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آرزوی انبیا
دولتی مدیران جمع در احمدینژاد محمود
این کهخداوند لطف بر استانگیالنضمن تاکید
دلیل اینکه (بدونارایه ملتایراندارد ویژهای به
مجدد انتخاب و زلزله و سیل همه این با خداوند
مردم تنبیه قصد یا داشته ویژه لطف احمدی نژاد
این در داشتند همه انبیا آرزو گفت: را؟) ایران

کنند! زندگی دوره
مایل انبیا چقدر کنیم که نمیخواهیم بحث
و چقدر در زمان کنند زندگی بودند در زمان شاه
همه آن انبیا با مسلما همه این احمدینژاد اما
مشکالتومصایبوسختیهایدورانخودشان

ترجیح می دهنددر زمانی زندگی کنندکهاز طریق
کنند؛ دریافت خیرات اعتباری کارت و اینترنت
سیستم«جی.پی. با سادهتر را آنها زائرانآرامگاه
محافظ یا بادی گارد آنها کنند؛ همه پیدا اس»
نکند را ترور تا کسی آن ها داشته باشند شخصی
(مخصوصا عیسیمسیح) واز همهمهمتر مدیریت
و احمدینژاد باشد مثل کسی در دست جهان
زیر این زمان به خود نبویت انتقال بعد از آنها
کارشان و باشند وی هدفمندی طرح پوشش

گردد. سبکتر

ملت به گزارش
رییس هر سال که است این آمریکا رسم در
گزارش نام به کنگرهطینطقکوتاهی در جمهور
به را کشور اوضاع (State of the Union) ملت به

میکند. گزارش آمریکا مردم و نمایندگان
درباره وضعیت اوباما باراک نطق امسال من
نشده ایراد هنوز  که حالی در را آمریکا  کشور

میدانم. است،
مردم و گفت: نمایندگان محترم خواهد او
محمود و بن الدن کیم ایل، آمریکا، اگر عزیز
فراموشکنیماوضاعمملکتعالی را احمدی نژاد

است. بی نظیر و

نکته گفته و ده یک
معمممجلسشورای نماینده موسیقربانی،
یا تحکیم موقت، «ازدواج همایش در اسالمی،
این مثال امتیازات صیغه تزلزل خانواده» درباره

کرد: بیان را
همسرم توسط جراحی برای «چندی پیش
پس و گرفتم تماس پزشک با مرد، معالج پزشک
یک عقد صیغه که خواستم او از خودم معرفی از
شود خوانده شیرخوار ه ام نوه و دکتر بین ساعته

گردد!» محرم همسرم به دکتر تا
یارانههای  هدفمندی طرح نوعی هم این ۱۰ـ 

است؟! پزشکی نظام در شیری

و  خود درد مداوی برای عزیز، بیماران ۹ ـ 
لطفا مخالف جنس دکتر توسط جراحی عمل یا

بیاورید! را هم همراه خود نوههای
دکتربهنمایندهمجلس:ممکناستقبل  ۸ـ 

بفرستید. برایم را خودتان نوه عکس عقد، از
به  به خانه آمد که این از دکتر جراح بعد ۷ـ 
عمل تا هشت بود شلوغی روز امروز گفت: زنش
از دارم ساعته! یک صیغه تا سه و داشتم جراحی

خستگیمی میرم!
نمیشه  نماینده مجلس: جراح به دکتر ۶ ـ
در و شود انجام شما خانم با ساعته یک صیغه

کنم؟ عمل را شما نوه من عوض
صیغه بجو! گور تا ز گهواره ـ ۵

چاقوی  یک مهریه ساعته، یک صیغه ۴ ـ
بچه! شیر شیشه یک بها شیر جراحی،

مراجعینمحترمبیمارستانامامخمینی،  ۳ـ 
توسطدکتران جهتجراحیهمسرانخود لطفا
فرمایید! خودداری نوههای مذکر آوردن از مذکر

که  باشید داشته توجه محترم، بیماران ۲ ـ
طولیکساعتصیغه جهت در پوشک نوهشما
ناخوش بوهای بدون و تمیز دکتر به شدن محرم

انجام گردد. بخوبی جراحی عمل بماند تا
اینکه میگفتندسنصیغهو خودفروشی  ۱ـ 
که اینقدر پایین آمده یعنی ایران پایین آمده در

بعله؟ هم شیرخواره ها

نمیخواهم وزیر من
نمیخواهم وزیر من

شاهپرستنیستم
نمیخواهم وزیر ولی

خطها و کنترل که کارش مخابراتی من وزیر
فشاردادنحلقوماینترنتباشدرانمیخواهم.من
وزیرمسکنیکههنوز برای هیچکسخانهنساخته
نمیخواهم. را نمیداند شرعی را اوپن آشپزخانه
چاقو پنجه بوکس و با که خارجهای وزیر امور من
نمیخواهم. را می رود کشور از خارج مذاکرات به
باغ شیرهای نمیخواهم که بهداشتی را وزیر من

