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اخبار داغ ایران
بیسابقه مرز به  تخممرغ قیمت  ایران در
محمود رسید. شانه هر برای تومان هزار نه
مسکن ما مشکل وقتی کرد اعالم احمدینژاد
کرد خواهیم کردن قیمت زمین حل صفر با را
تخممرغچیزینیستکهنتوانیمبامشکلقیمت

شویم. روبرو آن
ازتخممرغوخرید باحذفشانه اواضافهکرد:
تخم مرغبدونظرفنگهدارندهبزودیقیمتآنرا

میرسانیم. تومان هزار هشت یا هفت به

*
حرف در تایید مجلس، آلیا نماینده فاطمه
نیست» به زنخشونت «فحاشی مرد خود قبلی

گفت:مننمیتوانمحرفمراپسبگیرمچونوقتی
میکشد و آقامون چاکدهنشرا برگردم به خانه

میگه! من به بیاد در دهنش از هرچه

*
در بود ایران عازم روسیه از که ایرانی یک
رادیواکتیودار  وسیله ۱۸ قطعه با مسکو فرودگاه
اتمی ضبط قطعات این و متوقف توسط ماموران

گردیدند.
و  سفت چدنی ۱۸ قوطی در اتمی وسایل
به ماموران فرودگاه بودند. جاسازی شده محکم
پرسیدند او از که شدند مشکوک زمانی مرد این
نگرانجوابداده و اودستپاچه چیست؟و اینها
بود:شیرینینخودچیگذاشتمداخلاینجعبهها
میبرم سوغاتی دارم نشوند. خاکشیر و خرد که

بچهها! و بر برای ایران

*
قیمت گرانی دنبال به ایران در گذشته هفته
و رفت باال هم یلدا شب هندوانه قیمت تخممرغ

رسید. تومان ۲۰۰ هزار و کیلویی به مرز
در برنامه سیما» «صدا و همین راستا در
آشپزیپیشازشبچلهخودطرزخوردنهندوانه
دادنتخمهایآنبرایآجیل شب یلدا همراه با بو
درست برای آن بیرونی نازک پوست از استفاده و

خود نشان داد. بینندگان به کردن دلمه را

*
و مجلس حزباللهی نماینده الهیان، زهره
خارجی، سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو
از انگلیس با برخی ملکه دفتر کرد که «از ادعا
برای ادامه و گرفته اند تماس مقامات کشوری
گفت: وی کردهاند.» التماس ایران با ارتباط
بلکه خدمه او نگرفت تماس خود ملکه انگلیس
ما کار تا باز کنید را ما خدا سفارت به گفت: ترا
گفت: وی را از سر بگیریم. خودمان جاسوسی
خدمهملکه گفت: شخصملکه حاضر استصیغه
و تعیین می کنید بشود که شما ضعیفه مردی و
این شرط به بگذارد کنار و ببوسد را تختش و تاج

نکنیم! تعطیل را آنها سفارت که

*

و هندوانه تخم مرغ ناگهانی دنبال گرانی به
قیمت به و رفت باال مجددا قیمت دالر یلدا شب
بی سابقهوتاریخیهزارو۵۰۰ تومانرسید.روزنامه 
قبلمورد آنچند روز «کیهان»تهران کهسردبیر
بود بودومتهمشده گرفته انتقاددانشجویانقرار
کههمهمشکالتو مسایلو کمبودهای مملکت
برایتوجیه اسراییلمیاندازد و گردنآمریکا به را
دالر مرگ قیمت صعود علت نوشت: دالر قیمت

