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اخبار جدید ایران
تا کابل کابل داریم

اخالل پی در غرب گفت: کابل در ایران سفیر
امور وزیر این که از روابطکابل تهراناست. بعد در
از سفیر کلینتون، هیالری خانم آمریکا، خارجه
ارائه این ادعا مورد در را خواست مدارکی ایران
کند، حسینمالکی،سفیرایران،موضوعرا عوض
اتصال پی در آمریکا، بهویژه غرب، گفت: و کرد
و «صدا در است تا تهران کابلی» در «سیستم

سیما»اخالل ایجاد کنند!

چی شد؟ ما آقا پول
صادراتی نفت پول هند بر سر و ایران باالخره
ایران به توافقرسیدند.هندمدتهابود که صورت

پرداختنکرده حسابنفتدریافتی خودازایران را
بودناوضاع بهخر تو خر بودومیخواست با توجه
کند مالخور را پول این انتخابات از بعد ایران در

بزند. جیب به و
به نام ترکیه بانکیدر از قرار استهندمبلغی
ارسال با بگیردوکسریپولرا «هالکنبک»وام
پخش چند انحصار و کاری پودر و برنج باسماتی

نماید! جبران شاد هندی فیلم

بیچاره پیامبر
ملی شرکت  مدیرعامل قلعه بانی، احمد 
به بیشتر  قیافهاش  و  تیپ  که ـ ایران  نفت 
به تا میخورد خودمان قدیم نفت فروشهای
قراردادهای حجم  که کرد اعالم ـ مدیرعاملی
به مرز۲۵  خاتم االنبیا قرارگاه با نفت وزارت نفتی
شخص اگر گفت: او است. رسیده میلیارد دالر
تا دهنش را میدید رقم این بود و زنده پیغمبر

میماند! باز تعجب از روز چند

کتاب آرزوی
اسالمی جمهوری ای، رهبر خامنه آیتاهللا
کتابخانههای عمومی مسئوالن جمع در ایران،
نمیتوان بازار گفت: ایران کتابداران جمعی از و
کتابدار جواب در وی گذاشت.  آزاد را کتاب
مردم گفت: ما پرسیده بود: چرا؟ محجبه ای که
بعداز کنیم؟ آزاد حاالکتابرا نگذاشتیم!، آزاد را
که ناشران از یکی جواب در وی حضار خنده
به امروز شکل به دولت اگر قربان، بود: پرسیده
باقی چیزی کتاب صفحات از دهد ادامه سانسور
گفت: کنیم؟ چاپ را چیزی چه ما و نمیماند
به کار آن بیشتر از و است کتاب کافی همان جلد

نمیخورد! مردم این

تجاوز دسته جمعی؟
رییسادارهدادگستریاستانخراسانرضوی
دسته جمعی تجاوز وقوع هنوز که اعالم کرد
امام است. نشده ثابت کاشمر شهر در زنی به
در تجاوز زن مورد اعالم کرد که نیز کاشمر جمعه

برادران مراقبت تحت (و میبرد سر به بازداشت
دادگستری کل رییس شریعتی، حسن است!).
این به کرد که تجاوز اعالم هم خراسان، استان
بلکه مدارکی ندارد صحت نفر توسط یازده زن
یازده دوست خانم می کند این ثابت داریم که

است! داشته پسر

ممنوع! شنا
که گزارش شد مازندران سوی استانداری از
استان این در سواحل دریای خزر در کردن شنا

بود. ماه رمضان ممنوع خواهد طول در
امنیتی ـ سیاسی معاون ابراهیمی، هادی
استاندارمازندران،بهخبرنگارانگفت:برایایمنی
حال شنا که در این برای و این سواحل مردم در
اینقانون روزهشانباطل شود کردنآبنخورند و

کرد! خواهیم اجرا را

هاوایی آرامی به سوریه
بهگزارشخبرگزاریهای معتبردنیا،درسوریه
کشته پلیس ضدشورشبشار االسد از سربازانو
که سوریه در مرکز حماه شهر ساختهاند و پشته
توپ توسط داده بیشتری در آن روی ناآرامیهای
از بسیاری و گرفته قرار شدید حمله مورد تانک و
مردممعترضوشورشی های کنار در بیگناه مردم

نظامی کشته شدهاند. غیر
نامعلومی علت به که تهران، «کیهان»
از باال نرود) آقا که فشار خون این برای (میگویند
خبر فقط و میکند خودداری سوریه اخبار درج
میکند، چاپ را دولت آن طرفداران تظاهرات
و عکسهای فیلمها نوشت: خود شماره آخر در
فیلمهای به مربوط خیابانها در مردم کشتار
جنگیهالیوودی وساختگیاست وسوریهدرست

میباشد! ساکت و آرام هاوایی سواحل مثل

اجباری! گرسنگی
در آستانهماهرمضان وبه علتافزایشتقاضا و
مصرف (چرااسمشماهامساکوروزهاست کسی
از کاالهای اساسی، از بسیاری قیمت نمیداند!)