منوزیر بکشد. شلیکگلوله با وحشپایتخترا
رحمت کشاورزی را تولیدات مازاد کشاورزیی که
و وزیر صنایع من نمیخواهم. پروردگار میخواند
صنعت ایران پیشرفت که نمیخواهم معادنی را
کشف و از میداند بولیوی در ساخت سیمان را
من میکند. افتخار سومالی در اورانیوم معادن
وزیر کشوری نمیخواهمکهافتخارش اضافه شدن
فرار مردم و زندانهاست فلزی تعداد میله های
مخالفازکشور.منوزیراطالعاتنمیخواهمکه
راه وزیر میآید. من «کیهان» همه اطالعاتش از
تصادف کشورش به راههای همه نمیخواهم که
هواپیماهایش همه و میشوند منتهی مرگ و
هفتم آسمان طبقه به توقف بدون مستقیم و

میروند.
بشکههای همه که نمیخواهم نفت وزیر من
نفترابهلبنانوفلسطینفرستادوبرایمنفقط
نمی خواهم دفاعی وزیر من ماند. باقی آن وازلین
خلیج از دفاع برایش رهبری از بیت دفاع که
وزیر جنگ باشد. من مهمتر دریای خزر فارس و
روز هر است و قهر دفاع وزیر با نمیخواهم که
بیاندازد. راه کسی جنگ که با است بهانه دنبال
منبهچهزبانیبگویم؟...آقامنوزیرنمیخواهم.
است. من کافی برای سرباز و و فیل اسب همان
وزیر اما نیست. بد خوشگلی برای بماند هم شاه

نمیخواهم...

عمیق افکار
ایرانیانهموطن اینقدراین مننمیفهمم چرا
مبادا که و این فارس خلیج مورد اسم در روزها
را آن عنوان عربها و بخوانند العربی خلیج را آن

تحریفکنند،حساسشدهاند؟
و علی و محمد اسمش که ایرانی یک برای
صغری و اکبر و و اصغر رضا و مهدی و حسین
این افتخارش و است فاطمه و زهرا و کبری و
و مدینه شده مکه و به به رفتن که موفق است
خانوادهاش دوبی با در بار میتواند یک سالی یا
موقتی حجاب کشف خانمش بگذارد و کند صفا

نوروزوجشنمهرگانوجشن عید باشدو داشته
شدن مقارن خاطر به را چهارشنبهسوری و سده
بجای یا می کند و تحریم عربی ماههای مهم با
توضیحالمسایل و مفاتیحالجنان کتاب شاهنامه
خلیج این آب ها اسم می کند چه فرقی میخواند

زهر مار؟ خلیج یا فارس باشد

«جنبش سبز» رونق کار
ایرانمرده اینکهمیگویند«جنبشسبز»در
نگاه میباشد. نادرستی و غلط بسیار حرف است
رهبر علی بن شدن و جیم تونس اوضاع به کنید

اینکشور. مادام العمر
بلکه است نمرده تنها نه جنبش این بله،
دیگر دنیا کشورهای در شعبه مشغول گشایش
شده گزارش که هم اینجوری میباشد. هم
و پا پر و دایمی مشتری کلی همه شعبه هایش

دارند. قرص

اول جهانی مقام رقابت برای
و خارج  معتبر  خبرگزاریهای گفته  به 
ماه در کشور داخل  نامعتبر خبرگزاری  چند
گردیدهاند.  اعدام ۱۰۰ نفر حدود ایران در اخیر
اعدام این بیشتر داخلی نامعتبر خبرگزاریهای
جنسی گزارش محکومین و مجرمین شدگان را
کردهاند(البتهنگفتهاندمنظورازجنسی،سکسی
خبرگزاری های مخدری) و بیشتر مواد یا بوده
زندانیانسیاسی خارجیاعدامشدگانرا در زمره

کردهاند. قلمداد
نیمه صورت به که کشور وزارت سخنگوی
و شرعی کشتار کیفیت کنترل مسئول وقت
به هست هم تهران اوین زندان زندانیان حالل
با بتوانیم زودی به امیدوارم گفت: خبرنگاران
اعدامهای بیشترکشورچینکهمقاماول اعدامدر
و انتقامشکست بزنیم کنار حائز استرا جهانرا
چشم همه جنوبی و از کره فوتبال خودمان تیم

بگیریم! دور را بادامیهای خاور
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شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market
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بهاره ریاحی
Bahareh Riahi
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 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
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پارسی ادبیات در نظربازی
کشفی صمصام سخنران:

منظر سه از انقالب عوامل بررسی

برقعی، محمد پارسابناب، یونس سخنرانان:

