی در رقیب دو این بین تلویزیونی مناظره

این در گرفت. انجام میسیسیپی دانشگاه های
جان تصویر و راست در طرف اوباما مناظره براک
گرفت تلویزیونقرار مککیندرطرفچپتصویر
کرده و گیج موضع خود مورد را در تا تماشاچیان

اشتباه بیندازند. به
مشکل دو با مناظره این در مککین سناتور
و کوتاه قدتر پیرتر یکی آن که به روشد. اساسی رو
از را خود نمیتوانست این که دیگر و بود اوباما از
بینالمللی جورج ترکمونهای و سوابق سیاسی

نماید. جدا بوش
رقیب خود مانند مناظره این در براک اوباما
اول شد. رو به رو متفاوت و اساسی مشکل دو با
خودشان خارجی و داخلی چپ های همه که این
که پوستش از این دوم و بودند او چسبانده  را به
مککینسفیدپوستتیرهتربهنظرمیآمدوشبیه

بود. سیاهپوستانآمریکاییشده
شبکههای سوی از شده گرفته آمار طبق
این معتبر روزنامههای و رادیویی و تلویزیونی
دو ضرر هر نفعو صفر به نتیجهصفر بر مناظره با
کاندیدا تمامشدهاست.مسابقهمناظرهای ایندو
یا و شیر پنالتی ضربه های نبودن علت کاندیدا به
تساوی صورت در رسید. خواهد دوم دور به خط
مسابقه نتیجه منتظر باید رقیب دو این مجدد
تا و سارا پیلین، بود معاونان آنها، ژوزف بایدین
به وصعود تعیینگردیده جدولامتیازهایآن ها
مشخصتر شود. آنها جمهوری مرحله ریاست
و باشد سکسی چقدر پیلین خانم لباس که این
قابل غیر جذب نماید این مناظره در رای چقدر

پیشبینیاست.

احمدینژاد مغز در
میگذرد؟ چه

سفر جریان در میدانید که همان طوری
ملل ساختمان جلوی نیویورک به احمدینژاد
ده حدود شرکت با عظیمی تظاهرات متحد
گرفت. همه آمریکایی صورت ایرانی و هزار نفر

و فاشیستی از رژیم خود ابراز تنفر ضمن آن ها
انتقادهای ایران اسالمی  دیکتاتوری جمهوری
و اعدام بیان، آزادی نمودن محدود از را خود
زنان و  دانشجویان سرکوب مخالفان، کشتار 
بیان رژیم این خشونتطلب سیاستهای و

نمودند.
وقت نیمه به صورت که از رفقا یکی طریق از
توانستیم میکند کار آمریکا «افبیآی» برای
مورد دستگاههایجدید برایچندساعتیکیاز
قادر میگویند که را، آمریکا دفاع وزارت استفاده
بهخواندنامواجوتراوشهایمغزیانساناست،
استفادهازآنافکاریراکهدرمغز قرضبگیریموبا
داشتند وجود تظاهرات این زمان در احمدینژاد

کنیم. و تفسیر ردیابی را
این به دستگاه این توسط افکار این خالصه

شده اند: آنالیز صورت
وزارت  بچههای حرف که نمیآید نظر به ۱۰ـ 
استقبال به نفر هزار ده که این درباره اطالعات
شبیه بیشتر باشد. درست زیاد می آیند من

هوادار! تا تظاهرکنندههستند
توی  عجبجمعیتی! چقدر خوبمیشد ۹ـ 

میآمد! اینقدر آدم شهرستان های ایران
نفرشان  هزار نه  نفر، هزار ده  این از ـ  ۸

جاسوسموسادهستند!
ببینیکشعارساده«انرژیهستهایحق  ۷ـ 
کشانده! اینجا جمعیتبه مسلمماست»چقدر

االن  نمیشدم اهریمنی مثلث عضو اگر ـ ۶
میآمدند! زور به هم نفر هزار

بچههای  و بر از تا چند باید آینده سال ۵ ـ
جمعیت این ترتیب بیاورم تا را شخصی لباس

بدهد! را
ایران  خارج از و اوباش در اینقدر اراذل ۴ ـ

ندیده بودم!
که اینقدر آزادی  خوش بهحال آمریکاییها ۳ـ 

دارند! تظاهرات برای
این جمعیت  از کلی نبود نور اگر هاله ۲ ـ

خجالتمیکشیدم!
کاپشنم  و نکنند حمله من به کند خدا ۱ ـ

نشود! پاره

جای استخاره به
آکسفورد مدرک

کشور جمهوری وزیر کردان، علی باالخره 
دانشگاه مدرک که کرد اعتراف اسالمی،
آکسفوردشمثلدستمالگردنفلسطینیسپاه

