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وزیر آقای شکرپرانی
خارجه امور

ایرانمیگوید امورخارجه متکیوزیر منوچهر
آمریکا در و انگلیس، فرانسه حذف کشورهای
 ۲۰۱۰ سال فوتبال جام جهانی مقدماتی مرحله
شکست این مستحق و بوده آنها عمل جزای
چون کشورها این گفت: متکی منوچهر بوده اند.
ملل سازمان در اسالمی جمهوری تحریمهای در
این به بر بنا داشتهاند، اساسی و نقش کلیدی
نرفتهاندونفرینمردمایرانگریبانگیر مرحلهباالتر

است. شده آنها
را حرفها این آورد شانس خارجه امور وزیر
مردم تحویل چند مسابقه بعدی انجام از قبل
سه روز دو چون داد احمدینژاد مزغل طرفدار

امنیت شورای در ایران نفع به که برزیل تیم بعد
رایدادهبودازتیمهلند(کهدولتشاننمیخواهد
مقاماتجمهوریاسالمی از تنهیچکدام به سر
تیم همچنین سختی شکست خورد و به باشد)
جون رفیق مارادونا دیهگو مربیآنها آرژانتینکه
اعتیاد ترک برای و میباشد چاوز هوگو جونی
است بوده کاسترو فیدل کشور مهمان مدتها
تیم از صفر چهار بر نتیجه حقارت با و خفت با
تن به نمیخواهند سر شدت همان (که به آلمان
باشد) اسالمی جمهوری مقامات از کدام هیچ
گفت: که باید جاهاست خورد. اینجور شکست

آقای وزیر، زر زیادی نزن!

خانوادههای سهم
انقالب از ایرانی

فقیه حکومت بقای برای اسالمی جمهوری
از هر و است زدن و پا دست مشغول خود سخت
بینبردننیروهای برایاز کاریفروگذارنمیکند.
موج ترساندنهوادارانضدوالیتفقیه مخالفو

است. شده آغاز علنی و نهانی اعدامهای
وضع نامهای درباره طی حقوق بشر سازمان
پیشبینی در ایران آزادی بشر و حقوق اسفناک
۱۴۰۰ خورشیدی  پایان سال تا که کرده است
یا و است داشته یا یک شهید ایرانی خانواده هر

اعدامی! یک

ایران علیه جدید تحریم های
سوی از جدید تحریمهای برقراری موج
شده آغاز ایران علیه دنیا مختلف کشورهای

است.
امنیت با مصوبه شورای که تحریمها  این
به و مییابد روز گسترش هر است شده آغاز
و بانکی سیستم کردن فلج برای جدیدی ابعاد
اقتصادی جمهوریاسالمیرسیدهاست.غربیها
احساس امیدوارندمسئولینجمهوریاسالمی با

گردنکشی از دست مذاکره برگردند و میز به خطر
از بسیاری بردارند. خود هستهای فعالیتهای و
مقامات و سران متمرکز مستقیما تحریم ها این
فکر من است. شده پاسداران سپاه برجسته
ایرانبرای علیه محاصره بهترینتحریمو میکنم
امکان راه یک فقط از قابل توجه نتیجه گرفتن
مدتی کاری کنیم که است این و آن است پذیر
ستاد  رییس ۴۰۰ کیلویی فیروزآبادی حسین به

خوراکی نرسد! و غذا ایران مشترک ارتش

دندان پوسیدگی رابطه
موسیقی با

اینحجتاهللاو یا از سید صادقشیرازییکی
عنوان «شیعه نیوز» سایت در آیتاهللاهای مزغل
مورد در امروز علم که زیان هایی بر کرده که عالوه
گزارشها به اثبات رسانده، شطرنج و موسیقی
ایجاد هیجان موسیقی در انسان میدهد نشان
میکندوهیجانمنشاءبسیاریازبیماریهاست
میگردد! را سبب پوسیدگی دندانها حتی و
نصایح و پای کسی چه ایران در من نمیدانم
از ولی مینشیند تراوش هایعلمی اینآیتاهللاها
گفتنچنیناراجیفی از بعد این آیتاهللارا که آنجا
یا و نکشیدهاند پایین منبرش از لگد و مشت با
نکرده اند باران ویروس را نیوز» «شیعه  سایت
نشاندهندهایناستکهاینشخصیتطرفداران

دارد. شنوایی
دندانپزشکان بینالمللی انجمن کند خدا
و و شوپن موتسارت ایکس  اشعه عکسهای 
برای هواداران را یکجوری پیدا کنند و بتهوون
حرف تا خالف بفرستند آیتاهللا این و مقلدین
کنددندانپزشک ایرانیمن ایشانثابت شود.خدا
به دندانهای و سیخ زدن چرخ کردن ضمن که
پخش و قشنگی موسیقی مالیم مطبش در من
را و موسیقی نخورد را آقا این گول حرف میکند
پخش موسیقی بهکسبو این که نکند. گو قطع

خواهد کرد. احتمالی کارش کمک

عکس سری یک گذاشتهام قرار رفقا با
با بیانسه و وشکیرا لوپز لبخندهایزیبایجنیفر
برایسایت دندانهای کامالسالم و یکدسترا
نیوز»ایمیل کنیمو کمیبهعکسالعمل «شیعه