امیرحسینی بهمن

عربی ایران
اسپانیایی، ایرانشناس گاژا، رامون پروفسور
دریکیازآخرینمقالههایخودنوشت:بسیاریاز
«پرسا» فکرمیکنندکه«پرسیا»یا مردماسپانیا
امروز ایران و در کتابها است افسانه ای کشوری
ابوعلی و مولوی و حافظ و خیام وجود با حتی
عربی کشور زکریای رازی و جامی یک و سینا
است. ویگفت:کارمادراینجابسیارسخت است
که بیاموزیم کودن و بی فرهنگ مردم این به که
ایرانیککشورعربینیست.ویاضافهکرد:البته
که گروهی وقتی میشود سختتر ما بسیار کار
کودن درایرانبهرهبریمحموداحمدینژاد سعی
را ایران و کنند وقفه ایجاد ما هدف در میکنند
مردم به عربیخاورمیانه یککشور بهجایپرسیا

خوببقبوالنند.

روباه و داستان کالغ
۲۰۱۱ روایت جدید

(از این پنیری دزدید پیری تکه کالغ روزی
بعد و سیکوریتی ندارند) که دوربین مغازه هایی
درختی نشست. مرد شاخه رفت روی پرید و
گفت: فضوالنه و میشد رد درخت زیر از دهقانی
نان و بدون را پنیر میتوانی چگونه پیر، کالغ ای

بخوری؟ گردو و ریحان
عالمتی پایش پنجه کنان با قارقار پیر کالغ
به بزن که برو بود این آن که معنی داد نشان
وقتی که بین همین در بیاد. باد بگذار چاک و
کالغ معنی عالمت جستجوی مرد دهقان در
مانند روباهان آن که با و راه رسید از روباهی بود
را بریان مرغ لنگ و ندارند دوست پنیر مالیان
اذیتکالغتصمیم اما برای آزار و ترجیح میدهند

آورد. چنگ به را او پنیر گرفت
کالغ ای گفت: و ایستاد درخت زیر پس
افتخاری علیرضا تو مانند صدای شنیدهام زیبا
لذت تا بخوان  دهن یک من برای زیباست. 

ببرم.
در را کلک تو این داستان گفت: من کالغ
انقالب خواندهام از قدیمقبل کتابمدارسنظام
که هستی من پنیر دنبال به تو که میدانم و

راست گفت: گریه کنان روباه بیفتد. دهانم از
اثر در من جدید کتابهای نظام میگویی این
نیست من مال که را چیزی میخواستم و کرده
گفت: من بیاورم. کالغ به دست کنم و غصب
اینسیاهی به بدیروزگار از یکطوطیسبزمکه
بیاوری صابونی تکه برای من اگر شدهام. دچار
تو به بلغاری خوشمزه پنیر این از تکه ای من
از راه تقیه نیستی مجبور دیگر تو خواهم داد و

نمایی. بقا تنازع
صابونی با داری دوست آیا پرسید: روباه
چون آبمیوه گوارایی نوشابه میآورم برای تو که

مرسی! نه گفت: کالغ بخوری؟ هم ساندیس
کناری در کالغ و روباه دوباره بعد کمی
کالغ شدند. مشغول خوردن به و نشستند
روباه تمیزی! غذای چه گفت: و زد گاز را صابون
چه گفت: و گذاشت دهان به را پنیر از تکه ای
پرسید: حاالبرایمنیک خوشمزهای! روباه پنیر

میخوانی؟ آواز دهن
من خوب صدای که می دانی کالغ گفت:
صابون که رفته بودم روباه گفت: وقتی نیست.
مرد این صوت به ضبط اتفاقا چشمم بیاورم را

آوردم. با خودم را آن افتاد و دهقان
هم دراز کشیدند روباه کنار کالغ و بعد کمی
ازضبطصوت پخش به آهنگهایشجریانکه و

کردند. گوش میشد

خبر؟ چه «فاکر» از آیتاهللا
و داخلی  معتبر  گزارش خبرگزاریهای به 
او نیست و خبری هیچ «فاکر» از آیتاهللا خارجی

میآید. حساب به مرده هنوز
گزارش دنیا آن از ما مخصوص خبرنگار
میدهدکه آیتاهللا«فاکر»وعوضعلیکردانوزیر
گرمی علت به باقی جهان در احمدینژاد سابق
هر زیرپوش و شورت با خود اقامت محل هوای
خود را و خاطرات میکنند تنیس بازی هم روز با
قالبی فارغالتحصیل یک و آیتاهللا یک عنوان به
یاد و مینمایند بدل و رد هم با آکسفورد دانشگاه

گذشتهها میکنند.
به خبر این تایید ضمن «فاکر» آیتاهللا مادر
درست شما اخبار میکنم فکر گفت: خبرنگاران

سالی است خبر چند «فاکر» این باشد چون از
کجاست. نمیدانیم و نداریم

پسرش مرگ از مدتی است بعد «فاکر» مادر
اولین این و نمیشود ظاهر عمومی مجامع در

میباشد. او مصاحبه

اخبار ورزشی
ایران دیگری برای مردم شکست

نتیجه با قطر جام آسیایی مسابقات در ایران
خورد و جنوبی شکست کره از تیم صفر یک بر
ایران و در خود طرفداران ایرانی همه ناله آخ و

آورد. در را خارج
هدفمندی طرح میگفتم شما به که وقتی
ما وضع و نمیکند احمدینژاد کار یارانههای
نمیکردید. قبول شما میشود بدتر روز به روز

حاالبفرما!