است. جنبه تزیینی داشته بوده و قالبی
نامشیکوجدیدش با که عوضعلیکردان،
بودن قالبی اثبات غیر مدتی برای کردان علی
فشار زیر بود، کرده تالش دکترایش مدرک 
رسانههایخبری فصلتازهایرادر تاریخچه«تقیه
قرار اعتراف شد. و مجبور به کرد ایران» باز در
اینبهبعدبهجایکردان،«کرده»نام از را استاو

بود. کرده» خواهد «جعل که مخفف بگذارند
وزیر در سمت ماندن باقی کردان برای علی
احمدی نژادمدارکتحصیلی اینکه (بعداز کشور
روزنامه ها و حمله خواند) در اوج پاره کاغذ او را
رفت گنده کله آیتاهللا چند به مالقات مخالفان
را او مدرک جوری یک و کنند استخاره او برای تا
تاییدکنند.اینکارعلی کرداننتیجه اینداشتو

رفت. سئوال زیر هم او لیسانس داشتن حتی
کارعلیکرداندرموردمراجعهبهمراجعتقلید
هستند!) بسیار تایید مراجع میکرد او فکر (که
است. ایندرست قلمدادشده و مسخره کودکانه
تقاضای یک و به بانک بروی که است مثل این
وقتی از تومیخواهندمدارکی وامهنگفتبکنی.
قوه ارایهکنیتا میزانومنبعدرآمدماهانه دالبر
جای ارایه به کنند تعیین را وام پرداخت اقساط
از کیف را زنت بانک عکس مدرک درخواستی

بدهی! و نشان در بیاوری بغلیات

کاپشن پاره رییس
جمهور

زرنگ و زبل  خبرنگار کمک به باالخره 
و پاره شده کاپشن راز از پرده خودمان توانستیم
کاپشن پارگی این برداریم! احمدینژاد سوراخدار

دنیا اینترنتی سایت های از بسیاری زینتبخش
بسیاری از تاسف و همدردی احساسات شده و
سومالی کشورهای ساکنان ویژه به جهان مردم
میگوید ما خبرنگار است. برانگیخته را سودان و
بغل کاپشن زیر پارگی میگویند که برخالف آن
آقای به بامیه زولبیا و هنگام تعارف احمدی نژاد
سفره سوی این از بولیوی جمهور رییس مورالس
افتاده است؛ اتفاق افطار سفره سوی آن افطار به
جنبه تبلیغاتی و بوده عمدی پارگی بسیار این
 ۷۵ احمدینژاد حدود آقای  که  آنجا از دارد. 
از عمده یکجا کاپشن متحدالشکل(کهمیگویند
خود دارد خانه اشکاف در است) فروشی خریده
به را سوراخدار خود کاپشن که بعید است بسیار

شد. عام ظاهر در مال و تن کند
بهدنبالدرجعکسهای میگوید: خبرنگارما
کاپشنپارهاحمدی نژادبسیاریازکودکانمدارس
با و همراهی همیاری عنوان به شهر قم اسالمی
و پاره را خود لباسهای جمهور رییس حرکت

کرده اند. سوراخ
و پاره شلوار جین های بعد از که شده گفته
کرد را تسخیر مد جهان که ساخت آمریکا سوراخ
باز جوانان جهان بین سر تا در سر را خود جای و
احمدینژاد فصل شده سوراخ کرد، کاپشنهای

بود. خاورمیانه خواهد مد در دنیای تازه ای

ارسالی بسته آخرین
رسید تهران به

ارسالیآژانسبین المللی آخرینبسته باالخره
که بعداز مدتها بسته این به تهران رسید. اتمی
شده ارسال ایران مردم دنیا به هیجان و انتظار
حاوی هویجوچماقبود بود برخالفهمیشه که
فقطچماقداشت.مسئولینمذاکراتاتمیایران
پسهویجشکو؟ ایبابا بودند: پرسیده ازسوالنا
بودند پرسیده نداریم! :هویج بود داده جواب او و
باعصبانیت گوشی پسآبهویجشکو؟ وسوالنا

زرشک! بود: گفته و کرده قطع را
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Virginia, Washington DC, 
Maryland, North Carolina

Member: FINRA, SIPC.