روزه ایران، بهویژه درتهران(آنجا جملهگوشت،در
بیشترمی گیرندوبیشتر میخورند)،بهشدتباال
قیمتهر کیلو گوشتمرغحدودسه است. رفته
آمریکا) وقیمتهر قیمتدر برابر تومان (سه هزار
کیلوگوشتقرمزبهطور متوسطهفتهزارتومان

است. شده اعالم آمریکا) در قیمت (دو برابر
دولت احمدینژاد به معترضین به یکی از
گوشه هر از «ربنا» صدای اگر گفت: ما خبرنگار
مردم دارند که نیست این برای کنار میشنوید و
دعامیکنندبلکه ازاینقیمت ها سرسامگرفتهاند

میزنند! صدا را خدا دارند و
یکیدیگرازمعترضینبهقیمتهاگفت:بااین
و یک سحری با را روزه روز دو قیمتها می توانیم
کلی صرفهجوییکنیم! یکافکاریبرگزار کنیمو

گرم! احمدینژاد آقای دم

ماه رمضان اولین پارتی
پی در که داد گزارش «خراسان» روزنامه
اخالقی امنیت پلیس  افراد و ماموران  هجوم
 ۲۱ مختلط پارتی و شبانه مهمانی یک به مشهد

شدهاند. دستگیر نفر
اینمهمانی در «خراسان» گزارشروزنامه به
تعداد بود شده مشهد برگزار سجاد بلوار در که
( پارتی هم  بودهاند مرد هفت ۱۴ زن و مهمانان
میرسد!) زن مرد دو هر به مشهد که پارتیهای
یورشماموران سخنگویپلیسگفت: بعد از
برای پارتینیستوهمه آنجا صاحبخانهگفتکه
پرسیدیم که وقتی شدهاند. جمع افطار صرف
میهمانان به برای چه مشروبات الکلی همه این
آنها از خیلی داد: جواب او میشدند؟ داده

است! رمضان که ماه نمیدانستند

مراجع تقلید سئوال از
همه سوریه در روزها این استفهام: و سئوال
از یک کدام آنها علت گریه میکنند. گریه مردم

است؟ زیر موارد

به یاد آنها و است رمضان ماه الف: چون
افتادهاند؟ حسین امام مرگ

سوگواری ختم و مراسم همه جا چون ب:
شده اند، کشته خیابانی تظاهرات در که کسانی

است؟ برقرار
است؟ اشکآور و گاز از دود پر هوا چون ج:
به شما فضولیاش سیستانی: آیتاهللا جواب
امور سیاسی وارد که است مستحب نیامده و

بپردازید! خود روزه و نماز به و نشوید

تسلیت
را رمضان مبارک فرارسیدن ماه وسیله بدین
کشورهای به مهاجر مسلمان هموطنان کلیه به
اسکاندیناوی که مجبور به گرفتنروزه۲۰ ساعته 
هستندتسلیتعرضمیکنیموامیدواریمخداوند

فرماید. عطا تحمل و شکیبایی و صبر آنها به

تبریک
و جنسی تفکیک الوقوع طرح قریب اجرای
به را ایران دانشگاههای در مردان از زنان جدایی
همهدانشجویانهمجنسگرای«گی»و«لزبین»
آنها پیروزی در را خود و نموده عرض تبریک

سهیممیدانیم.
انجمنهمجنسگرایانسایرکشورها

رضا امام شفای
خبرگزاری هایایران از جملهسایت«آفتاب»
نوشتندکهرمان«ازعشقآبادتاعشقاباد»کهرتبه
دوم سومینجشنواره«داستانانقالب»راکسب

شد. خواهد منتشر بزودی بود کرده
به نمایشگاه اخیر کتاب این کتاب در ناشر
این چاپ مجوز برای گرفتن گفت: خبرنگاران
از بخشی در چون داشتیم مکافات خیلی کتاب
رهبران از یکی فرزند رضا امام که آمده کتاب این
مسئولین و داده است را شفا کمونیست حزب
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Advanced General Dentistry from Columbia University
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Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com
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برچسبکمونیست واهمهداشتندکهبه امام رضا
در باالخرهمجبورمانکردند چندبار بودنبخورد!
رضا خود امام که بدهیم توضیح آخر کتاب و اول

است! بوده ایشان بارگاه و حرم بلکه نبوده

محاسباتی عمیق افکار
که می گویند کتابهای مذهبی نویسندگان
فرستاده  زمین کره به پیغمبر ۱۲۴ هزار خداوند
گرفته آن ها تای دو سه فقط کار آن ها میان از و

کردهاند. پیدا پیروانی و است
داشتیم  پیغمبر ۱۲۴ هزار امروز اگر میدانید
کنیسه و خانقاه و مسجد و کلیسا میلیون چند
با فقط که حاال میدانید داشت؟ معبد وجود و
نفر به خاطر میلیون چندین سه تا پیغمبر دو
نفر  با۱۲۴ هزار اختالفاتمذهبیکشتهشده اند،