تقویمی نکتههای
گذشته اربعین از روزهایی که تعداد امروز
مانده باقی سده که به جشن روزهایی تعداد از
مساوی استولیاصال به هم ربطی ندارندوفقط

عرض شد. اطالع محض

سوم نوع از افتخار
عکسهایمدل رفقا طریقاینترنتیکیاز از
جدیدایرانیخانم گالویژسنندجیرابرایمفرستاده
غرور و افتخار بودوچندیندقیقه زیبا بسیار بود.
بدنم قوی همه اعضاء پمپ بودن مثل یک ایرانی
دیدن عکسهای از بسیار کرد. باد مانند تلمبه را

شدم. سرافراز خانم این
منحنیهایی که عکسهایی مخصوصا
برآمدگیهایی و فارس خلیج کرانههای شبیه
القا بیننده در یزد را و تاریخی بم بناهای نظیر

میکرد.
به بسیار مرا که خوب دوست این از تشکر با
یاد وطن  به home sick کرد و آمریکایی ها قول

مرسی! انداخت.

دیجیتال عاشقانه های
اولینبارتوی«کافینت»سرخیاباندیدمش.
نگاهشبه مننوعیsignal داد.  با وقتیمرا دید
بوداونیک تیکهپارچهرا روسریداشتولی بهتر
مویشمعلوم رویسرشنمی گذاشتچونهمه
باالیشهر  versionایندخترهای از فهمیدم بود.
است.خیلیupdate بود، لباسوکفشو کیفش 
میلیونی رویهممیگذاشتییکسهچهار که را
به نمیدانمچقدرمیشد. لباسزیرشرا میشد.
سر صحبت دارم کامپیوتری سئوال که بهانه این
زیاد و بود کردم. اولش خجالتی باز باهاش را
با  کرد و شروع شد بعد مهربانتر open نمیکرد
دارد  آیا دوست ازش پرسیدم که chat کردن. من
پسر  من دوست و گفت: باشم. خندید server او
دارم. گفتماگر راست میگی عکسش رانشانم بده.
نشان من و به آورد در را عکس پسره کیفش از
outdated بود. بهش گفتم  و قزمیت خیلی داد.
داری وقتت  خیلیslow میاد و نظر به پسره این
زدم را مخش ساعتی نیم میکنی. تلف او با را
new server امتحان  عنوان به مرا کرد قبول تا
 dial-up را او فردا که داد را موبایلش تلفن کند.

گرفت.خیلی خوشحالبهخانه  کنموemail مرا
کمتر  apple چیزی از ولی نبود هلو دختره رفتم.
داشت.  دماغ الزم edit یک خرده نداشت فقط
 window خوشحالی با  داشتم. خوبی  حال
نور ماه که داشت و عاشقانه به اتاقم را باز کردم
download میکرد  من آپارتمان روی را خودش

شدم. خیره ساعت چند
آخر شببود کهemail زدکهفرداشبساعت 
هشتتوی پیتزاشاپتوسکاناتویآفریقا همدیگر
آبگوشت با بیشتر زیاداهل پیتزا نبودم و ببینم. را
کالباسوسوسیسحال میکردم. چلوکباب و و
server خوبی  برای او که این برای کردم ولی فکر
سلیقه  comparable با را کمی خودم باشم باید

بکنم. او profile و
داشت.  view خوبی و بود قشنگی رستوران
هم مشغول خوردن پیتزا شدیم. وقت آمدو با سر
اسمم خندید وگفت: نگفتی. اسمت را پرسیدم:
گفت ملیسا؟ پرسیدم: تعجب با است. ملیسا
به را اما آن است معصومه حقیقت اسمم در آره.

کردهام. rename ملیسا
مورد در جوکهایی اسمش درباره شب تمام
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۳۴ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

قدرتمند  و متنفذ نامیبرایزنانـهمسر ۱ـ 
ناصرالدینشاه.