بخندیم... آنها

به امید میـزان ضریب
زندگی در ایران

ایران در بچهها که بر و «فارس» خبرگزاری
میگویند یعنی جعلی خبرگزاری «فالس» آن به
بهنقلازلنکرانی،وزیرپیشینبهداشتجمهوری
ایراندر میانکشورهای اسالمی،گزارش کردهکه
به امید رابطه با میزان هفتم را در رتبه جهان

است. داده اختصاص خود به زندگی
اخبار بودن ساختگی و بودن چاخان در
آیا اما نیست  شکی البته خبرگزاری «فارس»
سابق بجایوزیر سابقرفاه وزیر گفته از نبود بهتر
تمام که حالی در میکردند؟ استفاده بهداشت
خوشبختی جدول آماری دنیا و خبری منابع
در انتهای نام ایران ذکر را با کشورهای مختلف
تخفیف کمی نبود بهتر آیا کردهاند ذکر جدول
که برای این و میشدند قایل دروغ بزرگشان در
در ایران را در نیاید صدای کسی و سر اعتراض و
با احتساب این البته مقام هفتادم می گذاشتند.
محدود را دنیا اسالمی جمهوری مسئولین که
عقب و و کچل و کور و لوت الت کشورهای به
میکنند خودشان تصور و آشنای دوست افتاده
گزارش خبرگزاری «فارس» هم نمیتوان به زیاد

ایراد گرفت.
امید؟ کدام آینده؟ کدام آینده؟ به امید

خبر؟ ایران چه از
نبود. تازهای و مهم خبر هفته این ایران در
چهار و تا سنگسار سه دو دست و قطع یک فقط
و دو سه حبس ابد تا هفت شش پنج تا اعدام و

که مشت اخباری یک و تصادف جادهای هزار
هفته در جمع بودند. در گزارش نکرده را اینها
روال عادی و بود آرام کامال اوضاع ایران گذشته
بای بای! آینده: هفته اخبار تا داشت. خودش را

فوران مهار جدید طریقه
نفت

فقط شرکت بریتیش پترولیوم نکنید که فکر
است. روبرو نفت چاه فوران مشکل با «بیپی» یا
همین با ایران شهر» «نفت در بزرگی نفت چاه
و نفت مهندسین تالشهای و شده مساله روبرو
چاه مهار این برای اسالمی جمهوری پتروشیمی
مراسمی طی نتیجه نرسیده است. به تاکنون
حفاری ملی شرکت حراست رییس بروایه، رحیم
دفاع دوران هشتساله بیان خاطراتیاز با ایران،
مقدسگفتکههمهکارکنانوخانوادههایآنها
 ۲۴ شماره چاه مهار فوران موفقیت در برای باید
بر آتش سوزان زودتر هرچه تا دستبه دعا بردارند

فائقشوند.
برای شرکت «بیپی» از مدیران گروهی گویا
بررسیاینروشجدیدعلمیمهارفورانچاهنفت
وآموزشهایحراستیبهاینمنطقهشتافتهاندتا
مکزیک خلیج در خود نفت فوران با بهتر بتوانند

نرم کنند. و پنجه دست

و شکایت ایران گله
سخنگویکمیسیونسیاستخارجیمجلس
ندادن گفت:  خبرنگاران به اسالمی جمهوری
حقوق علیه اقدام ایران هواپیماهای به سوخت

است! بشر
از بعد ایران هواپیماهای سوخت مشکل
تصویبتحریمایرانتوسطشورایامنیتسازمان

است. آغاز شده ملل
سخنگویکمیسیونسیاستخارجیمجلس
باخبرنگارانشوخی درهمینراستا سنایآمریکا
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باشد! هم پرده چوب بسیجی که این یعنی مضاعف همت
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مجمع عمومی                                           

  با حضور اعضاء هیات مدیره           
کانون  همیشگی محل  در

تیـر) ۲۸) ۱۹ جوالی دوشنبه

مدیره هیات اعضاء انتخاب

مدیره               هیات اعضاء حضور با    
کانون همیشگی محل در

کردوگفت: اوالکهندادنسوختبههواپیماهای
کشوریاستکهخودشصد اقدامیعلیه ایرانی
که وقتی دوما است. بشر حقوق علیه صد در
اقدام این نمیکنند دریافت سوخت هواپیماها

مسافران! نه علیهحقوقهواپیماهاستو

با زنم من گوهای گفت و
بهزنم گفتم:فکرمی کنمدیگهوقتاین باشد

کنم. فراش تجدید که
گفت: منظورت چیه؟

یکمعشوقه. یکصیغه، گفتم:
چی؟ برای گفت:

و امیال همه که تو از عهده این برای گفتم:
نمیآیی. بر من احساسات

به را تلویزیون ریموت داشت که همانطور
خرده یک گفت: خب، پرتاب میکرد من طرف

بخور! اون وایگراهای کوفتی از کمتر

***
داد. نشانم را جدیدش لباس و آمد زنم

میآد؟ من به لباس این میکنی فکر پرسید:
اضافه با گفتم: و کردم نگاهش منتقدانه
بجای میاد ما به بپرسی بهتره داری که وزنی

من میاد! به

***
آلبوم در را نامزدی مان زمان عکسهای زنم
و چند رسید بخصوصی عکس به نگاه میکرد.
و کرد را بلند سرش بعد شد. آن خیره به ثانیه

شد. ثانیه به من خیره چند
شده؟ پرسیدم: چی

و خوش الغر بودی. خوشتیپ چقدر گفت:
مو. یک عالمه و هیکل

می دونم. گفتم:
امروز وضع افتضاح شد به چی پس گفت:

افتادی؟
گفتم؛ ازدواج کردم.

