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۱

سمینار احمدینژاد  محمود دعوت  به
برگزار تهران در تروریسم با مبارزه بینالمللی

شد.
کشورهای فقط بینالمللی! سمینار این در
البتهخودمیزبان افغانستان، سودان و عربستان،
یعنی ایرانشرکتداشتند.مهمانبرگزیدهو مهم
اینسمینارجنابآقایعمرالبشیررییسجمهور
او جهانی حکم بازداشت بود که سودان کودتایی
بهدلیلجنایاتعلیهبشرصادرشدهومتخصص

میباشد! جهانی تروریسم امور در

۲
اسالمی در شورای مجلس نماینده هشت
نامهایبهرییسجمهورخواهانرسیدگیبهترویج
رییس از و مراسم تورهای نوروزی شدند ابتذالدر
جمهور خواستندکهادامهاینتورهایتفریحی فورا
متذکر نمایندگان نامه همین در گردد. متوقف
نماید ترتیبی اتخاذ باید رییس جمهور که شدند
جای نوروزی به مسافرت و تفریح مردم برای که
و قشم جزیره و و فیلیپین دوبی و ترکیه به رفتن
به دعا و زیارت به رفتن توریستی مکان های سایر
امامزاده های دیگر با سایر شهرهای و قم و مشهد

نمایند! را انتخاب معروف و مهم
 ۳

دو سه نفر در چند نفر از نمایندگان مجلسو
رحیم اسفندیار که کردهاند پیشنهاد قضاییه قوه
مشاییبایدبه قتلبرسدتاظهورامام زمانسریعتر
قوه بقیه مقامات و دیگر گیرد! نمایندگان انجام
که این چه امامی نپرسیدهاند قضاییه از این افراد
رحیم ظهور میکند؟ نفر قتل یک با که است
او که است گفته اعتراضآمیزی نامه در مشایی
ایشان امام زمان مرتبدر تماس استو با شخصا
خواهانقتلافراددیگریهستندونهاو.ویگفته
به زمان امام ظهور که افرادی لیست زودی به که
نیرویانتظامیخواهد به را مربوطمی شود آنها

شود! داده امام ظهور ترتیب تا داد
۴

فاطمه رهبرعضوکمیسیونفرهنگی مجلس
نیرویانتظامیبه دلیل از تشکر شورایاسالمیبا
انتظامی نیروی گفت: بدحجابی پدیده با برخورد
رعایتامنیتاخالقی, فرهنگیو ملی موظفبه
که امنیت ملی! کسانی با و برخورد جامعه است
در گفت وی است. ضروری میاندازند خطر به را
خانمها  لباس به پرداختن از اخیر عرض۲۷ سال
طراحی غفلت ما وضعمدو و در اثر غافلبودهایم
ارتقا داشته واین برایسالمتجامعه لباسبسیار

است! مضر
 ۵

درباره  بیانیهای طی مجلس نماینده  ۱۲۲
به رهبری معظم مقام دستورات از تبعیت لزوم

نماینده تذکر این پی در دادند. تذکر احمدینژاد
نقل از به غضنفرآبادی، موسوی حجتاهللا بم،
اعالمکرد که اوطیجلسهایدرشب احمدی نژاد
نمایندگان! این تذکر از «بعد است گفته گذشته
شده گذشته از قویتر فقیه اعتقاداتم به والیت

است!»
۶

پاالیش ملی شرکت در مسئول مقام یک
برنامه جدید از خبر نفتی پخش فرآوردههای و
جایگاه های بنزین در نوع عرضه چهار برای دولت
به مروج مداح به گفته سعید داد. بنزین فروش
۹۳ و  ،۹۰ ،۸۷ اکتان های با بنزین عرضه زودی
که  این به اشاره ضمن وی گردید. خواهد ۹۵ آغاز
۹۳ است  دنیا در بنزین در باالترین اکتان موجود
نفت  استخراج اکتان۹۵ با با بنزین ساخت گفت
وی است. از پاالیشگاه امام خمینی میسر شده
در راستای و رییس جمهور طبق دستور گفت
بنزین گرفتیم تصمیم یارانهها هدفمندی طرح
و  غیرآسیبپذیر متمولو برایطبقه اکتان۹۵ را
غیرمستضعف تولیدکنیم.ویشایعهاین کهبنزین
مقدارینشادر  اکتان۹۵ همانبنزیناکتان ۹۳ با

کرد! رد را میباشد تند و محرک مواد و

جای توپولف! آنتونوف به
که جمهوری کرد اعالم اوکراینی مقام یک
هواپیمای  خرید۷۸ فروند سفارش ایران اسالمی
کشور این را به آنتونوف نسل جدید مسافربری
آنها به فوری تحویل سپرده پرداخت با داده و
این از کدام خواستارشده است. قیمتهر ایرانرا
تخمینزده  میلیوندالر بین۱۸ تا ۲۲ هواپیماها
هواپیماهای اینکه مورد در اینمقام است. شده
مقابل لحاظ ایمنیدر آنتونوفتاریخچه بهتریاز
از بعد اسالمی جمهوری چرا و ندارند توپولف ها
سراغ هواپیماهای هم باز سانحه هوایی دهها
ساختشوروی رفتهاستموردسئوال خبرنگاران
خرید داد: مسئول جواب خنده و با گرفت قرار
و نداشت خوبی تاریخی اطالعات هواپیماها

جماهیر اتحاد جزو روزی اوکراین که نمیدانست
شیرین معامله بسیار چون هم و ما بوده شوروی

نگفتیم! را جریان او به بود

خود تا بیتلویزیون از
تلویزیون

تلویزیون رادیو رییس ضرغامی، عزتاهللا
ملی) جمهوری رسانه جدیدا و و سیما» («صدا
حضار به نمایش رادیو افتتاح مراسم در اسالمی،