حمام ـ  آتشدان ـ کننده نکوهش ۲ ـ نفس
آسیا. و اروپا طبیعی مرز کوه رشته

انقالبیون  زندان که فرانسه در قصری ـ ۳
نیامدنیـ رنجوسختی بکار ـ ضایعو فرانسهشد

عیال. خاطر اهل و به
یونان  زیبای و مشهور شاعره ـ امیدواری ۴ـ 

که   ۲۰ و   ۱۹ قرن  آلمانی فیزیکدان  ـ  ۱
نسبیت فرضیه و اتمی نیروی درباره تحقیقاتش

دهان. گرداگرد ـ شد علوم در تحول موجب
پسر  اقواممنسوب به حقوق ومستمریـ ۲ـ 

گله. چوپان ـ عربها و یهودیان شامل نوح
فرشته  ـ سام عمو فضانوردی سازمان ۳ ـ

دودلی. شک و ـ وحی
موسیقی ـ  در نتی قوی ـ اراده و ۴ ـ عزم

گمان. شک و سخنچین درام اتللوـ 
است  پولی ـ واحد بیماری عصبی نوعی ۵ـ 

توان. و طاقت ـ
ـ شهرها. قند خون ـ ۶

ـ نت چهارمـازشهرهای  الفبایموسیقی ۷ـ 
پایین. و ـ پست فارس استان

بود  کالن خرد و دست روزگاری بازیچه ـ ۸
جوان ـ تهیه مربا برای مرکبات از نوع میوهای ـ

شاداب. و
درستی  عقل ـ دست ـ باال اعیان مجلس ـ ۹
جهاننما را آن  اشتباه  به که  جامی  ـ ندارد

میخوانند.
درسال  ـ فلزیکشف شده اوراق بهادار از ۱۰ـ 

است. سبک تر منیزیوم از که میالدی ۱۸۰۷
درختی  ـ میرسد یکی از بهتر دوتایش ۱۱ ـ

آفریقا. قحطیزده مناطق از ـ تنومند است
القاب  از است هم چرخ نخریسی بر هم ۱۲ـ 
ـ قوی ظاهر به جنس ـ نبود! که رو این ـ اروپایی

را به این نام هم می شناسند. سند رود
سربی ـ  ۱۳ ـ دستافزار حروفچین حروف

سنگ تراش. نظرـ  و عقیده
قصر  ـ خوشبو و رنگ زرد است صمغی ۱۴ـ 

ترسانده شده. ـ شهر از خارج در داخل باغ
هند و  در تاریخی شهری ـ معطر ۱۵ ـ دانه
همین به دانشگاهی آنجا در خود که تاگور مقر

کرد. تاسیس نام

برای زمین آمادگی ـ صورت در عضوی ـ باستان
زرع. و کشت

گذاشتنی  زیر سر ـ ـحرارتباالی ۳۷ درجه ۵
تولد. هنگام ـ

مامور ـ  ـ چوبدستی طینت و ۶ ـ سرشت
بهسولقان. چسبیده

دانههای  با است گیاهی ـ تسبیح درخت ۷ـ 
شادابی. و تازگی ـ چهارپایان خوراک و ریز

گروهه  کمان مهره ـ دریایی نیروی سرباز ۸ـ 
فرانسه. در پتن ژنرال موقت حکومت ـ

حال دیگر  حالی به از درختان پاکوتاهـ  از ۹ـ 
شبه قاره. در معروف ـ شهری شدن

گلـ   رنگین برگه های ـ خطکش ۱۰ـ  نوعی
خواسته است. شرحه را شاعر آن

صیفی و  میوههای از ـ آوردن بسیار ۱۱ـ  بچه
زوبین. همـ  درختی

بیواسطه ـ  مفعول عالمت پراکندن ـ ـ ۱۲
سزاوار و معنی الیق به لغت ـ در توخالی! توپ

است.
کودکانه ـ  گردش ـ چهارده شب ۱۳ ـ ماه

بازگشتن.
گنجشک  ـ اصفهان استان شهرهای از ۱۴ـ 

پایتختکشوریآمریکایی. ـ
ظهیری  که هندی حکیم از کتابی ـ  ۱۵
شاعر ارزقی و کرده ترجمه فارسی به سمرقندی
آن الماس نوع خالص ترین ـ است نظم آورده به

است.
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من خندید. از دست و کلی لیسیدن گفتم
با پیتزا شاپ پشت خیابان در ساعت بعد دو
مثل  view کردیم. او هم را ماه و زدیم قدم هم
 hardبودوفکرمیکنم منحسابیرمانتیکشده
زنانبهجایی قدم بود. driveشحسابیداغکرده

بود رسیدیم. پارک کرده که
دستهایمرا دردستانشگرفت وگفت:خب.
۱۲ نرسم به خونه  ساعت اگر بروم. باید دیگه من
کجاست؟  تو ماشین open نمیکند. را در پدرم
تا کوچه پایینتر سه دو جای پارک نبود گفتم:
را بهش ماشینم خجالتمیکشیدم پارک کردم.
خوبی خاطره امشب امیدوارم گفت بدهم. نشان

باشد. تو برای
بگذار و گفتم: کشیدم طرف خودم به را او
memory امشبرا کمی قویترکنیم. بعد لب هایم 
متوجه منظور اولش گذاشتم. او روی لبهای را
گفته روی بعد مغزش چند ثانیه ولی نشد من

چه  مرا بوسید. آن هم و او هم click کرد من
بوسیدنی!