***
زد متکا زنم با که بودم عمیقی ناز و خواب در

پریدم. خواب از و سرم توی
پرسیدم: چکار میکنی؟

را کسی چه خواب  گفت:  عصبانیت  با

میدیدی؟
منظورتچیه؟ گفتم:

و بودی کرده غنچه را لبهایت باز گفت:
میبوسیدی. را کسی داشتی

و دارم ضریح زیارت رفتم گفتم: خواب دیدم
شدی؟ میبوسم. خیاالتی را

میکردی: زمزمه مرتب چرا پس گفت:
جنیفر...جنیفر؟

جنیفر لوپز که دارد اشکالی چه حاال گفتم:
ضریح؟ همون زیارت بره هم

از حجاب؟ رضایت خدا
نام میکنم  فکر که  علمالمهدی  احمد 
توبره از میخواهد و است قالبی خانوادگی اش
امام جمعهمشهد  تصادفا بخورد و انقالب۵۷ کاه
استدر آخریننطقو خطابه خودگفت:در مساله
شرعی یک دستور آن رعایت حفظ و که حجاب
است،رضایت مردمنباید مالکباشد!بلکهرضایت
خداوندمتعالشرطاست! آیاکسیدرمیانحضار
بپرسد جمعه نبود که امام نماز جمعه این جلسه
و لخت و مردش را بدون حجاب و که زن خدایی

دارد؟ مردم حجاب به چکار کرد خلق پتی

مبارک استقالل جشن
میرزادگی شکوه برای

در بزرگی بازی آتش  جوالی  چهارم  شب 
بود. برپا مجموعهمسکونیمحلاقامتم

و بیرون بودند  آمده و همسایهها در همه
نزدیکاستخر محلهکه بین خانهها بطورمشترک
و بساط منقل بودند. نشسته استفاده میشود
بدون باز کردنآبجوو هندوانهخنک قرمز کبابو

غیره مثل هر سال برقرار بود. هسته و
جرقههای و  ترقه صدای شلوغی  وسط
پرچمهای کوچولوی خوردن تکان فشفشهها و
در ایران را افتادم. خودم کشور یاد که آمریکا بود
یک تولد آرزوی در ایران و استقالل. آزادی آرزوی
فشفشهها و ترقهها صدای و سر جدید. کشور
آرام آرام را صدایش درجه که استریویی مثل

وحشتناکی سکوت به گوشم در بیاوری پایین
تماشا داشتمفیلم صامتی را تبدیلشد. انگار که
میکردم. حسکردم کهصورتم ازگرمی چکههای
گرمایتابستانعرق کردمکه فکر آبپرمیشود.
میگفت چشمانم سوزش اما است. کرده زدهام
را شانهام دستی ناگهان میکنم. گریه دارم که
اشک هایمهمسایهام کرکره از البالیپرده فشرد.
براتیک زنان گفت: لبخند آقایکالرکرا دیدم.

آوردهام. سر باربکیو (منقل) از داغ هاتداگ
سر با و گرفتم هاتداگ را از او کنان تشکر
داشتم کردم. پاک صورتم را اشکهای انگشت
گفت: می خوردم که ساندویچ از را اول  لقمه
میشود تنم سیخ موهای من چقدر نمیدانی
ذوق و  شوق اینقدر خارجیها  شما وقتی 
می دهید! ما بخرج استقالل ملی جشن درباره
و فشردم را با خشم در دستانم هات داگ بقیه
دوباره کردم حس میزدم لبخند که همانطور

است. شده از اشک پر چشمانم

بیچاره خانمهای ایرانی
قبض جریمه کردن صادر به از شروع بعد
گویا که آن بینظیر موفقیت و بدحجابان برای
شمال در فقط هم آن درآمد ـ دالر میلیونها
طرح این مسئوالن کرده، دولت ـ نصیب تهران
را مشمول دیگری موارد و رفته قدم جلوتر یک

کردهاند. اعالم جریمه این
رنگ موی از جریمهشدن بخاطر اینک بهغیر
روشن،مانتویکوتاه،الکناخن، سوالریم پوست
روشن رنگ مانتوی و سر باالی آفتابی عینک و
گنجانده آینده جریمههای قبض در زیر موارد

است: شده
تومان. دو هزار پا هر ناخن پدیکور: *

مو. تار هر برای تومان صد مو: هایالیت *
روی  افتاده و آویزان به زنجیر آفتابی * عینک

تومان. هزار پنج سینهها:
چشم. هر برای تومان هزار چشم: ریمل *

برای  تاتو شده: چهار هزار تومان ابروی  *
ابرو. هر

هزار  سه لب: باالی موهای الکترولیز *
تومان.