نداشتم. تلویزیون کودکی در من گفت:
پس بود: پرسیده که خبرنگاری جواب در او
کودکی زمان در باگزبانی و میکیماوس شما

است! ندیدهای؟ گفت: درست
از برخی گفتن  ضمن ضرغامی عزتاهللا 
۲۰ سالگی  تا گفت: کودکی اش زمان خاطرات
۱۱ خواهر و برادر  با شبها و نداشتیم تلویزیون
خودفقطبهرادیو وقصههای شبگوشمیکردیم
چونپدرممطمئننبودکه رادیوهممثلتلویزیون

نه؟ یا است حرام
اسالمی جمهوری سیما»ی و «صدا رییس
آوردم دست به شغل فعلی را که علتی گفت:
مسئول  و  بود سالگی   ۲۰ تا تلویزیون ندیدن
رییسجدید«صدا که بود اینعقیده بر مصاحبه
حداقل یا و که هرگز کسی باشد باید سیما» و
تماشای صرف  وقت متقاضیان بقیه از  کمتر

باشد! تلویزیونکرده

حکم بازداشت صدور
قذافی معمر

بررسی در  الهه بینالمللی کیفری دادگاه
معمر حکم بازداشت لیبی حکومتی در جنایات
«جنایت علیه اتهام به را کشور این قذافی رهبر
اینحکمی قبل از ایندادگاه بشریت»صادر کرد.
اتهام به سودان، عمرالبشیر، رهبر برای مشابه

بود. «نسل کشی» صادر کرده
شورشیان و بین این حکم در صدور که با آن
وشادیفراوانیایجادکرد آزادیطلبانلیبیشور
الهه دادگاه به را خود اعتراض قذافی دولت اما
به طی نامهای لیبی خارجه امور نمود. وزیر ابراز
کسی هر باشد اگر قرار بینالمللی نوشت: دادگاه
بزند و کتک خیابانها در را مردمش دنیا که در
یا تظاهرکنندگان و به زندانبیندازد معترضینرا
«جنایت به عنوان کند اعدام نیست و به سر را
رهبران باید همه بخورد بشریت» برچسب علیه
و دستگیر کنیم آفریقا را کشورهای خاورمیانه و

عقل جور درنمیآید! به این

برزن اسب آریو جنجال
بعدازاینکهفرماندهمزغلوبیکارسپاهنصب
شهر در برزن آریو ایرانی سردار جدید مجسمه
مورد توجه داد انتقاد او مورد انتقاد قرار یاسوج را
این روحانی موسویپور محمود سید حجتاهللا
به دادستان نامهای طی ایشان و قرار گرفت شهر
اینشهر خواهانپایینآوردناینمجسمه گردید.
ورودی میدان اسب در بر برزن سوار آریو مجسمه

است. گرفته قرار شهر
ایرانی است دالور و رشید سردار برزن آریو
از  در یکی مسیح میالد از پیش ۳۳۱ سال در که
برابریورشاسکندر نقاطکهکیلویهوبویراحمددر
در و مقاومت کرد دلیرانه ایران به خاک مقدونی

داد. دست را از جان خود راه این
سردار شهابی فر نمایندهسپاه دریاسوج گفت:
ورودی در برزن آریو مجسمه اسب دم امروز
شهر این تمثال شهیدان بیشتر از یاسوج شهر
روحانی موسویپور است. گرفته قرار توجه مورد
مورد جامعه حقوق جا هر که کرد اشاره نیز شهر
کند. اقدام میتواند دادستان گیرد! قرار تعرض
این حذف به نسبت خواست که دادستان از وی

نماید. اقدام مجسمه
ازترسبهشهرداریدستور گویادادستانشهر
تا پایین بیاورند فورا را مجسمه که این است داده

دولتهای بین مرزبندی یک باید هستند. عوامگرا دولتهای
چون شد. قایل موجود واقعا سوسیالیسم دولتهای و عوامگرا
دولتهایسوسیالیستیدولتهایتمامگرا هستندو تشکیالت
پوپولیستی جنبشهای در که آدم هایی ولی دارند سازماندهی و

ندارند.» اعتقادی به تشکیالت می آیند باال
و شاه پرداخت رضا مقایسه آتاتورک و دیگری به شخص
بود این ترکیه موفقیت دالیل که گفتید «شما داشت: اظهار
در بود، نیاورده جای دیگر ارائه میکرد را از آنچه آتاتورک که
به رضا شاه کرد. او ترویج را لباس غربی و غربی که خط حالی
حزب ها تمام این بر بنا نداشت اعتقاد حزبی سازمان به و حزب
شخصا آتاتورک ولی بین برد از موجود را سیاسی تشکیالت و
تبدیل به رضا شاه مرد ولی فقر کرد. آتاتورک در حزب درست

ایرانشد.» بزرگترینثروتمند
دارای دولتهای که  میکنند اشاره «برخی  افزود: وی
دولتهایبدونایدئولوژی خرابمی کنند و تنها را ایدئولوژیکار
و ندارد وجود ایدئولوژی بدون دولت من نظر به هستند. موفق
دفاع سرمایه داری از واقع در می کنند ادعایی چنین که آنهایی

میکنند.»
نتیجه میشود «آیا پرسید: حاضران از دیگر یکی سپس
جنبشها باشد نداشته طبقاتی وجود آگاهی وقتی که گرفت

پوپولیستی میشوند؟»
شده گفت: «من بیان نظرات به پاسخ در دکتر مهدی ناظر
محصول دولتها این که گفتم پوپولیستی دولتهای تعریف در
ندارند طبقات یا که یعنی جوامعی هستند پوپولیستی شرایط
شد که گفته این هستند. شکلگیری حال در طبقات آن ها یا
فکر است، زدن گول مفهوم به اگر هستند عوامگرا پوپولیستها
بهمفهومدربرگیرندههمهاست اگر باشد. بوده نمیکنمموردنظر