اعالم شده است! شمالی کره رهبر

*
تخممرغ، هندوانه ناگهانی دنبال گرانی به
از هم طال قیمت سکه غیره یلدا، دالر و شب
به این گرانیملحق شد. بانک و قافله عقب نماند
چند می فروشد. طال سکه که کرد اعالم مرکزی
طوالنی صفهای اعالم این خبر از بعد ساعت
ساعت ظرف دو و گردید ایجاد مقابل بانکها در
فروشرفت. به بودنبانکها کلیه سکهها اولباز
طال سکههای که فروش مرکزی اعالم کرد بانک
طلوعخورشید طرحقدیموجدید از نیمه شب تا
از بعد ساعت چند میگردد. عرضه مشتریان به
بیرون بانکها چادر اعالم اینخبر مردمغروبدر
درصفایستادند. رختخوابپهن کردند و و زدند
فردا از طال سکه فروش کرد: مرکزی اعالم بانک
سر و نفر پشت خط بین نفر اول طریق شیر یا از

شد. خواهد انجام صفها در او

بهتر! مملکت کمتر، همسر
محسناژهای،سخنگوی قوهقضاییه،جزییات
میلیارد هزار سه اختالس درباره پرونده جدیدی
گفت وی داد. ارایه رسانهها به کشور تومانی
این پرونده متهمان و میان دستگیرشدگان در
که خود برای همسران دارد که وجود شخصی
به کدام هر دو انگشتر برلیان میباشند نفر دو
هدیه آنها و به خریده میلیارد ریال شش ارزش

داده است.
ما رفقای اسالمیست این من نمیدانم چرا
اصطالح به یا دارندکه گرفتن زنان متعدد و اصرار

اگر این است؟ خوبی چیز زوجات» عربی «تعدد
میدانید زن یک زن می گرفت دو جای به یارو
درست بود؟ مسلمین بیتالمال نفع به چقدر

ریال! میلیارد شش زدید حدس

رسید عراق نفت
بنزین جلوی پمپ از داشتم وقتی که دیروز
مدتها از بعد که دیدم میشدم رد خیابان سر
رسیده گالن هر برای دالر سه بنزین به زیر قیمت
می دهد نشان خوشحال شدم. این خیلی است.
قول رفقای به عراق که سال اشغال نه بعد از که
چپفقط برای چپاولنفتاینکشور بوده اولین
دارد آمریکایی که سرباز اولین نفت توسط بشکه
رسیده آمریکا کشور به ترکمی کند خاکعراقرا

میشود. پخش اینجا مردم بین دارد و

قرآن از درسی
انسان سر که را و آسمان آفرید را زمین خدا و
زمینکوبید. میخبر با تپه ها را و کوهها گرمباشد.
ماهرا آفرید کهشعر بگویندو خورشید راکه ساعات

باشد. دعایشانمنظم
گفت زنگزد و چینیها به خداوند روزششم
خودش بعد و بسازند آنها را چیزها بقیه که
آنجا و رفت دیگری به کره طبیعت خلق کار برای

شد. کار به مشغول
آفرینش سوره
والمارت آیه

به (پ.ن.پ) پس نه پس
رسید عربی کشورهای

شروع ایران از که پس نه پس طنزهای سری
مورد بسیار و رسید عربی کشورهای به شده
است. گرفته قرار جوانان ویژه به آنجا مردم توجه

از برگرفته یمقنال» «یمقن عبارت از عربها
برایدرستکردناین یمکنال» عبارت«یمکن،
ادبیات کارشناسان می کنند. استفاده جوکها
«یمقن، کلمات علت استفاده از میگویند طنز
است این علت به پس» نه «پس یمقنال» بجای

ندارند! خود زبان در «پ» حرف عربها که

جنیفر... خواب
و رانندگی میکنم دارم خواب دیدم دیشب
جنیفر لوپزو شکیرا همتوی ماشین هستند. یکهو
به بلندگو با و چراغهایماشینپلیسروشنشد

کنار. بزنم که گفت من
کارت و گفت: تصدیق رانندگی و آمد پلیس

شناساییبده.
دو شرعی دوتا هر این خدا گفتم: سرکار به

کردهام. صیغهشان قانونی و هستند
دلیل ولی دارم قبول گفت: عصبانیت با
راننده موقع زانوی روی آن ها تای دو نمیشه هر