دماغی  هر یا و *دماغ جراحی پالستیکشده
تومان. بیست هزار چسب پزشکی: نوار با

برای  تومان لنزهای رنگی: هزار * کانتکت
هرچشم.

هر  برای تومان دو هزار بلند: پاشنه * کفش
سانتیمتر.

شورای تصویب با است  قرار  دیگر موارد
و مرکزی بانک و تایید ارشاد وزارت مخصوص

گردد. اعالم بزودی خزانه داری

الفرار!
محموداحمدینژاد،رییسجمهورنامنتخب
و «صدا در خود گوی و گفت آخرین در ایران،
سیما»ی جمهوریاسالمیبهمجرییکبرنامه
اسالم نیست بلکه ما هدف  همه گفت: سیاسی

داریم! سر در نقشهها دنیا همه برای ما
و از من زد زنگ از اروپا ارمنی یکی از رفقای
در کشورمان از دست آن اسالم از که ما پرسید:
این یارو برای دنیا که حاال برای نقشههایی رفتیم

کنیم؟! کره زمین فرار چطوری باید از کشیده

بیاساس شایعات
که دو بود شده شایع طرف آن و این طرف
در قرار است لوسآنجلس مقیم خواننده ایرانی
این که بودند گفته کنند. اجرا کنسرتی ایران
مقامات فشار زیر حتی و موافقت با کنسرت
طبق است. بوده  اسالمی جمهوری بلندپایه
بیژن معینو گویا همینشایعاتایندوخواننده

مرتضویبودهاند.
و شک در صحت داشتن این خبر بسیاری
شوک در هنوز آنهایی که کردهاند. حتی تردید
و و کمانچه تار که داشتن رژیمی هستند که این
اعالم می کند غیرقانونی انقالب اول در را تنبک
در کنسرت گذاشتن برای است ممکن چگونه
بزنند.دالیلزیادیاستکه رفتن ایراندستو پا
عقل جور با ندارد و واقعیت اصال به تهران معین
درست برای را زیر دالیل و بچهها بر نمیآید. در

کردهاند: ردیف خبر نبودن
به  است ممکن و است اصفهانی * معین

نه تهران! اصفهان برود
در ماهوارهها  ایران آنقدر معین را * مردم

بر این اینترنتی کاربران و بالگرها از بسیاری کردند. شرکت
دیدار به که هنرمندانی موجود، شرایط در که بودند عقیده
در شتافتهاند، ایران مسلک دیکتاتور و تمامیتخواه رهبری
جمله دیگر. از چیز نه هیچ و قربانی کرده اند را تنها خود واقع
قلمیکردهاندمیتوان مطلبیرا ایننوعنگاه با وبالگهاییکه

کرد. اشاره «جمهوریت» وبالگ به
طویل نسبت به عنوان با مطلبی در این وبالگ نویسنده
اما هنری، تا سیاسی از میطلبد؛ قربانی مدام «خامنهای
تندترین نمیشود!» زنده دیگر مرد ، که مشروعیتی نمیداند
کرده جمهوری اسالمی ایران سیاسی متوجه رهبر را انتقادها
«قربانی» یک را تنها شتافتهاند او به دیدار که هنرمندانی و
را از اینگونه دیدارها هدف وبالگ این نویسنده  است. دانسته
کهمشروعیتسیاسیومذهبی تنهاجاه طلبیرهبریذکرکرده

است... باخته را خود
«موضوع آشکاراستودرک آننیاز بهفراستباالییندارد.
هر چیزیرا در اینراه خامنهایشیفته قدرتبالمنازع استو
«او» فقط وهستکه بوده پیآن در همواره او قربانیمی کند.
ناگوارترینکابوس دیگری. نههیچکسوهیچچیز دیدهشودو
اوحسعدممشروعیتومحبوبیتاست.پسخشونتبیحد
مردم با نفرت که گرفت معترضان زمانی اوج برابر مرز او در و

دادند...» شعار او شخص علیه درستی به و

بازیگرند... اینها
حاضر هنرمندان خطاب به که مطالب بسیاری کنار در اما
علی شخص نیز دیگر برخی بودند، شده نگاشته مجلس در
با که بودند شده او متذکر به و قرار داده مخاطب را خامنهای
اینراههایکهنهوقدیمیمشروعیترنگباخته اش، توسلبه
بنیانمطلب را اینموضوع نویسندگانیکه نخواهدگشت. باز

برای رهبری که روز و حال به اشاره ضمن کرده بودند، خود
دامانهنرمنداندرجه دوموسوم خریدناندک آبرو،دستبه
دادندکه بهحضور بهویهشدار است، شده تلویزیون وسینما
دنیایواقعی در اینها بهاصطالح«دلشاد»نشودچه اینافراد

پرداختهاند... نقش به ایفای او تنها برابر در و بازیگرند هم
نمونههای ارائه ضمن سبز» «مانیفست وبالگ نویسنده
این پی در که دیکتاتورهایی دیگر برای تاریخی مشابه
به خطاب داده اند، دست از را قدرتشان آخر سر عوامفریبیها
دیدارتآمدند به امروز «...آنانکه است: علیخامنهاینوشته
که نرود یادت اما میکنند بازی خوب را رلشان پیشهاند. هنر 