میماند؟ جای زخمی به کشته و چند پیغمبر
کار میگویند که نیست بیخود شکر! را خدا
محاسبه و روی حساب و از است درست خدا
کره روی امروز پیغمبر همه این با وگرنه است
اول آدم از باید نداشت و خدا وجود زمین بشری

میکرد... کار مشغول را حوا و

Wet T-Shirt
دراخبار خواندمکه پلیس ونیروهای انتظامی
و آتش» در «آب بوستان یا پارک ضمن یورش به
مشغول بازی آب به جوانانی را که از کلی تهران
مخالف را آنها کار  و کرده دستگیر  بودهاند

است. کرده اعالم اسالمی شئونات
صحبت تلفنی تهران در  رفقا از یکی با
گفت: بوده؟ چه جریان پرسیدم: میکردم.
فواره و آب کردهاند با تفریحی درست پارک یک
توی رفتند مردم که بعد سرسره. و استخر و
بشوند خنک تهران تابستان درجه چهل گرمای

دادهاند. گیر بهشان و شده مزاحمشان
قاطیبودند برایچی؟گفت: جوان ها گفتم:
به و میکردند را با آب خیس همدیگر داشتند و
اینجا ما گفتم: نیامده. خوش ماموران مذاق
 Wet T-shirt Party برایمان دیگه آمریکا توی
در بیچارهها این حاال نیست هم هیجانانگیز

در  یا Wet Chador Party و یک برای باید ایران
خیس» کلی جوانها «پارتی مانتوی مورد این

بدبختی بکشند!

جمعیت ایران
دهم در روز که گزارش داد خبرگزاری مهر
رقم  به ایران ۱۳۹۰ جمعیت سال ماه امرداد
است.  رسیده و ۶۰۰ نفر و ۵۲۰ هزار ۷۵ میلیون
خبرگزاریخوببهاینمیگویندکهخبرنگارانآن
ایستادهاند اتاقهایزایمانبیمارستان ها پشتدر
جمعیت به نوزادان را دقیقه به دقیقه تعداد و
باشد (نه دقیق آمارشان تا میکنند کشور اضافه

رییس جمهور!). تورم و آمار بیکاری مثل
جمعیت اگر که کرد اعالم آمار جهانی مرکز
ایران از انقالب اسالمی ابتدای از ایرانی مهاجر
جمعیت امروز ایرانمیماند در بیروننمیرفتو

بود. بیشتر هم آمریکا کشور جمعیت از ایران

اخبار ورزشی
وزنهبردار خواهران

حسینرضازاده،رییسفدراسیونوزنهبرداری
یاحسین مارک با تیرشت که چاقه آقا (همان
فدراسیون رییس هم همین برای و میپوشید
ورزش در ایرانی بانوان حضور از گفت: شد)،
چند گویا کرد. خواهد استقبال وزنه برداری
از دیدن عکسکلثومعبداهللازن ایرانیبعد خواهر
مسلمانآمریکاییدرحالوزنهبرداریحسادتشان
حسودی و شکیرا لوپز جنیفر (چرا به کرده گل
کردهاندکه نکردهاندجایبحث دارد) و ابراز عالقه

کنند. شرکت وزنهبرداری اردوگاه های در
پدیده از بعد که رضازاده حسین جلسهای در
«یاحسین، شعار  های و موسوی میرحسین
کذایی جوادی تی شرت آن دیگر میرحسین»
که خبرنگاری نمیپوشد، در جواب را خودش
را وزنهبرداری لزومی دارد ورزش چه بود: پرسیده
ورزشهای وقتیکه در میانزنان ترویجدهیم در
را در ما حجاب خاطر به فوتبال نظیر مهم دیگر
آقا، سطحبینالمللیکنارگذاشتهاند؟جوابداد:

کمیتفریح نمیگذاریما اذیتمیکنی؟چرا چرا
بخندیم؟! کنیمو

رضازاده حسین خبرنگاران، خنده از بعد
نه کرد:مشکلبزرگهمینحجاباست، اضافه
خندهدار ورزشکار زن یک برای که این خاطر به
است ممکن ایمنی لحاظ از بلکه می آید نظر به

کند. ایجاد خطر
سنگینی آن به وزنه که وقتی گفت: سپس او
جلو و راست و چپ پاها به باید با میکنی بلند را
این اگر کنی و حفظ را تعادلت بروی تا عقب و
گیر در چادرشان پایشان خدای ناکرده خواهران

میشود. آبروریزی زیاد بخورند زمین به و کند

حوا و آدم قضیه
خدا که این است که این تئوری خبر آخرین
بیرون بهشت از سیب خوردن برای را حوا و آدم
کردهدرستنیستو همهاینها ساختهوپرداخته
بودهکهمیخواستندعمل روحانیونومذهبیها

کنند. توجیه مردم برای جوری یک را خداوند
را از بهشت آدم که خدا است تئوری من این
بیرون انداخت چوناوهر روزشکایت میکرد وغر
نجابت حوا لخت و پتی میگردد و که چرا میزد

نمی کند! حفظ را خودش
و از شد عصبانی او دست از خدا فکر میکنم
اصولگرا مذهبی یک روزی آدم مبادا که این ترس
کرد. بیرون شود او را از بهشت محافظهکار و
بهشت بود شوهرش به وفادار زنی چون هم حوا
برای ماندن به التماسهای خدا و ترک کرد را
ولی دیگر شد پشیمان بعدا البته توجهی نکرد.