Retirement: 401k plan, asset allocation
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Insurance: Health, Life, Disability, Long Term Care

Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور

Registered Investment Adviser

Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

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

مهر) ۱۵) اکتبر ۶ دوشنبه

آمریکا انتخابات پیـرامون آزاد بحث
مسئول جلسه:شهره عاصمی

مهر) ۲۲) اکتبر ۱۳ دوشنبه

مخملباف محسن مورچگان» ساخته سینمایی «فریاد فیلم نمایش
دررستوراننیبرز

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

ندارم! گرفتن روزه دیگه حال کن؛ پیدا زودتر رو بجنب! هالل ماه بچه جان، -

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

 بقیه در صفحه ۳۳   

بگو با نگو فقیر!
قناعت!

رفاهجمهوریاسالمیایرانچندروز قبل وزیر
واژه از نباید دیگر کرد که عنوان مصاحبهای در
به جایآنباید«باقناعت» و کرد «فقر»استفاده

برد. کار به را
وزیر چرا نیست معلوم (که مصری عبدالرضا
که مرکزی بانک آمار گفت است) نشده مصر رفاه
درست  فقر داریم زیر خط ۱۴ میلیون میگوید
کارمندان اندک با تعداد بانک این چون نیست
سرشماری  را نفر  میلیون  ۱۴ نمیتواند خود

کند!
را خط فقیر زیر مردم که مردم خواست از او
را آنها و هست خجالت ندهند آنچه از بیشتر
مردم«باقناعت» بخوانند.روزنامه «کیهان»تهران
گذاشته قرار وزیر این سخنان از استقبال ضمن
از جمالتو اصطالحاتجدید بعد اینبه است از

کند: مطالب خود استفاده در زیر
میبرند! زیر خط قناعت به سر میلیون ۱۴*
اندازه بی قناعت زمان شاه در انقالب علت *

شهر بود! مردم جنوب
*مردم«باقناعت»چشمداشتیبهبشکههای
احمدینژاد محمود سوی از شده داده قول نفت

ندارند!
طبقه بین باید اسالمی عدالت ترویج برای *

کرد! برقرار تعادل قناعت» «با و مستضعف
حکومت  ۲۰ ساله چشمانداز راستای در *
دسته شش غنی سابق به طبقه فقیر و اسالمی
وطبقهجدیدتقسیمخواهندگردید:مستضعف،
البته باقناعتو محرومو آسیبپذیر،تحت فشار،

پولدار! سوپر

من با گوهای گفت و
زنم

دردسری شده هم تولد زن من روز آقا، این
است. هرسالفراموشمیکنمکهچهروزی است
میشود. عصبانی کلی طرف من بیحواسی از و

سالهای کبیسه این که میگویم وقت هم هر
محاسباتمرابههممیزندقبولنمیکندوبیشتر
را تولد او این که برای عصبانی میشود. امسال
کار ممکنی به هر فراموش نکنمو خجالتنکشم
بستم. کف دستم را کش دست زدم. به انگشتم
رو و پشت را شورتم کردم. خطی خط ماژیک با
سکه یک با مالهای ایران مثل حتی پوشیدم و
با تولدشجلویآینه روز داغکردمکه را پیشانیام
همسر زادروز یاد داغدارم و دیدنپیشانیسوخته
تولدش ایام در زنم مکالمات من و بیفتم! عزیزم

جالبو شنیدنی هستند:

۱
بگویی  را راستش می شه حاال گفتم: زنم به

سالته؟ چند واقعا که
که  سالهایی روی بگذار ۲۵ سال گفت:

کردهایم. ازدواج
نخواستم برام سالته، چند گفتم: پرسیدم

مطرحکنی! سئوالکنکور

۲
رفته یادم را تولدت روز که گفتم: حاال زنم به

میآیی؟ در من خجالت از چطوری
را سکسی خواب لباس اون باشه. گفت:
امسال باالخره خریدی پارسالم تولد برای که

میپوشم!

۳
چند میدونی من عزیزم! گفت: آمد و زنم

سالمه؟
مرا کرده ام. فراموش گفتم: خجالت با

ببخش!
زنمگفت:اشکالینداره.میخواستممطمئن

کردهای! فراموش که بشوم

 ۴
چه تولدت جشن برای پرسیدم: زنم از

میخواهی؟
حرفهای رمانتیک! و شراب شمع و گفت:
و سکس دوغ آبعلی چراغ خاموش، گفتم به

قانعنمی شوی؟

 ۵
اعتراض با و کرد باز را تولدش کادوی زنم
که بدن نمای سکسی خواب این لباس گفت:

منفعت برای بیشتر این من! تولد کادوی نشد
خودت است!