است...» بازی بازی،
میم» «شیدا امضای با دیگری مطلب زمینه، همین در
این نویسنده است. چاپ رسیده به «خودنویس» سایت در
مد نظر را سالن در حاضر افراد کردن بازی نقش مطلب نیز
در و سیما» «صدا مکرر دروغهای به اشاره با و داده است قرار
سالگذشته،فیلمهایمستندتلویزیونیکهدرباره لحظهمرگ
همین از دیگری را به عنوان شاهد ساخته شد سلطان آقا ندا
دیدار سرآخر مطلب، است. نگارنده آورده دروغین سناریوهای
همان هم ادامه را سیما» «صدا و از هنرمندان برخی اخیر
این «قهرمان» را ایران رهبر دانسته و نقش آفرینیها و بازی ها

است... داده نام دروغین سناریوی
باالجبارخود «...آقایخامنهای!اینبازیگرانکهخواستهیا
بازیگرانفیلممضحکشما دادند قرار تیر رسخشممردم در را
و کارگردان، ضرغامی بودید، داستان قهرمان شما که بودند
عالقه شما به را بازی می کردند که نقش کسانی هم بازیگران
دارند،به شمااحتراممیگذارندولبخندهایزورکیو چندشآور
مضمون اینفیلم و بوسههایمرگنثارتانمی کردند. میزدند
این کردن جمع با میخواستید شما بود. مشروعیت تراژدی
نداشته مشروعیت مظفری مجید تا گرفته شریفینیا از افراد
اسکورسیزی و کارگردانی با دیگر گرچه کنید. کسب زور را به

دروغیبسازید.» نمیتوانیدچنینفیلم کاپوالهم
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

دیدار هنرمندان... بازتاب

«ایرانیان»
است تبلیغاتی وسیله موثرترین و پرخوانندهترین

میشود منتشر جمعه روزهای هفته هر و
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۱۲ صفحه از ۳۰بقیه صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه ۲۹ صفحه از بقیه

پوشاننده  ـ ابسال و  سراینده سالمان  ـ ۱
صفات خداوند. از و و عیبهاست خطاها

ـ  شطرنجی  صورت ـ زغال از نوعی ـ   ۲
خوشبختوخوشگذران.

ـ پارچه  بی ادبان از آموختنی ـ ساز کلیسا ۳ـ 
کن. ـ زندگی ابریشمی

دانشمند  معروفقائممقامفراهانیوزیر اثر ۱ـ 
بی مغز. و پوچ ـ قاجار شاه محمد

سرزمینی  بلوچستانـ  در استان شهری ۲ـ 
سیاه. قاره در

عبادتگاه راهب ـ  ـ ندارد سر ۳ ـ هوشی به
صورت. عضوی در راستـ  سخن

ـ بنیاد  زخم ـ چرک کجی حرف دهن ۴ ـ
صاحب کرم. چیزیـ 

اصفهانـ   استان در شهری ـ زلف ۵ـ  شکن
بایر. و خشک زمین

ـ  کهنه  پارچه تکه ـ  صیاد ـ گستردنی  ۶
ربالنوعشکار.

کشتی ـ  ترمز سبزیهای ریشهای ـ ۷ ـ از
مرد. خدمتکار

راه  سر در گذشته و آیدـ  در بر زبان درد از ۸ـ 
هندسی. عدد ـ داشت رونقی قافلهها

رود  ـ بازی نوعی اسباب ـ صبور آش ۹ ـ
مرزی.

فرنگی ـ  چپق ـ داشتن گرامی و ۱۰ ـ بزرگ
مغازه کوچک.

ـ  مخلوقات  اشرف ـ کننده نکوهش ـ   ۱۱
کلوخانداز. پاداش

ـ سهولت  مدت زندگانیـکهنهوپوسیده ۱۲ـ 
زیادی. حرف ـ آسانی و

درخت  قلمه لمیزرعـ  زمین استـ  برابر ۱۳ـ 
شاعر مسافر. ـ

ماده ایروغنی که از نفتگرفتهمیشود  ۱۴ـ 
و خداپسندانه. خیر عمل ـ

کم  آدم از کنایه ـ دیوار پی و شالوده ۱۵ ـ
پیدا.

ـ سخن و  ناشایست بهره ـ ۴ـ  حرف گزینش
تباهی. مایه ـ گفتار

وخوشرفتار  سازگار زرنگیوحیلهگریـ ۵ـ 
جاری است. ژرمنها در سرزمین ـ

مورد  ـ شده کوبیده ـ اتاقها از یکی ۶ ـ
اعتماد.

از  ـ سرمشق و  نمونه  ـ  آذری  شهر ـ  ۷
شیر. فرآوردههای

ـ یادداشت. مهرپرستی ـ آیین تلخ ـ ۸
راه  کودک ـ تازه دهنده پرستار و شیر ۹ ـ

پدر. ـ پدر افتاده
فراموشیـمحصول  ـ از طالساختهشده ـ ۱۰

کوبا. عمده
لرستانـ   استان در شهری ـ خوری ۱۱ـ  آش

تهران. نزدیک صنعتی شهرهای از
خرد  و شکستن ـ طلق سنگ ـ پیروان ۱۲ـ 

آدمی. ـ کردن
فلز  ـ اسب نشسته بر کاغذ ـ نوعی ۱۳ ـ

محل عبور. حدادیـ 

است ـ  سرشار ـ مغولی قبیله ۱۴ ـ رییس
جواهر فروش.