دادم.» و توضیح کردم صحبت درباره آن من که
از بسیاری که گفتم سخنانم در «من کرد: اضافه سخنران
است که قبول این از جمله است؛ باز نشده ما در میان بحثها
دولت مگر ولی سئوالایناستکه کهمصدقضددمکراتنبود
ادامه دولت او اگر بگوییم بود؟نمیتوانیم کار سر مصدقچقدر بر

مییافتند.» دست بهتری شرایط به مردم داشت
«مننگفتم رضا داشت: ادامهسخنانشاظهار در دکتر ناظر
درباره باشیدکهمندارم داشته ولیتوجه زمینخوارینکرد شاه
اخالقیات مندرباره دولتپوپولیستیصحبت میکنم. عملکرد
او را آیا دولت که است این پرسش حرف نمی زنم. رضا شاه
ایران جامعه آیا و نه؟ پوپولیستی دانست یا دولت یک میتوان
جامعه است. آیا منفی بی تردید پاسخ بود؟ زمان طبقاتی آن در

جامعه در مدرنیته را شاه رضا آیا بایدگفتنه! ایراندمکرات بود؟
داشت؟ پاسخ نیاز ارتش زمان به آن ایران در آیا برد؟ ایران پیش

است.» پرسش آری دو هر
ارتباطآگاهیطبقاتی پاسخبهپرسشمربوطبه ویسپسدر
وپوپولیسمیادآوریکردکهپرداختنبهنقشروشنفکراندرجامعه

پوپولیستیمحتاجبحثدیگریاست.
و گفت: گرفت میکروفون قرار برابر از بانوان دیگر آنگاه یکی
دارم. شرکت سیاسی مبارزه در که است سال چهل حدود «من
انسانی جوامع کردهایم سعی ویژه تعاریف و ایسمها با همیشه ما
ازطرف و کمکمیکند ما یکطرفبه از اینامر تعریفکنیم. را
میخواهم کم کم من میدهد. قرار فشار منگنه در را ما دیگر
ایران فعلی حکومت که است حقیقت این بزنم. ایسمها همه زیر
اگر بخواهیم التها است. حکومت و است التی حکومت یک
را التیسم اصطالح بتوانیم شاید بدهیم حکومت به این ایسمی
عدالت آزادی، خواهان که انسانهایی من اعتقاد به ببریم. بکار
دولت باشند. طرفدار این نمیتوانند برابری هستند اجتماعی و
اراده روشنفکران جامعه ای چنین در چرا که است این پرسش

ندارند.» ارزشی مبارزه
یک از «ما داشت: اظهار سخنانش از دیگری بخش در وی
ولی می خواهیم را تکنولوژی غربی کامپیوتر و و فیسبوک طرف
چطور میکنیم. بدگویی میرسیم غربی فرهنگ مساله به وقتی
ازجدیدتریندستاوردهایتکنولوژیغربحقاستولی استفاده
برابریحقوقزنانو مردانناحقاست؟و وقتیازصیغهصحبت
میشود بهعنوانامریسنتیبهآنبرخوردمیشود.جرات داشته
جامعه در و نداشتیم خیابانی بچه شاه زمان در بگوییم و باشیم
روشنفکر وظیفه نداشت. گستردگیوجود اینسطحو در فحشا

کند.» آن دفاع از و جدید بسازد که ارزشهای است این
گفت: پرداخت و صحبت حاضران به از یکی دیگر سپس
طبقهای چند مبارزات مفهوم امشب بحث در میکنم «فکر
پوپولیست را مصدق شما شد. مخلوط پوپولیستی مبارزات با
خواندید.پرسشمنایناستکهمصدقدرچهموردیپوپولیست
جنبه های اتفاقا پوپولیست نبود. ابدا بود و ملیگرا یک او بود؟
تقدیس پوپولیسم است. یک ویژگیمهم آریستوکراتیهمداشته
انقالب چین، رهبر تونگ، واقع مائو تسه در است. تودهها خلقو
چین در کرد. آنچه ایران سیاسی جنبش وارد ناب را پوپولیسم
میگذشت محصولجامعهای بودکه۸۶ درصدآندهقانبودند. 
پوپولیسم ریشه هایعمیقیدر افکار مائوداردکهتوسط بخشهای
مشخصیازکمونیستهای ایرانیگرفتهو واردفرهنگسیاسیما
نمیکند اشتباه امپریالیسموخلقیکه برابر مفهومخلقدر شد.

است.» شده گرفته عقاید همین از
را خود منافع نمیدهد افراد «پوپولیسم اجازه افزود: وی

۲۷ صفحه از بقیه

 بقیه در صفحه ۴۱   

ایجاد... پوپولیست ها در پی
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کامپیوتر یاد میگرفتم! زودتر داره چیزها این از اینترنت آیتاهللا: اگر میدونستم

 بقیه در صفحه ۳۷   

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland

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

                  

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

تیر) ۱۳) ۴ جوالی دوشنبه

مردان» بدون «زنان سینمایی فیلم
پارسیپور شهرنوش رمان اساس بر

نشاط شیرین کارگردان:
نیبرز رستوران محل در فیلم این مدرسه تعطیلی علت به

میشود داده نمایش

آزاد بحث
مردم منطقه خیـزش ایران و

کانون جلسات همیشگی محل در

خرداد) ۲۰) ۱۱ جوالی دوشنبه

مورد مردم شهیدپروری روحیه و اسالم شئونات
و التماس قرار نگیرد. ژستهای ملی این هجوم
داده که قول شهر اهالی از میانجیگری گروهی
اسب آریو برزن دخیل دم بودند مردم دیگر به
تاثیریدر اسب اوشمعروشن نکنند زیر نبندندو