بود. شده دیر

مرغ برای تبلیغات
 (Chic-fil-A) فیله» «چیک شرکت آمریکا در
فقط آن در که را خود زنجیرهای رستوران های
از طریق تبلیغات گوشتمرغ فیله عرضهمیشود

است. کرده معروف گاو گوشت ضد
تبلیغاتاین شرکتمعموالازدو گاوخالدارسیاه
سیاه تخته یا روی تابلو میجوید که بهره سفید و
که معموالاین  Eat more chickenکالسمینویسند

غلط امالی با مرغ بیشتر بخور» را «گوشت نوشته
که احتماال آنها و گاوها بودن احمق تا می نویسند

کنند. برجسته تر را میخورند گاو گوشت
ایران فیله در چیک اگر رستورانهای راستی
تبلیغ چگونه ایران مردم برای داشتند شعبه

میکردند؟
این میتوانست خوب تبلیغاتی شعار یک

باشد:
ریزتر زیرش و بخورید!» بیشتر مرغ «گوشت
وسعتان از این بیشتر هدفمندی با طرح بنویسند:

نمیرسد!

آلن وودی برای
افسرده مرد یک خاطرات از برگی

ساعت هشتصبحبودکه ساعتمزنگ امروز
پوشیدم که لباس و شدم بلند عصبانیت زد. با
گذاشتم و نکردم را اصالح ریشم کار بروم. سر
باز دیشب  چون نگرفتم هم دوش برای فردا.
گرفته دوبار دوش بیحوصلگی بیکاری و روی

کند افسردگی امادامهپیدا بودم.دکترمیگویداگر
مانند مردم گرفتن دوش روز هر جای بزودی به
را خودم بار یک هفته ای افتاده عقب کشورهای
ندارم قبول زیاد حرفهایش را شست. خواهم
عقب همان کشورهای از اهل یکی خودش چون
کار به و مهاجرتکرده اینجا به تازه استو افتاده

است. روانکاوی مشغول شده
بعداز اینکهحاضرشدمودرماشین نشستم
به پیش هفته سه دو و ندارم کار که افتاد یادم
را به خودکشی همکارانم این که داشتم علت
رییسم توسط میکردم تشویق جمعی دسته
جریان کارم شماطه دارم ساعت به اخراج شدهام.
سر و من هنوز شاغلم میکند او فکر نگفتهام و را

بیدار شوم. تا میزند زنگ ساعت هشت
خانه به بعد و نشستم ماشین در ساعت یک
برای عمدا را ساعتم خوابیدم. دوباره و برگشتم
زنگزدنکوکنکردمچوننمیخواستمازجریان
شدید با نور دوساعتبعد بیکاریمن بوییببرد.
بود. پر نور وحشتناک پریدم. از خواب خورشید
روزهای ولی خیلی بدم میآید آفتابی روزهای از

نمیکنی؟ ول و می لیسی مرا الله گوش چرا خودش جای سری اخبار آذربایجان: محموداف وزیر امنیت

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
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مرداد) ۲۴) آگوست ۱۵ دوشنبه

نشوید» مزاحم «لطفا فیلم نمایش
کارگردان: محسن عبدالوهاب

کانون هفتگی جلسات همیشگی محل در

مرداد) ۱۷) آگوست ۸ دوشنبه

کتاب از رونمائی
انتخاب» «فرصت

ابراهیمی میر روزبه اثر آخرین
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل
عمودی

خالی از شوخی

۱۹ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه
کنار که دارم مخصوصا دوست مه را از پر و ابری
پاییز اگر باشم. آفتاب غروب نزدیک مرداب یک

بهتر. چه که باشد هم
خوردنافتادم. غذا فکر به بودکه نزدیکظهر
وقت که این برای بلکه باشد گرسنهام که این نه
غذا بدون روز سه یا دو می توانستم بود. ناهار
و شکایتی نکنم. توییخچال خوردنسپری کنم
داشتمکهکشک شده یکقالبکره هیچی نبود.
میکنم گرد که فکر و ریز میوه سه تا تا دو و بود
خیابان سر میوهفروش از که بودند هندوانه هایی
بودم. و نخورده خریده جریان افسردگی ام از قبل
و نبود هم چیزی قفسههای آشپزخانه توی