دارد. انتقام جنبه بیشتر گفتم: زنان لبخند
یک من به چند ماه پیش روز تولدم میآید یادت

دادی؟! ویاگرا قرص بسته

۶
تولدماست ودوست روز امروز زنمآمد وگفت:

کنم. در آشپزخانه کار ندارم
در که باشه نیست! ولی یادت حرفی گفتم:
و نکردهای آشپزی هم بار یک اخیر سال عرض
دادهای! سفارش چلوکباب تلفنی و پیتزا مرتب

امشبخودتاز منظورمهمیناست. گفت:
سفارش بده! غذا تلفن آشپزخانه

۷
چیزی چه برای تولدت پرسیدم: عزیزم زنم از

میخواهی؟
گفت:هیچی.
گفتم: هیچی؟

همین! فقط ساده. کارت یک فقط گفت:
قشنگ تولد کارت برایت یک گفتم: اتفاقا

هستی. قانع اینقدر که خوب چه خریده ام.
منظورمیککردیتکارت گفت:خنگخدا،

تولد! تبریک کارت مقوایی بود نه زیاد اعتبار با

تسلیت
بازگشایی و تحصیلی سال آغاز فرارسیدن
و همچنینبه امامجمعهها تمام به دانشگاهها را
ایرانتسلیت نیرویانتظامیدانشگاههایسراسر

عرضمینماییم.
و مبارز ناراضی انجمن دانشجویان

عوض برای نفر چند
المپ الزم کردن

است؟
درباره جوکهای بامزه و اروپایی ها آمریکاییها
چراغ را المپ یک که است نفر الزم که چند این

سعی اینجوکها عوضکنند دارند. در ببندندیا
را طرف یا تنبلی و بودن که خنگ است این بر
بستن یک برای نفر «چند طنز ببرند. زیر سئوال
بوروکراسی داریم» برایتمسخر چراغ الزم المپ
قرار استفاده مورد همواره دولت ها و ادارات
درباره بیشتر جوکهای آمریکایی است. گرفته
لهستانی کدام نمی داند کسی و لهستانیهاست
این عوضکردنالمپمنشا آغاز امر بیچارهایدر

است. بوده جوکها
ایرانی و غربی فرهنگ بین پلی زدن برای
با ایرانیان را المپ» «عوض کردن معروف جوک

کردهام: آزمایش هموطن
ایرانیالزمداریم تایکالمپ سئوال: چندنفر

عوض کنیم؟ را سقف چراغ سوخته در
المپ  و می رود باالی نردبام یکی دو نفر: ـ ۱۰
زنگ آمبوالنس و نفر دوم به میکند عوض را
برای ظرفیت نردبام که اول (برای نفر میزند
و تقاضای کمک نکرده) را رعایت تحمل وزن

پزشکیمیکند!
در میآورد و  را سوخته چراغ نفر: یکی ۹ـ  دو
نفردوم بهفروشگاه زنجیرهای «والمارت» میرود

تاالمپسوخته را بهعنواناین که استفادهنشده
بودهپس بدهد والمپمجانیجدید ولیسوخته

جایش بگیرد! به
میکند و  عوض را المپ یکی نفر: سه ـ ۸
با نردبام پایین در ولتاژ المپ سر بر دیگر دو نفر

همبحثمیکنند!
میکند و  عوض را المپ یکی نفر: دو ـ ۷
گوشش به ساعتها را سوخته دوم المپ نفر
که مطمئن شود تا میدهد تکان چسبانده و

است! سوخته
المپ  و می رود باالی نردبام یکی دو نفر: ـ ۶
میزند را کلید چراغ دوم و نفر میکند عوض را

است! روشن چراغ شود مطمئن تا
نردبام میرود  نفر باالی یک نفر: چهار ـ ۵
را او نردبام نفر دیگر سه کند و عوض را تا المپ
اوبیفتد.آنهاچشمدیدن کسی تکان میدهندتا

ندارند! را خودشان از باالتر
تکروی  اهل ایرانیان چون نفر: یک ـ  ۴
المپ بستن برای دیگری کس کمک از هستند
قرضی نردبام اگر کرد، حتی نخواهند استفاده
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افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۲۲ صفحه از ۲۲بقیه صفحه از بقیه