است! نکرده شهر شهردار و دادستان تصمیم

جدید علمی کشف
بهگزارشخبرگزاری«ایرنا»یکفوقتخصص
برای روشدرمانیجدید تحقیقاتپزشکیگفت:
روشهای درمانی بر تمام که بیماران افسرده
صبح نماز اقامه است ارجح غیردارویی و دارویی

میباشد! آن ها داشتن نگه بیدار و
دکترمهدی اخباردهکهگویامدرک پزشکیاش
گرفته آکسفورد دانشگاه دامداری دانشکده از را
«ایرنا»گفت:۷۵ درصدبیماران  استبهخبرنگار
بی خوابی صورت به چه خوابیدن مشکل افسرده
در بیدار شدن و دارند پرخوابی به صورت چه و
روانی اختالالت نظم باعث نماز اقامه برای سحر

شد. خواهد آن ها
برای سحر را کله در شدن دکتر بیدار این
که نگفت ولی کرد توجیه مفید خواب پر بیماران
چه کمخواب بیماران برای سحر در شدن بیدار

میخورد؟ دردشان چه به و دارد مزایایی

ونزوئال از خبری
هوگوچاوزدوسههفتهاستکهمهمانفیدل
پزشکان این که از بعد وی شده است. کاسترو
خاصره لگن آبسه کنترل برای که کردند توصیه
بایدعمل (احتماالازنشستچرکهایمغزیاو)
اینقدر اگر کسانی که میگفتند فشار زیر و شود
علم پیشرفت و شکوفایی و کوبا انقالب مدافع
به جراحی آنجا هستی چرا برای عمل در پزشکی
نمیروی؟ کوبا به آلمان و فرانسه و آمریکا جای
خود باسن آنجا در و برود هاوانا به گرفت تصمیم
بزرگترشآدانچاوز برادر راعملکند.درغیبتاو
است (مثل دست گرفته در کشور را کنترل امور

کاسترو) فیدل غیبت در و کاسترو رائول
غیبتچندهفته ایهوگوچاوزشایعاتزیادی

زبانها سر بر او پزشکی وضع وخامت درباره را
معموال است. این نوع عمل لگن خاصره انداخته
ازیکهفته درکشورهایپیشرفتهنیازمندبیشتر
بیمارستان در جراحی مورد بیمار شدن بستری
چاوز هوگو هفتهای چند شدن بستری و نیست
قانون طبق است. شده برانگیز سئوال بسیار
اساسیونزوئالعلتغیبترییسجمهورباید فورا
برای الزم پیش بینی های تا برسد مردم اطالع به

نخست وزیر انجام گیرد. اداره مملکت توسط
که هوگو چاوز مشاوران نزدیک یکی از گویا
ناماوهم فاش بهخبرنگاریکه نامش فاشنشده
گفته است: گول این نشده است بطور خصوصی
چاوز را و خوردیم را انقالبی کمونیستهای بچه
هم و این کند عمل آنجا که کوبا فرستادیم به

نتیجهاششد.
احمدینژاد پیشنهاد اگر حتی کرد: اضافه او
مرکز در میتوانند را چاوز باسن که این بر دائر
عمل کنند ایران در قزوین نام به پزشکی شهری
جراحی از بعد نقاهت دوران بودیم کرده قبول را
خود کار سر به او و نمی کشید طول اینقدر او

بود. بازگشته

مردم با برخورد طرح
برای دولت که  بدحجابی  با  برخورد  طرح
خوشگلیآن راطرحارتقاامنیتاجتماعی نامداده
اجتماعی آبروی طرح تنزل آن را ایران در رفقا (و
و اجرا حال در تمام شدت با می خوانند) مردم
کور سوی چند نماینده این طرح از است. عمل
عقدهای مجلس و بدید ندید و حسود کچل و و
اجتماعی نظیر ضد نهاد چند و اسالمی شورای
زینبو برادرانزمخت خواهرانریشو سبیلدار
و خط کج طرفدار دانشجویان و زشت بسیجی و
گرفته است. قرار حمایت کامل مورد معوج امام
سخنگوینیرویانتظامیتهرانبزرگگفت:
بدحجاب از مجرمان طرح اول این روز چند در
پنج  موچین، هزار دو ماتیک، ۲۰ هزار تعداد
 ۵۰۰ بغل، زیر و دئودورانت ادوکلن و عطر هزار
مژه  هزار سه لب، کننده ۷۵۰ براق برس، و شانه
مصنوعی،۳۰۰ چکمهوجورابتوری، ۲۰۰ شورت 
مایکرو،هفتهزارعینکآفتابیبهدستماموران
۸۵۰ میلیون  مبلغ متخلفان از جمع در و افتاده

شده  اخذ جریمه دالر هزار ۸۰۰ تومان یا حدود
بانک مورد استفاده برایپایینآوردننرخدالر که
اگر گفت: سخنگو این است. گرفته قرار مرکزی
گردد پیاده دائم بطور طرح این دهد اجازه دولت
جریمههای از استفاده با را فقر ریشه زودی به

خواهیم کرد. خشک مملکت نقدی در

خدا با ما و ما با خدا
آن هاییکهعقایدتندمذهبی دارند معموال ما
سر اینآدمها اینکه محافظهکارمیدانیم،مگر را
آنها در این صورت با خدا بیفتد که کارشان و
تقصیرات و تمام سر و میشوند لیبرال یک باره
چیزی و شده ساکت باره یک خداوند اشتباهات