رانندگیبنشینند!
و شکمش خورد زیر خنده لوپز زد جنیفر 
پرید قدم دو از ترس و پلیس اتومبیل بوق به
شروع کرد شیرینی خود برای هم عقب. شکیرا

زدن. بوق به
خواب پریدم. یکی از و کردم را باز یکهو چشم
داشت زنم بود! فریاد میکشید. صدای داشت
که شنیدم را صدایش میزد. بوق خانه بیرون
پشتماشین تکانبده، ماشینترا بیا میگفت:

شده... دیرم کار، سر برم باید کردی پارک من

یک طنز طنز برای
ایمیل با بامزهایبرایم طنز رفقا دیشبیکیاز

زیر: شرح بود به فرستاده
آینده «روزیبرایاینکهبفهمیمفرزندماندر
زدیم. سادهای امتحان به دست میشود چکاره
بطری یک طال، سکهای میز روی غیاب وی در

دادیم. قرار قرآن یک و مشروب
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

سرویس هفتگی به هتل کازینو 
«هالیـوود» ـ فقط ۷۹ دالر

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 567$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

شد! پردهبرداری آنها همایش در «اصولگرایان» شده پنجر چرخ چهار از

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

دی) ۱۲) ژانویه ۲ دوشنبه

(۵ دی) دسامبر ۲۶ دوشنبه

است تعطیل میالدی کانون سال نو آغاز به علت
کانون اعضاء به را سالن نو میالدی رسیدن فرا

می گوییم تبریک

نمایش فیلم:
عشقی» «سرمایهداری، یک داستان

مور مایکل از اثری
نیبرز رستوران نمایش: محل

و کاسب میشود برداشت را اگر سکه گفتیم
برداشت را اگر قرآن میرود. مال دنیا و پول دنبال
هم اگر و میشود دینداری آدم که است مشخص
میگردد. نابکار و دائمالخمر برداشت را مشروب
قرآنرا میز انداخت. مراجعت نگاهیبه پسرماندر
مشروب و بطری جیب نهاد را در زد، سکه بغل زیر
نگاهی هم به مادرش من و کشید. سر ته تا را
آخوند کردیمچون دریافتیم پسرمانقطعا غمانگیز

شد!» خواهد
رامی توانچندجور بهنظرمناینجوکیاطنز
قانون احتماالت: به با توجه البته هم نوشت دیگر
مال او میداند سکه طال را که پسرتان اگر
خواهد مرکزی مسلما رییس بانک بردارد نیست
سکه و هم برداشت را قرآن هم اگر پسرتان شد.
دستگاههای و در دم او احتمال زیاد به را طال
محسنرفیق دوستو صادق محصولیکارخوبی
پیدامیکند ووضعش عالی میشود وحتیممکن

بشود. وزیر کشور هم است
و هم برداشت را طال سکه هم پسرتان اگر
کار و کسب برای او بیتردید نوشید را مشروب
توپ و وضعش حسابی از کشور میرود خارج به

برد. خواهد لذت زندگی از و میشود
پسرتان فقطقرآن را برداشتو بهچیزهای اگر
احتمالقویاز به حتیسکهطالدستنزد دیگر
بریدهوناامیدشده و بهگروه«القاعده»ملحق دنیا

کند. منفجر بمب با را خودش تا شد خواهد
او صد برداشت را مشروب و قرآن اگر پسرتان

آمد. خواهد در کار از ـ مذهبی ملی صد در
به طال و را نوشید فقط مشروب اگر پسرتان
و درویش او یک بیگمان کاری نداشت قرآن و
بدون انساندوستی کار به و شد خواهد صوفی

خواهد آورد. رو معنوی و منفعت مادی
نیامدکه خانه اصالبه پسر شما در خاتمه اگر
نباشید چون دولت آیندهاش فکر سر میز برود بر
و ممکن انداخته زندان به و کرده را دستگیر او