کردم. پیدا گربه غذای کنسرو قوطی یک فقط
میکردم با قوطی بازکنباز را آن وقتیداشتم
کشید پنجولی محکم من به و رسید راه از گربهام
را غذایش ندادم. اهمیتی داد. خراش را پوستم و
یخچال داخل شد کشکهای مجبور او و خوردم

بخورد. ناهار برای را
چرتی میزدم یک از ناهار بعد معموال قدیمها
کار این بودم شده بیدار خواب از تازه چون ولی
تا بخوانم کتاب خواستم بکنم. نتوانستم هم
و نخواندهام مدتها است کتابی شود. گرم سرم
که میخواندم مجالتی روزنامهها و همه اشتراک
خواندهام که کتابی آخرین کردهام. قطع هم را
درباره کتاب هم دو آن از بود. قبل «بینوایان»
درباره زندگی هم یکی و کوبا و انقالب روسیه
که انقالب از بعد افتاده عقب کشور یک در مردم
می کنم فکر بودم. خوانده نیست، یادم اسمش

شدند من روانی افسردگی باعث کتابها همین
هیچوقت نتوانستم قبولکنم. اما

نزدیک غروب بود کهبهحیاط پشت خانه رفتم
آنها همه آببدهم. درختانمیوهام و گلها به تا
خوردن از آب بودند و کارشان خشک شده و زرد

بود. گذشته
همیشه مثل ببینم. تلویزیون گرفتم تصمیم
روشن جلویتلویزیوننشستموبدوناینکهآنرا
خیره یک ساعت به صفحه سیاهش حدود کنم
روزی که از تلویزیون دیدم آخرین فیلمی شدم.
بود که مردی داستان خریدم. را تلویزیون بود که
به که زنجیری و در حالی سیاهچال زندان در
می کرد. سپری را بودند زمان بسته پایش و دست
سوسکهای سلولش نمیدادند غذا به او چون
امید که فیلم اوج نقطه میخورد. و می گرفت را
میداد نشان را بهتر فردای و آزادی به زندانی مرد
را گرفت سوسکها تصمیم او بود که صحنهای
کمتر زمستان که سوسکها بیاندازد تا در ترشی
فیلم او زنده آخر در البته بودند از گرسنگینمیرد.
نماند چونازظرفترشیسوسکشعقربیرا خورد
در سوسک جای به زندان تاریکی در اشتباها که

شیشه انداخته بود.
رییسم روزدیگری است.میخواهم برومبا فردا
شغلی و بدهد کار من به دوباره تا کنم صحبت
ازخواببیدار بتوانمبهامیدصبحها داشتهباشمتا
رها کردن از خسته بخوابم. قبل و شبها شوم
کاربدهد شغلمازاوخواستهبودمکهبهمنشبها
پنج بعد تا صبح میآورد که شرکت از نه او بهانه و
عوض نظرش فردا شاید نیست. باز بیشتر ظهر از
و دارد نگه شرکت را شبها هم باز و باشد شده

کند... استخدام مرا
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زتیاتربل

تعمیر و  ـ اطفال فلج بیماری علمی ۱ ـ نام
بازسازی.

پستانداران  از ـ دنبالهدار تلویزیونی فیلم ۲ ـ
چرمی. کیسه ـ آبزی

سوختگیـ   از ناشی پوست روی ۳ـ  برآمدگی
پایان. تا ـ کارمندی مزایای جمله از

بندری  ضمیرجمعـویتامینانعقادخونـ ۴ـ 
درویش. کالم تکیه ـ جنوب در

آفریقایی. پایتخت های از ـ اختری بد ـ ۵
به  آب ـ گاه اثر ـ تو در تو ـ پایه و بنیاد ۶ ـ

خشخاشهممیگذارند!
پاکیزهـ   سفید و ـ هوای زمستانی ۷ـ  صفت

آهستگی. و صبر
اطراف  ییالقی ـ از مناطق آبگیر و استخر ـ ۸

بود. بزرگساالن درس کالس ـ تهران
قزوین ـ  آبیک در بخشی ـ افزون و ۹ ـ بسیار

ده. باد خرمن شاخ چهار
ـ  وحده متکلم ـ ضمیر فارس در قلهای ۱۰ ـ

جمع. زمانـ  پسوند و عهد
ـ پارچه ابریشمی. از بیماری دوران پس ـ ۱۱

به  شخصی از بیماری  انتقال  ـ  ناپیدا ـ  ۱۲
چاشنی انواع ـ از نوعی تنپوش ـ دیگر شخص

غذا.
از  ـ نقدی ثروت و دارایی ـ مرزی رودی ۱۳ ـ

بانوان. اسامی
درشت  و ریز تفکیک وسیله ـ کننده فخر ۱۴ـ 

تنهایی. به نماز خواندن ـ
ترجمه  سیدقطب به تالیف کتابی داناترـ  ۱۵ـ 

آرام. احمد

قرن ۱۴ و  پرتغالی دریانورد و کاشف ـ چاپار ۱ـ 
طریقدماغه  از را هند دریاییبه اولینسفر ۱۵ که