نمیگویند.
سر که خداوند از فکر میکنم همانطور من
ما را به عقوبت و کارهای بد ما سرسرینمیگذرد
را وتنبیه تهدیدمیکندماهمبایدرفتارمانبا خدا
او اشتباهیاز اساسهمینقانون بگذاریمو اگر بر
شود و پشیمان که او از کارش کنیم کاری سر زد
کردیم مدتها دعا مثالاگر تکرار نکند. آنرا دیگر
شود و اول جایزه برنده ما بختآزمایی بلیت که 
مسجد کلیسا و به زیاد مدتی تا بلیتمان نبرد
اعتصاب نوع این با و نرویم کنیسه و خانقاه و

دهیم. نشان را به خدا خود عصبانیت
اگر ازخداخواستیمبهماسالمتی وطولعمر
در۵۰ سالگی بهمرض سرطان  را ما او و کند اعطا
مدت کرد تا مبتال غیره و چاقی و آلزایمر و قند و
معنوی کمک مادی و محتاجان به فقرا و زیادی

بزنیم. کتک در خیابانها را گدایان و نکنیم
یکنوزاددختر ما به او می کنیمکه وقتیدعا
با پسر نوزاد یک ما به عوض در او و بدهد سالم
کنیم؟هیچچیزی بایدچکار میدهد نقصعضو
نگوییمو بگوییمخواستخدابود؟بهتر نیستکه
برکت های نعمات و و برایخدا میز شام سر دیگر

دعا نکنیم؟ او
تا ببارد باران که می کنیم دعا روز و شب
بین کشاورزان از و محصوالت نباشد خشکسالی
سال باشد. اما یک خرم و سبز و همه جا نروند
کار باید چه نیست. باران از خبری میگذرد و
محدود برای ما خدا را که آب را جواب این کرد؟
نمیکنید فکر آیا داد؟ باید چگونه کرده کمیاب و

نمازمان را بدونوضو گرفتنبا آب انجامدهیم اگر
روز هر و می کند را خودش کار حساب فورا خدا

بارانمیفرستد؟
ندارد. ضرر امتحانش

خنده حالل!
محسن حجتاالسالم پیشنهاد دنبال به
کمدی و طنز سایت ایجاد یک درباره قرائتی
آیتاهللا حالل»، چند «خنده نام به جوانان برای
پیشتیبانی کرده از این طرح دولتی چند مقام و
تصویب کار را این بودجه دولت خواستهاند از و
رییس منصوری سادات محمد نماید. پرداخت و
پاسخگوییبهشبهاتدینیدرگفتوگویی مرکز
با مطابق سایت این گفت: «مهر» خبرگزاری با
آن مخاطب و طراحی میگردد اسالمی شئونات
جوانانهستند. وی اضافهکرد: ما میگوییمطنز
و ندارد منافات دین و مذهب با گفتن جوک و
بهتر باشند پرطراوتتر و شادتر هرچه مسلمانان
در فرایض دینیخودعملمی کنند.وی گفت: به
روحانیون دولت و اینسایتما ازخطقرمزیکه
رضایت برای ولی نمیکنیم عبور کردهاند تعیین

و شویم مماس این خط است با ممکن جوانان
بدهیم. گستاخی به خرج کمی

یکیازجوکهاییکه برای افتتاحیهاینسایت
است: قرار این شده به گرفته نظر در

رفته بود. جوانی دختر خواستگاری مالیی به

زن شما نمیشوم. من گفت: حاج آقا دختر
چرا؟ پرسید: مال

هستم. لزبین یک من چون گفت: دختر
یعنی چه؟ مال پرسید:

دخترها با یعنیمندوستدارم گفت: دختر
باشم.

نداره، من این که اشکالی داد: مال جواب
لزبینهستم! هم

موالنا فال
مگو! هیچ

در احمدینژاد محمود آینده پیشبینی برای
صحنهسیاست ایرانبهجایخواندن تفسیر های
از گرفتیم مجلهها تصمیم روزنامهها و سیاسی
کتابموالنا،فالبگیریم(کتابحافظنبود چون
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۳۵ صفحه از ۲۷بقیه صفحه از بقیه
و... سیاسی كينخبـرهای و مهر رهروان

۹ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از ۱۲بقیه صفحه از بقیه

۱۴ صفحه از بقیه
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ناصر  ساخته  فیلمی ـ دیدنی ها از  ـ  ۱
تقوایی.

عصب  ـ هندسی اشکال از ـ روزانه ـ  ۲
فرنگی.

مصر  لقب سالطین ـ و ابدی همیشه ـ ۳
درنگ. و اندیشه ـ باستان

به  سالها که دیلمی مجدالدوله مادر ۱ ـ
شرح ـ کرد حکمرانی خردسالش فرزند نیابت

وقایعپیشینیان.
از  ـ دفتر و کتاب تهبندی ـ صدا و بانگ ۲ـ 

انواعصندلی.
بره و  شکمبه ـ اردبیل استان در ۳ـ  شهری

کمان. ـ زه بزغاله
مفرد  شخص ـ ضمیر سوم راست طرف ۴ـ 

ادراک. و فهم ـ
و  دایره  مرکز ـ منفیباف کالم تکیه  ـ ۵
باالی حرارت به دنیا آمدنـ  صحرانشینـ  خیمه

درجه. ۳۷
صحرا ـ  روباه به معروف نازی ۶ ـ مارشال
کنند آن تظاهر بعضیبه پرنده ایاز تیرهکبوترانـ 