نباشد! طالعش در آینده ای اصال است

ایران در هواپیمایی
ایران که در متعدد هوایی فاجعه های بعد از
بیشتر آنهابهخاطر استفاده ازهواپیماهای ناقص
توپولف، بوده، بخصوص مدل کهنه روسی، و

تبلیغات با که هستند صدد در کشور مسئولین
به ترسیده اند از پرواز کردن حسابی که را مردم
جای به هواپیما از استفاده و هوایی مسافرت
تبلیغات از یکی کنند. تشویق قطار و اتومبیل
این طوری باشد موثر نمی کنم فکر من که آنها
به رسیدن راه سریعترین و بهترین شده: نوشته

هواپیمایی«ایرانایر»میباشد! خدا،

جدید تبلیغات
خبرگزاری «کیـهان»

خندهداری روزنامه تهران چاپ «کیهان»
بایدبهعنوان ومطالبشرا نوشتهها بیشتر است.
را به اخبار «کیهان» کرد. برداشت و طنز خواند
خبر به کاری اصال و دلخواه خودش مینویسد

ندارد. واقعی
تهران: «کیهان» شاهکارهای از بعضی

برای  زمانحمله۱۱ سپتامبر): واقعی(در خبر
آمریکا در مجلس و سنا نمایندگان حفظ امنیت
بود تهیهشده قبلبرایاینامر از پناهگاههاییکه

نباشد. متوجه آن ها تا خطری شدند برده
آمریکا دولت نمایندگان  «کیهان»:  خبر
پنهان بردند و هجوم پناهگاه ها وحشتزده به

شدند!

*
خبرواقعی: متجاوزاز هزار نفرامروز درپایتخت

کردند. تظاهرات االسد بشار سوریه علیه
بشار از حمایت در نفر هزاران «کیهان»: خبر

آمدند. خیابانها به االسد

*
چند از بعد نیویورک پلیس واقعی: خبر
به خاطر «والاستریت»  اشغالگران به  اخطار 
غیرقانونی زدن چادر و ترافیک در اختالل ایجاد
از نصفهشبجمعیت عمومی کمیبعد معابر در

کرد. پراکنده را متظاهر
خبر«کیهان»:حملهویورشوحشیانهپلیس

نیویورکبه تظاهرکنندگاندر تاریکیشب!

*
از نه آمریکا بعد ارتش خبر واقعی: نیروهای
سالجنگوساقطکردنحکومتصدامحسین

این خاک عراق دولت دست به امور سپردن و
میکنند. ترک را کشور

از اشغالگران  عقبنشینی خبر «کیهان»:
آمریکا! بزرگ شکست و عراق خاک

*
خبر واقعی:گروهیازسنیهای«القاعده» که
توسط هستند مخالف عاشورا مراسم برگزاری با
حین کابل در را در نفر حمله انتحاری ده ها یک

رساندند. قتل به عاشورا مراسم برگزاری
اشغالگران در دخالت افشای خبر «کیهان»:

خونینعاشورایکابل! انفجار

*
در یک مالرد در بزرگ انفجار واقعی: خبر

نظامی جمهوری اسالمی ایران. پایگاه
مالرد یک نزدیکی شهر «کیهان»: در خبر

نیاورد. بار به خسارتی ولی ترکید گاز کپسول

تسلیت
کشور رهبر اون، جونگ کیم آقای جناب

شمالی کره دوست
فقدان ضمنابراز صمیمانهترینتسلیتها در
رهبر ایل جونگ کیم حضرت شما بزرگوار پدر
پایان امیدواریم بعد از کشور کره شمالی فقید
شما و ما اتمی مذاکرات مرحوم آن چهلم مراسم

یابد. ادامه کماکان
احمدینژاد محمود
آیتاهللا خامنه ای) فقیه رهبر اجازه (با

تسلیت
درگذشتآقایکیمجونگایلبزرگخانواده
عرض تسلیت جهان دیکتاتورهای همه به را ایل
حکومت طوالنی و عمر بقای آن ها و برای کرده

مینماییم. آرزو
دیکتاتورها از حمایت انجمن

تبریک
درگذشت کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی
جامعه هواداران آزادی و مبارزان راه همه به را

عرض تهنیت تبریک و بشر فعاالن حقوق باز و
مینماییم.