۱۵ صفحه از بقیه

۲۵ صفحه از بقیه

۳۰ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

۱۷ صفحه از بقیه

که... خبـرها آمده بود در

و مهاجرون و مستضعفون و مستکبرون کافرون
مجاهدون توابينو الهيونو معنويونو و انصار و
يکتا باشد، يکموجودمنفردو ومحاربونوغيره
بنياد استکه و متشخصو خود ممتاز يگانه و و
از دنيا و عور لخت و می آيد به دنيا و عور لخت
مادرش و جفت از بند نافش را وقتی و میرود.
برای که، موجودیقائم به ذاتمیشود میبرند،
کار محور بايد را او خود انديشيدن، واقع گرايانه
معنوی و و آرايش مادی به لباس اگر ما داد. قرار
عنوان منفرد» به «انسان اين و نظری فلسفی و
ارج او فردانيت  به و ننگريم نسبی عرضياتی 
نمیتواند اصالحگری نوانديشی و هيچ نگذاريم
او در معرض دادن تحديد و قرار و را از آزار ما

بدارد. باز مغزشويانه روشهای
انسان گرگ انسان که  است اينگونه و
اقتصادیکه در گستره زمينه در میشود؛ نه تنها

ايدئولوژیهایمتعدینيز.
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

از... مذهبی نوانديشان چرا

فرض مزبور در است که مهم اهم و قاعده، قانون
افراد اگر گفت: میتوان بلکه است، جاری نيز
تقيه بتوانند خود شخصی مصالح حفظ برای
میتواند اسالمی دولت اولی، به طريق کنند،
تقيهنمايد؛ برایحفظمصالحاسالم و مسلمين،
و نمود اين مورد، مهم، در اهم و قانون چون
نيز اين روايات برخی میکند. پيدا بروز بيشتری
امام از زير روايت مانند میکنند، تاييد را نکته
اهللا يصلح التقیة ـ عليهالسالم ـ: «ان مجتبی
فان ترکها، اعمالهم، ثواب مثل امة لصاحبها بها
(يعنی: اهلکهم» من شريک تارکها امة، اهلک
میکند، اصالح را تقيه، امتی وسيله به خداوند
کارهای پاداش مانند پاداشی، تقيهکننده برای
امتی شدن تقيه، صورت ترک است. در امت آن
شريک ـ گناه در ـ تقيه ترک کننده و می شود تباه
سخن روايت، اين در است». امت آن تباه کننده
ترک و تقيه خاطر به امت يک هالکت و از صالح
بارزترين نمود اين که است روشن تقيه است، و
و اسالمی است نظام دولت و مورد در مساله،
و آله صلیاهللاعليه ـ شايد بتوانمماشاتپيامبر

تعبير حذف و در صلح حديبيه قريش کافران با ـ
نوشتن«بسمکاللهم» بهجایآن «بسماهللا» و
دولت تقيه نوعی ـ نيز کفار بود خواسته که ـ را

حساب آورد.» جبهه کفر به اسالمی با
مطرحکنم: نکتهایرا اينجا الزممیدانم در
که هستند کسانی بسيار ما ميان در اگر امروزه،
ندارند دروغگويی با دروغگو و ميانهای همچنان
دروغگويی نتوانسته اند هنوز ـ خوشبختانه ـ و
بپذيرند و عادی، حتی يا ارزشی، امری را چون
قدرت و در بايد را دليلش تنها کنند، خو به آن
فرهنگی برآمدهايم؛ آن از که ديد فرهنگی اعتبار
استورهای و پيامبرانشـ  همه  خدايان آن که در
واهورامزدا ومهر وزرتشت آناهيتا ازميترا گرفته تا
نقل قولآنها که از آنچه و همه مزدکـ مانیو و
است و کژی زشت دانستن دروغ حاکی از شده
هيچ شرايطی در تحت را به دروغ آنها توسل و

نکردهاند. توصيه
و در خودمان مقابل در که آن جای پس، به
«ما که بخوريم آيه و قسم ايرانیها غير مقابل
ولی و مشايی رحيم احمدینژاد و آقای چون
بخواهيمدر با اينگفته دروغنمیگوييم» و فقيه
است بهتر توجيهکنيم، مقابلديگرانخودمانرا
بگوييمکه:«صاحبانحکومتاسالمیمسلطبر
امریعادیو احکاماعتقادیشاندروغرا ايراندر
فرهنگ به که ايرانیها، اکثريت اما میدانند الزم
ايرانی وزمينیخود معتقد هستندهمچون آنها
که همچنان نمیکنند. ما و عمل نمی انديشند
را، طبيعت و زيبايی را، نور را، پاکيزگی را، آب
نيز را میداريم راستی دوست مهربانی را و عشق
آن به و میستاييم ـ همانهاست جنس از که ـ