پول  واحد ـ سرمایهداری مکتب ـ  ۱۵
کامبوج.
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را او کنسرت به رفتن حال  دیگر که دیدهاند
نخواهندداشت.

میزند  آفتابی عینک همیشه چون * معین
است شده  ممنوع ایران در آفتابی زدن عینک و

کند. مسافرت ایران به نمیتواند
ایران  در نفر ده از بیشتر شدن جمع * چون
و میخواهد کشور وزارت از مخصوص مجوز
ایران  نمیتواند در است او ۱۲ نفره معین ارکستر

کنسرت داشته باشد.
بیژن و معین چون مهم:  خیلی دلیل و
مرتضویاز همجدا شدهاندوبا همحال نمیکنند
و بروند ایران واحد نمیتوانند به زمان در هرگز

کنسرتبگذارند.

حضور حتی با افغانستان از بیرون کنگره در یک
را همگان حیثیت امر این کارگشاست. طالبان
را نفس به اعتماد بدهکار غرب به و می برد باال
برمیگرداندوخروج آمریکارااز خاورمیانهاطمینان
مذاکره با میز سر بر نشستن بخش میسازد.
حضور مردم ودولتهای همانمنطقه هزار شرف
علیه منطقه برون مردم با نظامی اتحاد با دارد

کشتار. و اشغال و دیگر مناطق سرزمینهای
را عراق  و افغانستان مردم کشتار رقم آیا 

کسیمیداند؟!

توضیحات: و منابع
جنگید  ویتنام ماه در و سه یکصد آمریکا ۱ـ 
در عراق ۸۷ ماه  و و ۲۹۰ کشته داد ۵۸ هزار و

در  اما داد ۴۰۸ کشته و و چهار هزار جنگید
افغانستانیکصدوسه ماه جنگیدوهزاروهشت
بهاستنادU.S.Today، مورخجون  نهاد. کشتهبجا

میالدی. ۲۰۱۰
باب  مقاله آقای نتیجهگیری نقل از به ۲ ـ

هربرت.
افغانستانیها. اصطالح در ـ ۳

آقایمیکائیلهستینگ  مقاله استناد به ۴ـ 
.(M. Hasting)

آمریکا  جراید  بعضی نشده هنوز هیچ ۵ ـ
موفق افغانستان در پترائوس اگر مینویسند
به نقل از  میرود. ۲۰۱۶ به کاخ سفید شود در
آمریکایی رویههای به  اینترنشنال» که  «کوریر

است. مربوط
در  گیبرت ناتالی گزارش استناد به ـ  ۶

میالدی. جوالی۲۰۱۰ پنجم مورخ «لوموند»،
دادگاه. جریان و S. Cypel گزارش ۷ـ 

نیست... ضرور جنگی هیچ

باور نمیکرد. و هیچکس ما حسوداند» «به و
وی و کوشید مدار تصحیح در زاهدی اردشیر
قضیه در وی سرعت عمل آیا نکردند.  باور را
اختالفاتمیان هندوپاکستانو بنگالدشمثالی
خورده و سنگین بعضی و خواب نیست؟ بر آن
وزارت خفتههای خودمانی را بر هم نمیزند و

نخورد؟ تکان خارجه
خود علیه اسنادی کتاب مدارک بخش در
و رفتگی دلیل شسته و وجود دارد که زاهدی
بر زاهدی که آن اطمینان اما اوست. سرراستی
آنشک دارم دیگرانداردمنبر دوستی کندییا
ودیدیمکهغارتگراندرلباسدوستیچهکردندبا

شوم آخرین. روزهای در خود بهترین دوست
چیز می دو با را مملکت گفت: ما شاه به
دیگر و مردمش کمک به نخست کرد، اداره شود
رها را متفقینما بهکمکمتفقین. عند االقتضا
پس شاه» است. بر «مرگ مردم شعار کردهاند و

است... اعتبار محل دوستی کدام
تا میکند نطق زاهدی استریت وال در
ایران دوستانشان در ایران. در نهی کنند سرمایه

است.» فاعتبروا! میگفتند: «ایرانورشکسته

***
نسل زاهدی برای زاهدی خاطرات اردشیر
داشت مقدمهای تاریخی اگر است ولی فهم قابل
الزم استآنچه زیرا میبرد آنبهرهها از نسلامروز
کار با گیرد رابطه قرار ایرانمیگذشته استدر در
به باید امروز حتی خارج. در دیپلمات ها تالش و
برپا کنیم.همهآنها بهانهاینخاطرات سمینارها
نوشتهاندهمت کردهانددرشرایطیکه کهخاطره
نه اینکه و فکریداریم ستاد مرکز مطالعاتو نه

عهد پهلویها بود. به است که دنیا همان
بی سلیقگیها از  بسیاری بر  کتاب دراین
که ستون افسوس است. شده نهاده انگشت 
تاریخ ولی نمیدهد میدان این از بیش جراید