حکومتهایدیکتاتوری با انجمنمبارزه

تسلیت
برادر عزیز و رفیق اون، جونگ کیم جناب آقای
گرامی نابهنگام پدر وسیله درگذشت بدین
و خانواده به شما رهبر محبوب کرهشمالیرا شما
غم این امیدواریم و کرده عرض تسلیت مربوطه

باشد. شما آخر
آمریکای شمالی کمونیستهای عالف انجمن

کریسمس و در حاشیه
قضایا بقیه و محرم

خوانندگان شرعی سئواالت به پاسخ
تنسی،  نشویل، از اصالنی آقای محمود *
به و کرده مردیقصابی باز ما در شهر پرسیدهاند:

غیرازگوشتگوسفند وگاو، ماهیهممیفروشد.
هستند. گوشتهایش حالل می گوید همه او

چه حالل ماهی بفرمایید است ممکن
صیغه ایاست؟

به ماهی گرفتن یا کشتن از قبل احتماال ـ
می دهند! آب او

آتالنتا پرسیده اند:  از *خانمسودابهمحمدپور
ایام کریسمس به امسال محرم ماه آنجا که از
را خود کریسمس چراغانی چگونه است خورده
نکنند همسایگانآمریکاییمنفکر تا انجامدهم
کهمنیکحزباللهیهستموبهسنتهایآنها

نمی گذارم؟ احترام
بهترینراهحلایناستکهبهجهتاحترام ـ
برای چراغانی ماهمحرم روحیه وماهیتعزادار به
یکتیر با تا کنید رنگاستفاده چراغ هایسیاه از

بزنید! نشان دو
چرچ،  فالس  از حسینی محبوبه خانم   *
ویرجینیا،پرسیده اند: آیا براینشستنرویزانوی
رعایت هدیه کردن و کادو و درخواست نوئل بابا

حجاب ضروری است؟
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۱ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

۱۶ صفحه از بقیه

۲۳ صفحه از بقیه

ترور شد ـ  که ۱ ـ از نخست وزیران شبه قاره
بافی. نیحصیر

قاره. بزرگترین ـ خنده رو ـ کشورها ـ ۲
از  ـ بود هیتلر حکومت آن سومین ـ  ۳

ناتوان. و سست ـ اعیانی ورزشهای
نویسنده  و ایتالیا معروف  سیاستمدار ۴ ـ
تصدیق هم این و تصدیق رفقا ـ ـ «شهریار»

خودمان.

خسرو  امیر آثار از ـ دستور الزماالجرا  ـ ۱
دهلوی.

سویس ـ  در دریاچهای ـ صحرایی ۲ ـ کبوتر
کشمش. صادرات با خراسان استان در شهری

مهمانخانه  دربندـ و گرفتار نشدنیـ پیدا ۳ـ 
اعیانی!

ـ آغوز  نمی باشد»! «هنر شاعر به قول ۴ ـ
به هرکس ـ حیوانات پس از زایمان شیر اول و

نتوانگفت.
در  ـ بیمارگونه سخنان ـ اعداد طلیعه ۵ ـ

است. کاال ستد و نوعی داد اقتصادی اصالح
پوستی ـ  بیماری های از ـ فاصله ۶ ـ حرف

چربی. اثر لبـ  زیر دعای
با  برش ـ سخت چوبی با است درختی ۷ ـ

قیمتی. فلزات ـ از خیاطی در الگو
ـ پیشاوندنفیکلمه  فرستادن،روانه کردن ۸ـ 

و گولخور. سادهدل ـ فارسی پسوندی در ـ
ازخدایان  پایتختهایآسیاییـ  ـ از ناامید ۹ـ 

یونان. استوره ای
است!  دور خوش از آوازش ـ آب  اثر ـ  ۱۰
ناله با که باشد باید ـ خونخوار حشرات از ـ