داريم.» باور
خط فاصل من، تنها باور که، به نتيجه اين
فريب همه اين ما از جدا ساختن وسيله تنها و
ـ است فرهنگ ايرانیمان بردن به پناه دروغ، و
بيماری بيشتر توسعه از میتواند هم که فرهنگی
بين مردم جلوگيری کند مهلک وکشنده دروغ در
حاکم دروغگويان از جهانيان نظر در را ما هم و
همگی و صورت، اين غير در سازد. جدا بر ما
مزمن دروغگويی شرم از بايد همچنان و همواره
ما جامعه عقبماندگی از جهانمتمدن، که در و
شرمسار همه زير افکنيم و سر به رسوخ کرده،

باشيم. خود و جهان نسلهای
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

حاکمان ایران... و فاصله ما خط

نوجوانان  و کودکان اعدام موافق شما * آیا
هستید؟

 ۱۸ به آن ها تا می کنیم صبر ما ابدا. و اصال ـ
را  کارشان ۱۸ سالگی روز تولد سالگی برسند و

تماممیکنیم.
محدودیت  و که توقیف است درست * آیا
افزایش دورانریاستجمهوریشما در روزنامه ها

است؟ داشته شدیدی
باید را صحیحش آمار نیست! درست اصال ـ

ازحسینشریعتمداریبپرسم.
از همه  ایران در مخدر مواد * چرا مصرف

است؟ باالتر کشورهایخاورمیانه
هستیم! افغانستان مجاورت در ما چون ـ

چه  ایران در زیاد  فحشای دلیل  درباره  *
میگویید؟

یک هستیم، امارات مجاورت در ما چون ـ
است! لبنان تقصیر ترکیه و هم ذره

از  آمریکا که باشد درست میکنید فکر * آیا
بیاید؟ بیرون بیاید و چرا بیرون عراق

بردهاند هرچه آنها تو. برویم باید ما چون ـ
ماست... نوبت است. بس

 World » روانشناسی بازی میدانید شما *
است؟ چگونه «Association

که  معلومه دکترم! من ناسالمتی ـ 
میدانم.

انگلیسی  زبان شما کردم فکر من  *
نمیدانید.

توی نگذاشتند که است مادرم پدر تقصیر ـ
گفتند مال سوسولها زبان اسم بنویسم. کالس
یاد عربی جایش به البته آمریکاست. طرفداران و

خورده. دردم بیشتر به که گرفتم
آماده بازی هستید؟ *

بسمه تعالی! ـ
بله؟ *

بریم. بزن یعنی ـ
شما  کلمه می گویم و من یک * بسیار خوب.
را خطر میکند که به مغزتان اولین کلمهای باید

بیانکنید.
فهمیدم... ـ
بمب اتم! *

دنیا. نقشه ـ
*سفید!
سیاه. ـ
سیاه! *
قرمز. ـ

بمب اتم! *
.۳ شهاب ـ

لوپز! *جنیفر
رجبی. فاطمه ـ

پوتین! *
بوشهر. ـ

*همجنسگرا!
اعدام. ـ

بیتلها! *
کامکارها. ـ

پیتزای پپرونی! *
بزباش. آبگوشت ـ
رایس! کاندولیزا *

رجبی. فاطمه ـ
برای اینمصاحبه  وقتی که * خیلیممنون از

تبلیغات. سراغ برویم باید دادید. ما به
توی را مصاحبه  این میکنم. خواهش  ـ
به ایران در که میگذارید «سی ان ان» وب سایت

عیالنشانبدهم؟
نیست؟ مسدود ایران در سایت این مگر *

که تازه پسرم داریم. فیلترشکن چرا ولی ـ
گذاشته. کامپیوترم روی شده داماد

نه  ولی میگذاریم وبسایت توی چرا  *
وبسایت روی است قرار «سیانان»! وبسایت

«کمدی سنترال» باشد!
چی؟ چی ـ

مخصوص  است تلویزیونی شبکه یک  *
کمدی.

ـمنظورتانچیست؟ من با شبکه«سیانان»
داشتم. مصاحبه قرار

کردیم. تقیه مقداری یک میبخشید... *
شما کار توی کلکی  می زدم یک حدس ـ

باشد.
باعث  که این خیلی ممنون از حال هر * به
بود! تماشاچیخواهید میلیون ها خنده تفریحو

آمریکا... بر مرگ ـ

از و کرده عمل خودرو هوای کیسه همانند
شکستگیاستخوانهاجلوگیریمیکنند.

در که است گونهای به لباسها این طراحی
چند باشد، خوردن زمین حال در فرد که صورتی
سرعت باز به لباس مختلف نقاط در کیسه هوا

میشوند.