میکند. بد و خوب
که آمده یادداشتهایی در انتهای هر فصل
مهمی کمک و است شاهد را ویراستاری دقت

خوانندگان. به است
که میبینید پایان رسانید به که را کتاب
جلد سوم. به وعده دارد و حرف زاهدی هنوز

چنین باد.
دوم،  جلد زاهدی»، اردشیر * «خاطرات
لندن، و واشنگتن در سفارت ـ ازدواج و عشق

میالدی. IBEX، مریلند، ۲۰۱۰ نشر

بر جلد دوم کتاب... نقدی

مورد در  که کاری ـ میگرفتند دست به  را
آزاد دانشگاه بود. شده حل دولتی دانشگاههای
بایدمستقیما تحتکنترل جناحاحمدینژاد نیز
قرارمیگرفت. ازاینرو،تصاحبوکنترلدانشگاه
کرد. به پیدا بیشتری اهمیت دوره این آزاد در
نفوذ حفظ برای رفسنجانی تالش آن، موازات
یک هر و بیشتر شد نیز این دانشگاه در خویش
مختلفی برای تاکتیکهای به جریان دو طرف از
آخرین این زدند. خوددست تحقق خواست های
تالشها، تصمیم رفسنجانیبرای تبدیل دانشگاه
تصاحب برای احمدینژاد تالش و یک موقوفه به
بابسیج تغییراساسنامهآنبودهاست. دانشگاهبا
بود که احمدینژاد، روشن به نفع همه عوامل
است، ایستاده سر او نیز پشت خامنهای شخص
اتمام و خامنهای به مراجعه با تنها رفسنجانی و
علیه آنان نقشه اجرای از میتوانست او با حجت

شود. مانع آزاد دانشگاه و خود
وقایعی کهدر طولیکی دوهفته گذشته اتفاق
مختلف ارگان های حد چه تا که داد نشان افتاد
و شده اند کشانده ابتذال و فساد به حکومتی
آلوده فسادها این به کجا تا خامنهای شخص
اقداماتشان در احمدینژاد عوامل استناد است.
نیات حربه همین و با رهبری» بود «نظر همواره
عالی شورای مصوبه میبردند. پیش را خود
است غیرقانونی نهادی خود که فرهنگی انقالب
شورای سوی حتی از نظر خامنهای، استناد به
شد. شناخته معتبر اساسی»، «قانون نگهبان
استناد به را قاضی یک حکم قضاییه قوه  رییس
قضایی مقررات رعایت بدون  و خامنهای نظر
گذراند که مجلس مصوبهای وقتی نقض کرد.

عمالتصویبنامهشورای عالیانقالبفرهنگیرا
ریختند مجلس به جلو اوباش دولتی میکرد لغو
جمهوری حیات طول در دشنامها بدترین و
نثار مشروطه را دوران طول در و شاید اسالمی
اینتوهین ها رییسمجلس پاسخبه آنکردند. در
«مجلس نه «مجلس مردم» که مجلس را رسما
شناخت. قانون او را و فرموده خواند خامنهای»
و پهلوی قاجار دوران استبدادهای در طول حتی
شان حد این مجلسی تا هیچ رییس هیچگاه نیز
مجلس فالن آنرا بودکه پاییننیاورده مجلس را
جمهوری حکومت ساختار تمامی بخواند. شاه
ولی است و وابسته فقیه ولی فرموده اسالمی به

نیز چنین پسندیده است. فقیه خود
سر پشت خامنهای روشنی به نیز اینجا در
آزاد تالشهایاحمدینژاد برای تصاحبدانشگاه
مقاومت او با تالشهای ولی است. گرفته قرار
را بهعقبنشینی و او شدیدرفسنجانی روبرو شده
هم فعال است که او دستور داده کرده است. وادار
طرح هم و انقالب فرهنگی عالی شورای مصوبه
شود. خامنه ای متوقف آزاد دانشگاه اموال وقف
و نگرفته، طیب خاطر با تصمیم را این مسلما
بیش آنان را طرفداران قدیمی یار دو رودرویی این
از است. داده قرار هم برابر در دیگر زمان هر از
هماکنونطرفداراناحمدینژادنتیجهکارکمیته
مصوبه را تایید خامنهای از سوی شده تعیین
(مگر میدانند  فرهنگی انقالب عالی شورای
نظریبرخالف انتظار داشتکه کسی از میشود
کمیته هر نظر صادر کند؟) ولی فقیه رای ولی
ایندرگیریبهسختیمی تواندخاتمه باشد، چه
یابد.خامنهایو رفسنجانی دردوسوییکگسل
بزرگسیاسیجمهوری اسالمیایستاده اندو همه
تدریج به این گسل است که از آن حاکی شواهد

شد. خواهد عمیقتر و بازتر

دانشگاه آزاد... بر سر از پیـروزیجدال هراس

بوده ایرانیانی راهنمای همیشه می شناسیم، ما
سرنوشت به خود فردی سرنوشت از فراتر كه
هم داستان امروز میاندیشیدهاند. كشورشان نیز
و دمكراتیک ایران تصویر یک و نكرده تغییری
میآید نظر كه به الئیک تصویری است لیبرال و
الاقل یا جذاب كشور این مردم از بسیاری برای
برای را ساده كه راه دلیل است. به این پذیرفته
آنها جمعی زندگی مشكالت از بسیاری حل
اعتبار كشورشان بردن نیز برای باال و میگشاید