باشند! آسوده تا
ته  شکل نباتی از جانوران ـ عالم پروردگار ۷ـ 

نخورده است. چیزی صبح از دریاـ 
است ـ  اهلی حیوانات به مربوط ۸ ـ آنچه

جانشین. ـ مساوی ـ آب به آغشته
کردن ـ  بدل و خبرگزاریها ـ عوض ۹ ـ از

شیر اول. آغوز یا
عالمت  گاه ـ چاقی و قدرت مظهر ـ ۱۰

ـ حس بویایی. رضاست
کلمه تحسین وشگفتیـاز ابزار موسیقی  ۱۱ـ 

مزاحم. راندن ـ شده رام ـ
سوختگیـ   از ناشی پوست در ۱۲ـ  برآمدگی

نمی بیند. بقایی را آن شاعر ـ فساد و بدی
میدهد  نجات گاه زندگی را که ورزشی ۱۳ـ 

داستان. ـ کتاب داروهای گیاهی از ـ
مختار  نایب وزیر ـ و چشمداشت انتظار ۱۴ـ 

فارس. در کوهی ـ
شاهکار  رمانی ـ بود تهران دروازههای از ۱۵ـ 

دوما. الکساندر

نتی  آسیاـ  در معتبری پول واحد خوبـ  ۴ـ 
مفعول بیواسطه. عالمت ـ موسیقی در

ـ  نو  پدر شعر ـ مادرشوهر و مادرزن  ـ   ۵
روش. و قاعده

آغاز  روز ـ  زراعت برای زمین آمادگی  ـ  ۶
سرما. و با برف همراه تند باد عالمـ  پیدایش

ـ  درخت  ترکه از  شده ساخته  سبد ـ   ۷
کشاورز. ـ دست افزار کار افتاده از و سالخورده

خدای  گاز زده!ـ  «قند» جواب پشتکـ  ۸ـ 
می مالند! سر به گاه ـ سنگی

نیکیـ  دوستی  ـ ستودن به پیش و برابر ۹ـ 
اخالص. و

بخشی  قلمـ  با پرداختنتصویر روشی در ۱۰ـ 
شکم. وسط سوراخ ـ درخت از

رود  ـ صحرا گل داغدار ـ پاپوش نوعی ۱۱ ـ
اروپایی.

لحظه ـ  یک ـ دوستی ـ آذری ۱۲ ـ آتش
شدنی. و ممکن

امتدادودرازایچیزی  شهریدرکرمانـ ۱۳ـ 
شدن. کشیده و کردن دراز ـ

آراستگی  نظمو یکیازنسکهای اوستاـ  ۱۴ـ 
ژوپیتر. دختر رومی الهه ـ کار در

آتش. ـ اصفهان استان شهرهای از ـ ۱۵

و نیاورد) پس هرگز کرده بود و قرض رفقا از یکی
آن ها برای را شعر تعبیر و تفسیر آمد. در شعر این
در نیستند آشنا شعر مولوی پیچیدگیهای با که
بسیاروصفالحال بیتآوردهایم. این شعر پسهر

است: احمدینژاد وضع
مگو قمر هیچ از غیر من غالم قمرم،

هیچ مگو شکر سخن شمع و جز پیش من
نگو، هیچی آقا غیر از هستم و آقا نوکر (من
هیچی نگو) شکر و برق قیمت از غیر به جلوی من

سخن گنج مگو جز سخن رنج مگو،
مگو هیچ مبر، رنج بی خبری این از ور

نزن، جز فقر (با منحرفازضریببدبختیو
نزن) حرفی دولت خزانه و بانکی حساب مانده
بگفت و مرا دید عشق دیوانه شدم، دوش

نگو هیچ مدر، جامه مزن، نعره آمدم،
رحیم با ملل سازمان در مزغلی نطق از (بعد
گفت دید مرا او که این از بعد و شدم آشنا مشایی
مکن، پاره خودت را کاپشن لباس و مزن، داد

چکار کنی) بگویم من بگذار و ساکت باش
دگر می ترسم من از چیز ای عشق، گفتم
هیچ مگو دگر، نیست دگر چیز گفت آن

آبروریزی می ترسم گفتم مشایی رحیم (به
هیچی برده لولو دیگر را ممه آن گفت: او و بشود

دیگر مگو)
خواهم نهان سخنهای تو گوش به من

گفت
مگو هیچ سر به که جز بلی، که بجنبان سر

اسرار تو با میخواهم گفتم مشایی رحیم (به
در را اقتصادی مفسدین لیست جمله از زیادی
را سرت بشنوی داری دوست اگر بگذارم. میان
که یک جوری ولی تکان بده به عالمت تصدیق

بقیهمتوجهنشوند)
میآید: بیت این شعر پایان در

این وصف نه که کن، دل، پدری گفتم ای
خداست

گفت این هست، ولی جان پدر، هیچ مگو
بیا با این که مشایی، (ای عشق من رحیم
بجا حق پدری من درباره است من کمتر از سنت
بهکسینگوکهخداپرستیدکانوکاسبی و بیاور
خوب میدانم را این من داد: جواب و او شده ما
نکن!) تابلو را ما کسی نگو و به پدرت مرگ ولی

شبانه خوابهای
نزدیک هایصبحبودکهجنیفر دیشبدوباره
کوتاه قرمز لباس همان دوباره آمد. خوابم به لوپز
توی موهایشیک بود و تن کرده سکسیاشرا به
لباس به که خیلی بود زده و گنده براق سرخ گل
با بود و کرده من به را پشتش قرمزش میآمد.

نمیزد. حرف من
کردی؟ قهر من با پرسیدم:

گفت: آره!
چرا؟ گفتم:

مرا است که خواب  االن سه هفته گفت:
ندیدی.

بود. سرم شلوغ گفتم:
چی؟ برای گفت:

وقت آدم برای شکیرا دختره این گفتم:
نمیگذاره.