خبـر کمان رنگیـن

ما با مختلف منبع ناگهان از سه اما نیامد. در
عالقهمند است اسکات ریدلی که گرفتند تماس
کمپانی مسئوالن هم آن از بعد و را ببینید شما

دیدند. را ما وارنر
آشنایی داشتند؟ شما کارهای کجا با از *

گلشیفته:یکیازمسئوالنکستینگ(مسئول
آن از و بود دیده را «بوتیک» فیلم هنرپیشهیابی)
با مالقات از قبل میگشت. من به دنبال به بعد
منچندین هنرپیشهازخاورمیانهوغیره همدیده
کرده بازی که در آن این که فیلمهایی یا بودند،
از گفتند من به کرده بودند، حتی تماشا را بودند
نظر در را نفری سه دو نیز ایران زن هنرپیشه های
درمالقاتیکهباشخصریدلی اسکات داشتنداما
داشتیم،حس کردمکهانتخابخودرا کرد،بدون

چیزی بگوید. لحظه همان که در این
یک  در ایرانی هنرپیشه یک شرکت برای * آیا

خاصی هست؟ قاعده یا قانون فیلم خارجی
اما میدانم نه، من که اینجا گلشیفته: تا
ایران است یک بازیگر زن ایرانی که از طبیعی

میکند. را مراعات همه مسایل خودش میآید
هنرپیشههای  که بزرگی است افتخار * واقعا
جهان شرکت مهم سینمای محصوالت در ما
حال ریدلیاسکات، کارگردانی مهم، کنند. بههر
است و آثار سینمای هالیوود متفکر معتبر و در
لئوناردو کنار در شما است. ساخته باارزشی
که است چیزی این و کردهاید بازی دیکاپریو

دارند. را آن هنرپیشگان جهان آرزوی از بسیاری
چند فیلم در شما بازی زمان مدت میکنید فکر

باشد؟ دقیقه
نمیدانم. واقعا گلشیفته:

دوستان من با مسئوالن کمپانی  از یکی *
میخواهی است، دوست بسیار فرانسه در وارنر
را فیلم تا ترتیب نمایش خصوصی این بزنم تلفن

بدهد؟ آمریکا برایت رفتن به از قبل
خوشحالیاستقبالمیکند. با

از آقای«پییر»تلفنمیزنموسرانجام منبه
بامسئولمطبوعاتیاینکمپانی طرفاومسالهرا
او باکمال خوشحالی درپاریس درمیان می گذارم.
قبولمیکند.باآمریکاتماسمیگیردتاسریعیک
این عمومی نمایش شود. ارسال فرانسه به کپی

خواهد بود. دیگر ماه چند فرانسه فیلم در
نگاه که را فرانسه روزنامههای فاصله این در
هفتهنامه «لیبراسیون»، روزنامه در میکنیم،
(گلشیفته هنرپیشه ایرانی راجع به غیره و «ال»
گرفته، قرار هالیوود توجه مورد که فراهانی)

مطلبنوشته اند.
یک تو از میتوانم آیا میگویم. گلشیفته به
و مصاحبهمطبوعاتی قرارمالقاتبرای گفت و گو
بگیرم؟میگوید:من مصاحبه نمیکنم(نمیفهمم
هم و با جدی). میگویم: پس بود یا که شوخی

بخوریم. شام برویم امین
آیا می گوید: امین می شویم خارج که منزل از

می شناسی؟ را دومینیک آقای تو
آژانس بزرگ ترین دو از یکی او میگویم:

مگه؟ است،چطور فرانسه هنرپیشگانمهم
ناهار هم است با قرار چون فردا میگوید:

را ببیند. گلشیفته بخوریم. درخواستکرده
درروغناست.پسماشام نانشما میگویم:

دیگر خواهیم خورد. و شبی روزی دیگر را
میشویم ازهمدیگرجدا خیابانشانزهلیزه در

بگذاریم. را بعدی قرار وعده تا
حقیقت محمد نوشته:
«کارگزاران» اینترنتی پایگاه از برگرفته

فراهانی... با گلشیفته گویی خودمانی و گفت و دیدار
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نویسنده آمریکاییـ   پو آلن از ادگار ۱ـ  رمانی
اسالم. پیامبر خاندان نیای نام