داد. انجام نیک
از  ـ ارتش در افسری ـ ترازو پارسنگ ـ  ۲

اشکالهندسی.
استان  در شهری ـ نوشیدن برای ظرفی ۳ ـ

زمان. ـ واحدی در لرستان
گیسویستورانـگشودنومخلوطکردن  ۴ـ 

کوشش. و تالش از عشاقـ  صد مترمربعـ  ـ
در  بندری زیبا ـ ستارگان ـ آزاد و  رها ۵ ـ

فرانسه.
همراه  انصاف که با امید است و پیشهوری ۶ـ 

برحذر باش. باشدـ 
مثل! ـ  به عوض ـ نباشد عجب یاران ۷ ـ از

پرستاری و مراقبت.
ـ فیلسوف  راهنماییکردن ـکمانحالجیـ ۸
یونانیقرنپنجمو ششم پیش ازمیالدکه فرضیه

میدهند. به او نسبت را «تشابه»
آتش  را در ابراهیم که آن ـ بیهمتا تنها و ۹ـ 

ناخوشایند! خوردنیهای از ـ افکند
و سریر. تخت ـ از مرکبات ـ ۱۰

بازگشت  و توبه سهگانهاشدر مصر استـ  ۱۱ـ 
مکان. و ظرف زمان ـ خدا به

مزاحم ـ  گرم ـ ناشنوا ـ راندن کیلو ۱۲ ـ سه
نیرو. مولد از وسایل ـ توان و طاقت

مونس! ـ  تلفن ـ نیست جایز ۱۳ ـ خوردنش
و مبحث. بحث

حتی  است ساختن هشیار ـ بنایی ابزار از ۱۴ـ 
تجارت. ـ باشد! بدنی

فوری  خریدهای برای که نقدی وجوه ۱۵ ـ
گودال ـ قرار می گیرد یا ادارهای فرد اختیار در

مغاک. و

انتخابشده براینقشاولاینفیلمبه پروژههای
از مدتها که هاردی تام است. سینمایی دیگر
پیشدربارهحضورشدراینفیلمصحبتمیشد،
اکنونجذبفیلم تازهکریستوفر نوالن شده است.
جرارد اصلی، ایفای نقش نامزد دیگر دو مورد در
ظاهرا اولی که گفت باید نیز رنر، جرمی و باتلر
و ندارد فروش گیشه در تعیینکنندهای حضور
پروژه نانو آبدار مثل دومی همزمان درگیر چند
در دنباله«ماموریت غیرممکن»و «بورن»است.
در سال۱۹۸۱  که نیویورک» از «فرار نسخه اصلی
ساختهشد، کورتراسل نقشمحکوم فرارییک
فاجعهای وقوع از بعد که میکرد بازی را چشمی
کمک به منهتن زیرزمینی تونلهای در جهانی،

رییسجمهور میشتافت.

دل تورو دلبر» و «دیو
بابهپایانرسیدنمجموعهفیلمهای«هریپاتر»،
بازی فرصت هرمایونی، نقش بازیگر واتسن، اما خانم
فیلم در کرده است. او پیدا هم فیلمهای دیگر را در
کارگردان نویسنده، بازیخواهدکردکه دلبر» و «دیو
پن» «هزارتوی سازنده مکزیکی مشهور تهیهکننده و
را خواهد آن دلتورو، یرمو گی «پسر جهنمی»، و
این در موجتازهایکه دلبر» در و افسانه«دیو ساخت.
ـ افتاده راه برایبازسازیداستانهایپریانبه سالها
از«شنل قرمزی»گرفتهتادونسخهاز«سفید برفی»،
و «پری کوچک دریایی» ـ برای «هنسل و گرتل»

داستانش، و فیلم برگردانده میشود به بار چندمین
است دختری درباره میدانید، حتما که همان طور
دورافتاده قصر یک در زشت هیوالیی دست اسیر که
زیبایی شاهزاده و او را به همان میشود نفرین شده و
در دلتورو میکند. تبدیل است، بوده زمان یک که
حالحاضردرمقامکارگردانمشغولپیش تولیدفیلم