بین المللی. درصحنه
اندازه به که یافت بتوان را ملتی کمتر شاید
ایرانیانبهنامیرابودنوطنشاعتقادداشتهباشد.
آن استحكام ایدهایاستكه چیز هر ایرانقبلاز
نظایرش بابت این از خورده و هزاره ای محک به
دیگر طرف از انگشت شمار است، زمین كره بر
به سیاسی واحدی به كه است دولتی دستگاه
نهایت و در میدهد عینی ایران موجودیت نام
این تابع و ایده آن به دلبسته هستند مردمانی
معنا میتوان  اعتبار دو  به  را نامیرایی دولت. 
چیرگی دیگری و مرگ طعم نچشیدن یكی كرد.
منقطع هیچگاه حیاتش آنچه نوزایی. و آن بر
دل و در ذهن بیوقفه که است ایده ایران نشده

بوده. زنده ایرانیان
ایراننسلی پسنسلو دولت هایایران مردم
یكدیگر به جا قرنها طول در دیگری از پس یكی
و زایش مقدمه هركدام  مرگ ولی  سپردهاند
آنچهایراندوستان رویشجایگزینشانبودهاست.
این دوخط برصفحه جاودانگی ایران میخوانندبا

شده. نقش تاریخ
«ایران لیبرال» اینترنتی پایگاه برگرفته از

است. بیاعتبار
به خواه، عدالت مسلمان یک این، بر بنا (۵)
نبایدکار تدبیر اعتبار پایبندیاشبهاصلعدالت،
عرصه عمومی) (یعنی مشاع ملک تنظیم این و
باورها و مبنای بر صرفا که بسپارد قواعدی را به
معتبر تلقی میشود. وی ارزشهای درون دینی
کند حکم امر این خالف که منظر او، احکامی از

است. بیاعتبار دینی حیث از
نیز یک مسلمانعدالتخواه، به اعتبار و (۶)
نباید ناحقبودندر پایبندیاشبه اصلعدالت،
قلمرودینرا نافی حقمشارکت موثر شهرونداندر
اینملکمشاع(یعنیعرصه تنظیم و تدبیر مقام
احکامیکهخالفاین او، ازمنظر بداند. عمومی)

است. بیاعتبار دینی حیث از کند حکم امر
براین،یکمسلمانعدالتخواهملتزم (۷)بنا
این و است، متقابل احترام مبنای بر رواداری به
سازگاری، به نحو که او مجالمیدهد رواداریبه
را خود و ارزشهای دینی که باورها آن عین در
عرصه تنظیم و تدبیر کار میداند، برتر یا برحق
مبنای بر متکثر جامعه مدنی یک در را عمومی
عقل حاصل که بخشد سامان منصفانهای قواعد
ـ است جامعه آن شهروندان تمام جمعی عرفی
و ارزشهای باورها وامدار که اعتبارشان قواعدی

نیست. خاصی دین هیچ
باشد، معتبر این نوشتار استداللهای اگر
سکوالریسم با مسلمانی تنها نه صورت آن در
آن، درمتنیک جامعه باالتر از بلکه سازگاراست،
به گرو پایبندی در خوب متکثر، مسلمانی مدنی

سکوالریسماست.
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

سکوالر... مسلمان آیا

بگذارند.» است) اشتباهی بوده (اگر اشتباه
تمامیاعضای ایشانمی دانند که منبه خود
نگارش از قصدم و میگذارم احترام مدیره هیات
توهین به هیچوجه مقاله این و نیز پیشین مقاله
نبوده کانون در آنها خدمات گرفتن نادیده یا و
توضیح هم در نوشتار پیشین و نیست و است
شخصی اصال بحث من که تاکید کردهام داده و
وجود این ایشان با که بسیار متاسفم نیست و
و آنرا شدهاند دلگیر من انتقاد از و یادآوری تذکر
نشانکنم بایدخاطر اما تلقیکردهاند. نامهربانانه
امری، هر امر، یک مسئولین از انتقادی تا که
بهترنمیشودودمکراتبودن صورتنگیردکارها
تنهادرحرفوادعانیست،درداشتنگوشیشنوا

هست. نیز دیگران عقاید برای
تمامی مقاله جالب است که عین حال در
در برگزاری مدیره هیات عمل از در دفاع ایشان
که انجام کاری درستی بر و شده سمینار نوشته
ظاهرا آخر مقالهـ  در دادهاند تاکید ورزیده اند اما
گله ـ مدیره هیات اعضای سوی از نیابت به
میکنند که چرا نوشتهامکارشاندر زیر پا گذاشتن
یعنی رفیعی، آقای است؛ بوده عمدی اساسنامه
برگزار سهوا را این سمینار بفرمایید میخواهید

کردهاید؟!

پروکروستس... تختخواب

در آگهی سفارش تلفن

«ایرانیان»
703.724.9680