گوشش زیر میبوسیدم را او که همانطور
هم او ملیسا! ملیسا! کردم  زمزمه بیاختیار
را بوسیدوگفت: جواد... جواد... اللههای گوشم
 stop را او حرف و گذاشتم لبانش روی را دستم
آخه گفت: جواد. نگو جو بهمنبگو گفتم: کردم.
flash تصمیم  یک در که این برای گفتم: چرا؟
بگذارم. جو و کنم rename را خودم اسم گرفتم
و قراضه ماشین با بعد ساعت نیم که وقتی
تق صدای میرفتم و خانه طرف خودم به قدیمی
از را مدرس بزرگراه اهالی همه آن اگزوز لوله تق و
در اثر لب هایم که به دستی بود خواب بیدار کرده
نعلبکی تا دو او مثل بوسه های داغ ساعت نیم
این کشیدم و به بودند شده آمده و بزرگ کش
دیگرم را دختر چطوری دوست که فکر افتادم
که  خاطر ملیسا به او را و delet کنم جوری یک
یک جوری  من باشد file جدید عشقی قرار بود
شدت  که از این recycle bin بفرستم بدون به

بکند... crashغصه

و برساند. گسترش نفوذ از آنها کمک ناشی
البته در خاورمیانه اسالمی جمهوری رژیم قدرت
کشورهای بین در هم را زیادی حساسیتهای
بر می انگیزد غرب در آن از هم فراتر و منطقه
یا و / اسراییل به تقابل بیشتر غرب میتواند و
شکست شود. منجر ایران با عربی کشورهای
یک» اضافه به «پنج گروه و ایران بین مذاکرات
اعمال زمزمههایی برای به اکنون از هم ترکیه در
برخورد حتی و ایران علیه سنگینتر تحریمهای
در مثلث که است. هر جرقه ای زده نظامی دامن
فلسطینو لبنان زدهشودممکناست اسراییل،
بهسرعتاز محدودههایازپیشتعیین شدهفراتر

بر گیرد. در را بزرگتری مراتب به و محیط رود
متن در منطقه در رژیم خارجی تحرکات
به که میگیرد صورت کشور داخل در تحوالتی
میدهد. خبر تازهای بحرانهای  از خود نوبه
سبز» ظاهرا «جنبش سرکوب در حاکمیت که
را اعدام آن و شکنجه حربه با و «موفق» بوده
خود درون در اکنون  است  رانده  خیابان ها  از
است. جدیدی انشقاقهای  و گسلها  شاهد
رییس یک عنوان به بار اولین برای  احمدینژاد
جمهورهمهمقامات «همتراز» خودیعنیرییسان
قوه مقننه،قضاییهومجمعتشخیصمصلحت را
حمالت است.  گرفته یا افترا انتقاد باد هم به با
هاشمی و او هواداران بین لفظی درگیری های و
رفسنجانییامجلسیانمخالفاونیزشدتیافته
است.«تذکرات»خامنهاینههاشمیرفسنجانی

سال و یک اعالم شده مواضع از که واداشته را
احمدینژاد را نه و بنشیند عقب خود نیم پیش
قایق دادن تکان از خودداری یا قانون رعایت به
سوراخ شدهحکومتکشاندهاست.مقامات حاکم
برشاخهنشستهاندوبنمیبرند،وظاهراسیاست

میکنند. دنبال را یکدیگر حذف
یارانهها حذف طرح اجرای این، بر عالوه
در تا میرود آغاز شد شدید پلیسی کنترل با که
و اقتصادی، سیاسی اثرات میالدی جدید سال
وضوح به حاکمیت دهد. بروز را خود اجتماعی
به ظاهرا و است آگاه طرح این اجرای نتیجه از
جدید به موج مردم ارعاب برای دلیل نیز همین
دست اعدام اخیر) از دهه دو بی سابقه ای (در و
سختی میتواند این سیاست به است. ولی زده
از ناشی تورم شدید بار باید را که مردم انبوه
مدت دراز برای بکشند دوش به را یارانهها حذف
ممکن رژیم داخلی بحرانهای دارد. نگه ساکت
رژیم به که این برای باشد دیگری است انگیزه
شدت خود خارجی ماجراجوییهای و تحریکات
و فلسطین و ایران سرزمینهای بدهد. بیشتری
و تنشهای بحرانها لبناندر سالجدیدصحنه
تحوالت سوی دیگر، از بود. خواهند  جدیدی
کشورهای این از بسیاری در هماکنون تونس از
یمن اردن و و تا مصر الجزایر گرفته منطقه، از
ایران بحرانهای بر است ممکن و یافته پژواک
تاثیرات متقابل بگذارند. و فلسطین نیز لبنان و
وقایع که و تحوالت این مجموعه صورت، هر در
سال از گرفته است صورت هفته اخیر چند در
 ۲۰۱۱ سال میدهد. خبر منطقه در حادثهای پر