است. آرام» اقیانوس «حاشیه

فاینس رالف نامریی زن
لرد نقش  در روزها این  که فاینس رالف 
پاتر هری سینما با پرده خبیث روی ولدمورت
دومین تجربه در گرفته تصمیم مبارزه میکند،
چارلز عاشقانه زندگی ماجرای کارگردانیاش به
دیکنزبپردازد.اینفیلمبراساسرمانیبهنام«زن
و خواهدشد کلر تومالین ساخته نوشته نامریی»
عالقه  از زندگی دیکنز و سال ۱۳ نهان راز درباره
فاینس میشود گفته است. نلی نام به زنی به او
بازیگر زن، چند نقشنلیبا برای پیداکردنبازیگر
ازجملهابیکورنیشوفلیسیتیجونزمذاکرهکرده
بازی را نقش این مالیگان کری اما احتماال است
خواهد کرد.رالف فاینس این روزها چندپروژه دیگر
منفی نقش در بازی جمله از دارد، دست در نیز
بیستوسومین فیلمجیمزباندبه کارگردانیسم
و فیلم «توفان» در پراسپرو نقش بازی در مندز،
مگویچ دیگر؛ نقش دیکنزی یک نقش در بازی
نیوول. مایک کارگردانی به بزرگ» «انتظارات
کرده است، فاینس کارگردانی که اولین فیلمی
شکسپیر، نمایشنامه اساس بر «کوریوالنوس»

میرود. روی پرده زمستان امسال اوایل

سینماگران و سینما از کوتاه
۴۲ صفحه از بقیه

عاشقان این ميان در  که این جالب و
و تعدادمسلمانانزیاد بوده جشنهای ملیهم
همتعدادغیرمسلمانان وهمشماربی مذهبان.
چراکهجشنهایزمینیوملیماهمگانیبوده
و آزادگی و آزادی عنصر از آنها برگزاری شیوه و
يعنیکسی بوده است. گوناگونیخواهی سرشار
الزمنیستکهاهلمذهبخاصیباشد،یاحتما
روسریبه سر کندیا نکند،نماز بخواند یا نخواند،
آنچه باشد. اينهمايشهایشادمانه جزییاز تا
وجودداردفقطشادمانی درفضایاينجشنها
است وسروروسرخوشی؛درستهمانگونه که
درجشنهایملل متمدنو صاحبدموکراسی
به در واقع اگر کسی آزادی نيز چنين است. و
نمیتواند نه تنها باشد اعتقاد داشته حقوقبشر
اجرای هیچ کدام از اینجشنها را نفی کند بلکه
الزم بشری سالمت جوامع و آرامش خاطر به
باشد. ياریرسان آن ها گسترش در که میبيند
آموزشهای عدم خاطر به که است طبیعی
در مدارس نه تاريخی مناسب، که فرهنگی و
ـ عمومی و نه در رسانههای دارند وجود ایران
ارزشهای ـ، ایران از بیرون چه و ایران در چه

حد وسیع در ایرانی ما امروزی فرهنگ واقعی و
مواردی درستی مطرح نشده است. در به و
به صورت ما مردمان ميان در مسایل فرهنگی
درونمايه خود که در نوعی ناسیونالیسم کاذب
حاملفاشیسم استظهور میيابد، یابهصورت
گذشته که افراطی کهنگرایی و باستان گرایی
گذشته در محصور که فقط آینده برای نه را
اینمسایلبهسرعتقابل باورمن، به میبيند.
کوشندگانفرهنگی اگر بود حلشدنخواهند
فرهنگ از بخش  این به اجتماعی دلسوز و
و واقع بینتر و جدی تر نگاهی نیز ما سرزمین
از اعتقادات ناشی بغض و حب تعصب و بدون

داشته باشند. ایدئولوژیک و یا مذهبی
است، چرا فرهنگ ما  اگر شادمانی گوهر
و کهنه ارزشهای ناالزم بايد زندانی را امروز
و رشد قابل دانههای آن  به نباید چرا کرد.
کنیمکهمیتوانند فرهنگمانتوجه باليدندر
رفاه و آسايش از ساری سايه آيندهمان برای

آورند. همگانیفراهم
جشن در ما  جوانان شادمانی فرياد  و
و مدنی مبارزه  نوعی  اين سکو از آبپاشان 
خواستاری سوی به رو که است بیخشونت

دارد. امروزین و شاد ایرانی

... باور کنید خانمها، آقایان

برای منصرفکردن مرحوم نعمتیبرای بازگشت را
بود. داده انجام پايين به

پاسخ سئوال به اين مسئوالن حاال بايد آن
خودشان را مقصر چقدر ليال، فقدان در که بدهند

کردهاند! قلمداد
کوهنوردی، انجمن و هيات و کانون همه اين
ايران. هست در دولتی غارنوردی صخرهنوردی و
از محل ناگزير، فروخت و خانهاش را ليال وقتی
از حمايتی هيچ کدامشان هيچ داد استعفا کارش
ليالنکردند. حاالخيلیمضحکاستکهحکومت
ودستگاه تبليغاتی«صدا و سيما»بخواهند نامليال

کنند. مصادره را
تظاهرات در بعدی، حضور کامل ليال نکته
 ۲۲ در رياست جمهوری انتخابات پس از خيابانی
تمام روزهايی که مردم  ۱۳۸۸ بود. او در خرداد
پای کشورمان در خيابانها جان میدادند، پا به

بود. آنها
خيابانی اعتراضات در مشارکت از او *هدف

بود؟ چه
فرياد مردم پای به  پا ليال اسفندیاری: لیدا
مدافع همواره او میداد. سر را آزادیخواهی
زنانايرانیبودو هرگز سرسخت حقوقپايمالشده
اينگفتمان مسلطدرجمهوریاسالمیرانپذيرفت