اخمهایشرا تویهم کرد وگفت: ایناکبیری
من. خواب تو و مزاحم شکیرا هم شده

خودم نیست. گفتم: دست
نگو. دروغ کن، ولم برو گفت: عصبانیت با

من؟ تو چرا نیامدی توی خواب گفتم:
خوابت اتاق ولی در بار آمدم سه دو گفت:
چرا پرسید: اعتراضآمیزی لحن با بعد بود. قفل

را قفل کردی؟ در
چون زنم قفل کرد من قفل نکردم، گفتم:

اتاق. ممکنه بچهها سرزده بیایند توی گفت
انگار باالانداختوپوزخندیزد. شانههایش را
من برگشت طرف به نکرده بود. باور حرف مرا که

درسته؟ نداری؟ دوست مرا دیگه گفت: و
تو فکر میکنم درست برعکس. من گفتم:
با این دوباره رفتی چرا نداری. دوست دیگه مرا
اوچی مارکآنتونیقزمیت رویهم ریختی؟مگر

ندارم؟ من که داره
پول! داد: جواب
گفتمدیگهچی؟

خوب! صدای گفت:
دیگهچی؟ گفتم:

آهنگسرایی. استعداد گفت:
ولیپرسیدم: ندهد ادامه دوستداشتمدیگر

دیگهچی؟
و مرا نمیکند خوابش را قفل اتاق گفت: در
خواب از خنده. صبح که زیر میدهد. بعد زد راه
بیدار شدمزنمتوی تختخواب نشستهبودو داشت

میزد. زل من به
خوب خوابیدی؟ پرسید:
مگه؟ چطور آره! گفتم:

سه دو چون شدی مریض کردم فکر گفت:
و کردی بود باز قفل که را خواب در اتاق رفتی بار
ناشکری میکردی قدم میزدی و دور اتاق مرتب
بد فحشهای راست چپ و خلقش و خدا به و

دیوار میزدی... به را و سرت میدادی

تشبیهات و اصطالحات
«دست اصطالح که بوده کسی چه این
اولین برای است» را خون نگذار، دلم دلم روی
حرف از این است؟ منظورش درست کرده بار
لبریز همیشه همان قلب است که دل چیست؟
آنجا به بدن رگهای که است خون از سرشار و

میآورند.
خون پر از دل نمیدانسته این شخص آیا
احمقی که آدم به این حرف را دانسته یا است و
اگر است؟ گفته است خون از پر دل نمیدانسته
منظورازدلقلبنیستوشکماستقضیهکمی
و معده خونریزی شخص این آیا میکند. فرق
که میخواهد طرف چرا از است؟ داشته روده
ممکن است چون نگذارد؟ او دل روی دستش را
دستانش خونیشوند؟آیا آنطرفدستشرا واقعا
شکم؟ است؟ قلب یا داده قرار کجای بدن او در
و غم درباره  نمیخواهد  که  راستی کسی
دارد اصراری کسی حرفی نزند چه با غصههایش
طرف بگوید: به نمیتوانست آیا و دروغ بگوید که
خیلیناراحتو عصبانیهستمدر کارمنفضولی
چون اگر بردار اونجایبدنم از هم نکن، دستترا
میرسد. خونریزی به خون و کارمان نداری بر

واقعابعضی ازاینضربالمثل ها واصطالحات
غیرمنطقی هستند. و ایرانی خیلیمسخره

درشماره هایآینده ضمنبررسیاصطالحات
چشمانش «از یا و خون» «جگر یا جگر» «خون
خونمی بارید» مقصود وهدف کسیکهاصطالح
موشکافی «جیگرشوبخورم»را ساخته برایشما
اصطالح همین که بتوانیم بسا چه و میکنیم
را ساخته شده از شکستن اتم قبل موشکافی که

گو بگذاریم. و و گفت بحث به

داشت. نخواهد نقش موثری آینده سال دو در
و بود خواهد بیقدرت جمهوری رییس بماند  اگر
کشور اجرایی صحنه از بالکل که رود کنار به اگر

است. رفته بیرون
افتضاحبارترین از یکی از پس سال دو
بزرگترین صحنهسازیهای انتخاباتیایرانکه به
شد، منجر انقالب از پس اعتراضات خیابانی
علی شخص و که حاکمیت سنگینی هزینه و
و و شکنجه زندان و قتل و سرکوب خامنهای با
عنوان به احمدینژاد برایبرآوردنمحمود اعدام

بر مردمایرانتحمیل کردند،اکنون رییسجمهور
روحانیت حاکم) و خامنهای هیات حاکمیت (در
و پر تا است کرده بسیج را خود نیروهای همه
رام او را کامال بچیند و را جمهور رییس بال این
اکنون بین که کشمکشی ولی کند.  قدرت خود
احمدینژادوخامنهایشکلگرفتهاستبرندهای
نخواهد داشت. ازدوسویمصاف) (درهیح کدام
به مصاف در این شکست احمدینژاد و تضعیف
معنای تضعیفو شکستکسیکه بیشترین مایه
نیز خواهد بود، است گذاشته او در حمایت از را
به نیست. خامنه ای علی جز کسی فرد این و
عبارتدیگر،سرانجام این مصافهرچهکهباشد،

بود. خواهد نهایی آن اسالمی بازنده جمهوری

احمدی نژاد محاصره حلقه

نيروهایآن و اصالحطلبیبرایهميشهبستهشده
رژيم تغيير و يا به طرفداران شد خواهند منفعل يا
جداگانه راهکار به نيازی ديگر و پيوست خواهند
صف هايش به انتخابات و يا حکومت و نيست!
اصالحطلبان بدون صورت اين در که دارد نياز
رای صندوقهای مردم را به پای توانست نخواهد
کنندهترين امتياز تعيين و بزرگترين بکشاند. اين
ليکنآنسوتر،اصالحطلباننيز اصالحطلباناست.
دوسالگذشته در آنچه پساز تجربههایناکامو با
مقاومت نخواهند بدون و ابهام و شعار داد، با روی
هم بنبست وا دارند. به تحرک را مردم توانست
نهفته نکته همين در هم اصالح طلبان حکومت و