از  ـ درشکه سایبان ـ بلوا و فتنه ـ  ۲
دولت. وابسته به شرکتهای انتفاعی

اشک  حال در ـ سالخورده و افتاده کار از ۳ـ 
تعدیل و پرسش. ریختنـ  کلمه

آبـ   برای ظرفی ـ بیزاری و نفرت ۴ـ  کلمه
انجمن. ـ باشگاه و زن میخ! توسری

ـ اندک و  خودمان ۵ ـ شاعر حماسهسرای
دلیر. و شجاع ـ قلیل

در  استانی ـ شده اهلی ـ انگلیسی لقبی ۶ـ 
کین. و مهر سرای ـ ایران

خرمن  شاخ چهار ـ ناسازگار و ستیزهجو ۷ـ 
در اروپا. پولی واحد دهـ  باد

پیمان ـ  و عهد ـ بستن بیهمتا و ۸ ـ تنها
بیماریها. از

آالتموسیقیـ   از ـ چرممیکند پوسترا ـ ۹
و واجب است. ضروری همین طوری هم

نیرنگـ   و حیله ـ خجالتی ـ عرب ۱۰ـ  عزیز
شکوه و جالل.

نمایدـ   آنگاهکهگربهسمور ـ شبنمسفیدـ  ۱۱
در توپ جنگی. در چرخ خیاطی هست هم هم

قهرمان  ـ سفت و خشک ـ کشنده ۱۲ ـ
عالمت مفعول بود ـ مشتزنی جهان حرف پر

بیواسطه.
غیب  از عالم ندایی بیقراریـ  دلتنگی و ۱۳ـ 

و خداحافظی. بدرود ـ
مدلول کالمـ   ـ راست! بنمود عکس تو ـ ۱۴

مرکزی. استان در بخشی
نخستینرییس  نامیفرنگیبرایزنانـ ۱۵ـ 

مشروطیت. آغاز در ملی شورای مجلس

قرن  تصوف در از مشایخ ـ آنچه گذشته ۱ ـ
ششمو شاگردباواسطهاماماحمدغزالیو صاحب

جمالی». «رساله و شناخت» «یزدان کتاب
پیشین بهشهر ـ پاداش کلوخانداز!  نام ۲ ـ

پناهنده.
بلند  هم آوایی این ـ لب دو از میان آوایی ۳ـ 

قنات. و چشمه ـ

ـ  موسیقی  آالت از ـ پستچی! پرنده  ـ ۴
توان. و طاقت

و نوشته  کتاب حاشیه ـ رعد و غرش ابر ۵ـ 
کنند. ناله سودای ـ

بزرگ  پدر ـ و آگاه ـ شاهد صریحاللهجه ۶ ـ
الک!

در  ماهی ـ شنونده درنده ـ جانوران از ۷ ـ
زمستان.

باریکبینی و  گاری ـ درشکه و ۸ ـ راننده
کوششها. و موشکافیـ  تالشها

آسیا  در پایتختی ـ سخیف و زشت سخن ۹ـ 
بازداشتن. ـ

اهللا بختکی!  کار ـ هویدا و شده ظاهر ـ ۱۰
آخر. حرف ـ

ـ  جوانمردی  و  انصاف  ـ  ریزه  ـ سنگ  ۱۱
ثروت و مال.

لب ـ  پشت تنبیه و ندا ـ موی ۱۲ ـ کلمه
ریواس. بیخ

کار  از سرخ ـ کارپیچ ـ بخشی شقایق ۱۳ ـ

کشاورزی.
پولی  واحد ماه، هاله ـ گناه ـ خرمن ۱۴ ـ

خاورمیانه. در
بدن  در غذایی شیمیایی مواد تغییرات ۱۵ ـ

آذرخش. ـ

عالمهطباطبايیتهراننسبتبهبرکناریاستادان
است. داده را مورد توجه قرار دانشگاه اين

دانشجويان «جمعیاز گزارشاینروزنامه به
مجلس از راهروهای در حضور با اين دانشگاه

اخراج بر مبنی دانشگاه ریيس دوباره تصميم
از يکی اخراج حکم و دادند خبر استادان برخی
است گذشتهصادرشده هفته در ايناستادانکه

دادند.» نشان نمايندگان به را

مرکزی بانک مديران استعفای
شماره در اسالمی» «جمهوری روزنامه

تغييراتمديريتی از ادامه اینهفتهخود دوشنبه
دربانکمرکزی خبردادهونوشته است«جمعیاز
ايننهادحکم مديرانبانکمرکزیکهبهتازگیدر
اعتراضبه حضورحسین در خدمتگرفته بودند

دادهاند.» استعفا مرکزی بانک در صمصامی
داودی، پرويز خواهرزاده صمصامی حسين

است. اسالمی، جمهوری ریيس اول معاون