است. خاورمیانه در جدیدی تحوالت آبستن

... حوادث آبستن ،۲۰۱۱
۱۰ صفحه از بقیه

و نظرات کيف مجموعه کم و به بايد سياسی
مبانی بوده، آگاه میدهيم ارایه که تحليلهایی
از روند برآمده تحوالت و پيشفرضها، اصلی،
درک را مربوط به آن پيشفرضها نظريهپردازی
و نحوه مبانی آن از بدانيم که بی اطالعی و کرده
سياستکارانیهردمبيلیو تنها ما تکاملشاناز
فرصت طلبمیسازد.مبارزهسياسیدرگوهرخود
با است، بهتر ما نيستو نظريه ها نبرد چيزیجز
به میآفريند، که مواضعی و موقعيتها از آگاهی
از اينراه در و انتخابجايگاهخويشتناقدامکرده
تاثيرپيوندهایاجتماعی،امتيازات،محروميتها،
عقدههایسرکوبشده،وتربيتهایگوناگونیکه
بتوانيم درمسيرعمرمانديده ايمغافلنباشيم؛تا
به يادرصف محافظانوضعموجودقرارگيريم ويا
گروههای خواهانتغييرآنبپيونديم؛عليه آنچهدر
توان از تمام با يا و کنيم قيام داريم وضع موجود
آنچهداريمبهدفاعبپردازيم.چراکهشرکتغافالنه
هم فاجعه، سياسیعاقبتیجز روياروییبا کار در

ندارد. ديگران، برای هم و خود برای
نو» «سکوالریسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

نظريهها نبرد و آلترناتيـو
۳۳ صفحه از بقیه

نیردر شهر کرده وبنیادهای«پگاه»و«رودکی»را
است. کرده راهاندازی و تاسیس نیویورک

ایران به اخیر ضمن سفرهایش سالیان در او
هنرمندان درباره متعددی مستند فیلمهای
بزرگان دیگر موسیقی، ترانهسرایان، و سرشناس
ایران تهیهکردهاست رشته هایمختلف هنریدر
مختلف مناسبت های و نشستها در اغلب که
فیلمهای از سری این میشود. داده نمایش
فرهنگ تاریخهنر و صبوریدر واقعگنجینهایاز
هنرها،  سال۲۰۱۰ «آکادمی جایزه که است ایران
چشمی گوشه با جمعی» رسانههای و ادبیات
مجموع داشتن در نظر و نیز آنها اهمیت به

است. شده اهدا صبوری به وی فعالیتهای

امیـر... مکری و بهنود
۲۷ صفحه از بقیه

تشکیل بزرگ آمریکایی دو حزب هر نمایندگان
کننده هماهنگ کمیته این که است داده
کنگره در  ایران به مربوط کارهای مجموعه 

بود. خواهد آمریکا
«کنفرانس دوشنبه صبح نشست ادامه در
ایران»،ترنتفرانس نیزبه گذاربه دموکراسیدر
برایآزادیایران»پرداخت ویژه معرفی«کمیته
ازهمانروز، دوشنبه اینکمیته واعالم کردکه
آقاسلطانبود،  کهمصادفبا تولد ندا ۲۴ ژانویه

کرده است. شروع را خود رسما کار
در ادامهنشستپیامنمایندهدموکراتها در
دویچ آنتد در ویژه»پخش شدکه این«کمیته
از نمایندهمجلسازایالتفلوریداحمایتخودرا

کرد. اعالم دموکارسی به گذار کنفرانس
کنت دکتر روز دوشنبه سخنران آخرین
در کنگره آمریکا تحقیق رییس گروه کتزمن
سخنرانی که در بود و خاورمیانه ایران امور
«کنفدراسیون اعضای  از تشکر  ضمن خود
ملی امنیت «انستیتوی و ایرانی» دانشجویان
امیدواری ابراز واشنگتن» خارجی سیاست و
بزودی کنفرانس  این بعدی مرحله که  کرد

شود. برگزار
سخنگوی یی  ا کسر ساغر نی  ا سخنر
پایانبخش «کنفدراسیوندانشجویانایرانی»
گذار «کنفرانس دوشنبه روز صبح نشست
کنگره در ساختمان در ایران» دموکراسی به

بود. آمریکا

ایران»... در دموکراسی به «گذار روزه ۳ کنفرانس در
۱۷ صفحه از بقیه

به جمهوری اسالمی داده شده که اتمی سوخت
شد مطرح و ارائه و دوباره بازبینی و بازرسی بود،
تهران آنرا بپذیرد، «فضای الزمو مطمئن اگر که
سازنده، گوهای گفت و رسیدن به برای بهتری