مردم! است:
دست داده از را مردم که حکومت سال هاست
مقاومت با راه از تنها نيز اصالحطلبان ولی است
هدفرسيدنبهانتخاباتواقعاآزادمیتواننداعتماد
مقاومتشفاف راهکار بهخودجلبکنند. را مردم
مدافعان اصالحات. وهدفمند پيشنهادیاستبه
آن و دارند را حتما راهکارهای خود تغيير مدافعان
دگرانديشان خويش و مخالفان و از منتقدان را

طلبنمیکنند.
لندن چاپ «کیهان»، هفتهنامه از برگرفته

اين... میخواهيد؟ «راهکار»

مخالفت من دليل پيش برد. او خوب با را بحث
ايشان شايد نمی فهميدم. را کيانوری آقای تند
نمیتوانند مسئولين که دهد نشان میخواست
و من اين که از و نمايند يک جانبه تصميمگيری
دلخور نزديم حرفی و کرده سکوت پيمان دکتر
بحث کيانوری، جواب تلويزيوندر شد. مسئوالن
در آقای نبوی هم بعد دفعه گفتند قطع کرده و را

کرد. خواهد شرکت بحث
هنگامرفتن کيانوریخيلیدلخور بودوگفت
يکبار همديگر حتما جديد ترکيب اين حاال با که
پيشبرد روال به راجع و ببينيم جلسه از قبل را
بحثصحبت کنيم.منگفتمکهبهنظر منجلسه
گرم آقای خداحافظی بود. نخواهد کار ديگری در
بهشتیبامنبهمفهوماينبودکهاينآخرينديدار
ماست.من مطمئنمکهاينهفتهاتفاقات ناگواری
ازدستورخارج را ادامهمناظرهها رخخواهددادکه
دارد. کيانوری آقای بهشتی از آن اطالع و میکند

جدی زياد را حرفم و کرد نگاه من به ناباوری با
نگرفت.درجلسههياتسياسیسازمانهمدرروز
بعدگفتمکهفکرمی کنم اينآخرينجلسهمناظره
اتفاقمهمی بودکهضبطشد ودر همين هفته ما
و فضای عزل صدر بنی آقای مثال افتاد، خواهد

شد. خواهد عوض کشور سياسی
چند بود. درست پيشبينی من متاسفانه
پس از و شد عزل جمهور رييس آقای روز بعد
که جهنمی تير و و هفت سی خرداد حوادث آن
آوردند زندان پديد در داوودها حاج و الجوردی ها
که زمانی ماه چند از پس که گونهای به داد. رخ
اين کسیبه کمتر آقای لباسچیاعالمشد، اعدام
او چندماهپيشبعنوان نمايندهجبهه فکرکردکه
بود. به گو نشسته مسئوالن رژيم بهگفت و ملیبا
سال۶۰  بهار تلويزيونی مناظرههای میرسيد نظر
دور. گذشتههای به مربوط تاريخی است اتفاقی
مناظرههای پنجم تا سوم شده ضبط جلسات
نسخهای نيز من هيچگاه پخش نشد و تلويزيونی

. ندارم اختيار در را آن از
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

مناظرههای... حاشيه در

باز ـ و درگيریها کوره ناآرامیها به دميدن در
از جمله توطئه؛ به فرضيه معتقدان به گفته هم
نقشی ـ ملی جبهه همراهان و ياران از بسياری

چشمگيرداشتند.
وجود خارجی نفتیها،  ـ تودهای به راستی آيا
رقم زدن سرنوشت در داشتند، داشتند؟ اگر هم
نه؟ بود يا راستینقششان تعيينکننده ايران، به
که میدانيم درستی به اما نمی دانيم. درستی به
درفشار بيشتر را آمريکا روز به روز آشکارا، بريتانيا،
حکومتدکتر اگر که تهديدمیکرد میگذاشتو
سراسر آن پی در و ايران نشود،  سرنگون مصدق
سرزمينهاینفت خيزخاورميانه،درقلمرومسکو

گرفت. خواهد جای آهنين پرده پشت در و
جايی تا واشنگتن بر فشار تشديد برای لندن
ايدن آنتونی ـ بريتانيا خارجه وزير که رفت پيش
آيزنهاور به جمع پرزيدنت جذب را با ماموريت ـ

دکتر دولت براندازی ضرورت به معتقد نيروهای
واشنگتن کرد. سفيد کاخ مصدق، روانه

دم چگونه که ديد خواهيم آينده شماره در
وينستون آنتونیايدن ، وزيرخارجه وفرستاده گرم
چرچيل بهواشنگتنبردلسردآمريکايی ها کارگر
که واداشت نتيجهگيری اين به را آنها و افتاد،

دکتر مصدق را بايد برانداخت. دولت

دارد ادامه

در این باره اظهار داشته است: «در مورد وی
قبل از ما دادند را شعارش آنها که اینترنتی کیف
را آن با مقابله راههای و داشتیم را آن پیش بینی
خوبی داریم.» تسلط سایبری فضای در و ما داریم
بیان این با همپنین جمهوری اسالمی وزیر
فضای در ایران با  مقابله برای آمریکاییها  که
کردهاند، اظهار سنگینی سایبری سرمایهگذاری
که کرده اذعان بار اوباما «چندین است: داشته
به ایران اسالمی جمهوری با سایبری در جنگ
خود شکست به و نکرده پیدا دست موفقیت

اذعان کرده است.»
شده آن بیان از پس اندکی سخنان تنها این
«اینترنت طرح مینراث، مسئول ساشا که است
رادیو «اروپایآزاد/ رادیو با گو گفتو چمدانی»در
ساده نسخه دیگر تا هشت ماه کرد اعالم آزادی»

خواهدشد. اینترنتچمدانی عرضه