است. دوم جنس زن که
به میگرفت سر ايران در تظاهراتی که بار هر
به سختیموفقمیشدم شدتنگرانشمیشدم و

شوم. وضعيتش جويای و کنم پيدايش
آقاسلطانراکشتند،طبقمعمول روزیکهندا
را شماره اش توانستم وقتی بود. خيابان در نيز او
هستی؟ خانه چرا زنان گفت تو نفس نفس بگيرم
آنجا مگر خانه؟ توی بنشينی که اروپا رفتهای

تظاهراتندارند؟ ايرانیها

باتوم... از اسفندياری؛ ليال

ساعت بیست این رزمایش حدود بود. کالسیک
پروازمنبهسوئدبرایشرکتدرمسابقات قبلاز
که وضعیتی بود بود. استکهلم «مبارزه آزاد»
بوده من یکورزشکار ناراحت بودم. خودمخیلی
یا باتوم بدست یک رزمیکار و نه ، یک هستم و
کنم ورزش فقط میخواهم من سیاسی. نیروی
این نه و هدیه کنم سربلندی شادی و مردمم به
من بزنم. کتک خیابان و کوچه در را آنها که
برای که با این نیستم. و سیاسیای نبوده آدم
مشکالت با دادن) پناهندگی (تقاضای کارم این
تنها راه اما این شده ام به گریبان دست بسیاری

بود.» برایم مانده باقی راه
است: «تمام داشته اظهار علیرضا سپس
برای مسابقات (ورزشکاران) را خودمان زحمات
برایتامین باید کمترینپشتیبانیو با میکشیم

داشته دیگری شغلهای خود زندگی مخارج
شغلش و حرفه یعنی حرفهای ورزشکار باشیم.
که صبح این نه بشود حمایت باید و ورزش است
در یا عصر بخواهی و بعد کنی دیگری کار شب تا
برای بدهی. انجام هم حرفهای ورزش دیگر وقت
بگذاری، بایدسندگرو کشور یکمسابقهخارجاز
بتوانی بگذاریتا گرو چکوسفتهوضامنمعتبر
برایکشورت مسابقهایجهانیدریک کشوردیگر
من برایشرکتدر همینمسابقات انجامدهی.
با همه گذاشتم. گرو را همسرم سوئد گذرنامه
تحمل قابل دیگر برایم چیزی که دردسرها این
یک عنوان به من که از سوءاستفاده ای بود نبود
مردم زدن کتک آموزش برای ملیپوش ورزشکار
تحمل نبود قابل دیگر برایم این کشورم میشد.
تیم استکهلم از مسابقات از بعد تصمیم گرفتم و

کنم.» پناهندگی درخواست و بشوم جدا

۳۸ صفحه از بقیه
باشد نخواست «چماقدار» که ملیپوش بسیجی پناهندگی

۳۹ صفحه از بقیه

که میگفت ما نداد. ادامه من با گو گفت و به
صدای میتوانيم طريق اين از هستيم، خارج در

کنيم. ايران باشيم و نبايد دريغ مردم
چند از پس وقتی تظاهرات از ديگر يکی در
بشنوم،متوجه ساعتتالشموفقشدمصدايشرا
ضربات باتوم است. ديده آسيب شدت که به شدم
بی گناهخواهرم پاک و رویپيکر نازنين، بسيجیها

فرود آمده بود.
باگريهبهاوگفتمتويکقهرمانورزشیهستی.
از طريقافتخاراتبينالمللیاتمیتوانی صدای تو
به خيابانها در را جانت نبايد و باشی ايران مردم
او به من گفت:خونمنازخون اما بيندازی، خطر
بقيههموطنانمرنگينترنيست.گفتروزیخواهد

شد. آزاد خواهيم ايرانی زنان ما همه که رسيد

رستمپور مهدی نوشته
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

کرده بود: اعالم آمار آخرين ارائه هنگام مجلس،
محصوالت کشاورزی واردات به ايران «وابستگی
به ۷۵ درصد  ۳۵ درصد از گذشته سال چهار در

است.» يافته افزايش
هاشمیرفسنجانیگفتهاست:«البتهسخت
سوی احمد توکلی) اين آمار (ارائه شده از است
که میپذيرم؛ چرا را آن کليات اما قبول کنيم را
بامحصوالت سالهاستکهتالش داريمدر رابطه
و خودکفا شويم ضروری کاالهای و کشاورزی
به مشکالت توجه با اما باشيم صادرات داشته

غيرقابل باور است.» موجود تحقق آن
رییسمجمع تشخیصمصلحتنظام بااشاره
گرفته جدی کشور در غذايی «امنيت اين که به

و... سیاسی خبـرهای
۹ صفحه از بقیه

 بقیه در صفحه ۴۱   