شد.» خواهد حاصل
در اسالمی جمهوری گذشته هفته مذاکرات

بريتانيا، فرانسه، آمريکا، نمايندگان استانبول با
آلمان، کشورهایموسوم به همراه روسيه چينو
ادامه گفت وگوهای به«گروه پنج بهاضافهیک»،
توقف يک از پس بودکه ژنو در آنها گذشته ماه

شد. سرگرفته از ماهه ۱۴
کاترین استانبول، در روزه دو مذاکره پایان در
به اروپا، اتحادیه خارجی سیاست رییس اشتون،
صراحتاینگفتوگوها را«دلسردکننده»خواند
زمانی حتی طرف است که دو حالی در این و
کنفرانس در و نکرده تعیین مذاکرات ادامه برای

نیافتند. مشترکخبرینیزحضور
گفته روسیه امور خارجه وزارت سخنگوی
است:«باتوجهبهپیشنهادیکهمادرآنتغییراتی
پاسخ تهران منتظر کردیم، ارائه ایران و به داده

هستیم.»
سوی سوخت اتمی، از پیشنهاد اولیه مبادله

آمریکا آژانسبینالمللیانرژیاتمیمطرحشدکه
بود قرار پیشنهاد آن طبق کرد. حمایت آن از هم
خود شده غنی کمتر اورانیوم اسالمی جمهوری
بیشتر غنی سازی بفرستد که پس از روسیه به را
سوختی و به میله کشور، به فرانسه برده آن در

بازگردانده شود. ایران به و تبدیل شده
این با اولیه مرحله  در اسالمی  جمهوری 
آن با بعد ولی داد نشان خوش روی پیشنهاد
توافقمشابهیبرایتبادلسوخت مخالفتکردو
کردکه طیآناورانیوم و برزیلامضا ترکیه اتمیبا

بفرستد. ترکیه خود را به شده غنی کمتر
و برزیل ترکیه با ایران اتمی مبادله سوخت
روسیه، ـ یک» به اضافه پنج «گروه سوی از
شد رد ـ آلمان و بریتانیا فرانسه، آمریکا، چین،
در اسالمی جمهوری علیه بیشتر تحریمهای و

شد. تصویب امنیت شورای

که اتمی مبادله سوخت طرح  جزییات از
آن اشاره روسیه به خارجه سخنگوی وزارت امور
کرده،چیزیمطرحنشدهاست.مقاماتجمهوری
از حرفی استانبول مذاکرات پایان در هم اسالمی

چنینپیشنهادینزدند.

بریتانیا» با رابطه «قطع طرح
میشود بررسی مجلس در

خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون
لزوم بر مبنی را خود نظر اسالمی مجلس شورای
طرح در برای بریتانیا با دیپلماتیک قطع روابط
تقدیم مجلس رییسه هیات به علنی، نشست

کرده است.

کمیسیون رییس نایب سبحانینیا، حسین
دیروز، مجلس، خارجی سیاست و ملی امنیت
دو تا یک طی «به احتمال زیاد گفت: پنجشنبه،
اینطرحدر نوبتخوددرصحنعلنی آینده هفته

می شود.» به رای گذاشته و وصول اعالم
و «دخالتها آنچه اساس بر سبحانینیا
انگلیس» سوی از گرفته صورت شیطنتهای
شورای اسالمی مجلس فضای که خواند، گفت

است. طرح این تصویب «موافق»
قطع طرح احتمالی تصویب از حالی در او
روابط دیپلماتیکمیانتهرانولندنسخن گفته
استکهچندروز پیشازتالشنمایندگانمجلس
به سطح برای کاهشسطحروابطمیاندوکشور

بود. داده خبر کاردار
بود: گذشته گفته هفته سبحانینیا شنبه
بر نمایندگان مجلس، دیدگاه فوریتی دو «طرح
قطعکاملمناسباتدرتمامیسطوحاقتصادی،
دیدگاه اساس  بر که بود  فرهنگی و  سیاسی
مشترکاعضایکمیسیونامنیتملیوسیاست
به کشور، دیپلماسی دستگاه و مجلس خارجی

کرد.» خواهد تغییر روابط تقلیل شکل
نمایندگاناصولگرایمجلسشورای برخیاز
خورشیدی، دی ماه سال گذشته اواخر اسالمی
طرحیمبنیبرکاهش رابطه ایران بابریتانیامطرح
بررسی برای آن هنگام از این طرح که بودند کرده
بیشتردرکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی

داشت. قرار مجلس
انتخابات از بعد ویژه به بریتانیا و ایران روابط
به ایران، ریاستجمهوریدر خردادسالگذشته

است. تیرگیگراییده

و... سیاسی خبـرهای