کرد. سودایش
قهرمانی  ـ جام رسیده و مقصود مراد به ۱۱ـ 

حرارت. و گرمی ـ
مرغ  ـ مغاک و  گودال ـ  نومیدی ـ  ۱۲

غمخورک.
گوی  و گفت ـ  شده کنده و  ربوده ـ  ۱۳

رفیقاسپانیایی! ـ درگوشی
معاضدت  و ـ کمک  شبهای عرب  ۱۴ ـ

پدر. ـ
نکند  خدا فرمانآرا ـ از بهمن فیلمی ۱۵ ـ

شود! بیدرمان

تصدیق  ـ بیهوده کالم ـ  بسیار چه  ـ ۵
آلمانی.

دستهدار برای مایعات  ظرفی دانه معطرـ  ۶ـ 
اروپایی. کشور چند شامل جزیرهای شبه ـ

نژاد  برای دیگر عنوانی ـ زینهاری و پناه ۷ ـ
میوههای درختی. ـ از آریا

نزدیکی  در غاری ـ خوشبو گلهای از ۸ ـ
تاریخ در نامش حادثهای سبب به که تهران
یکحرف درختتسبیحـ استـ ماندگار معاصر

سه حرف. و
نیست ـ  که پایین کوه ـ دامنه و ۹ ـ دشت

ماشین. انواع از
ـ محلپرتابسفینه  ارمغان سفر و تحفه ۱۰ـ 

آخر. حرف ـ
جوش آوردن  برای وسیلهای ـ اثر چربی ۱۱ـ 

ـ پدر آذری. آب
نشده  ـ پذیرفته سازند! آن کوه از بعضی ۱۲ـ 

طیاره. ـ
ـ  زمین بزرگی ۱۲۳۰ برابر به سیارهای ۱۳ ـ

یزد. استان در شهری ـ بیپیرایه

درون  عشاق از  ـ درست نوشتن درس ۱۴ـ 
هند. شاعر و فیلسوف بزرگترین ـ کتاب

ـ روانپزشک اتریشیقرن  طوایف ایرانی از ۱۵ـ 
روانکاوی. نوین دانش پایهگذار ۱۹ و ۲۰
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ارتنوناکرام

بود حتما چادر الیعقل مست نوئل بابا اگر ـ
بدونرعایت یادتاننرود. شما میتوانید روبنده و
او از قرار گیرید و روی زانوی همسرتان حجاب

نمایید! هدیه و کادو تقاضای
فلوریدا،  میامی، از جوادپور حسین * آقای
بطری کردن من عاشق صحنه باز پرسیدهاند:
به هستم اما مسیحی نو سال شب شامپاین در
و بنوشم الکل نمیتوانم شخصی اعتقادات علت
حلیپیشنهاد راه چه کنم. باز را ایننوعبطری ها

میکنید؟
ـمیتوانید دریکبطریمقداری سرکهریخته
آبعلیقاطینمایید تا اگر با یک بطریدوغگازدار و
ازخوردن شامپاینلذتنمیبریدحداقل ازصحنه

ببرید! لذت بطری شامپاین کردن باز شبیه
تنسی،  شارلوت، از اصغرزاده اکبر آقای  *
پرسیدهاند:عیسیمسیحپیغمبراهلکتاباست
جشن گرفت. کریسمس ایام در را باید تولدش و
هستم محرم مجبور ماه خاطر دیگر به سوی از
این باشم. هم عزادار امام حسین مرگ غم در که
به هیچکدام از این تا حل کنم مشکل را چگونه

ناراحت نشوند؟ و عزیزان برنخورد
ـخوشبختانهعاشورابهروزکریسمسنیفتاده

میتوانیدنیمیاز وچندروزیقبلآناست. شما
اینماهراسیاهبپوشیدونیمهدوملباسهایقرمز
مواظب فقط و جشن بگیرید. کنید تن به سبز و
ماه را قاطی دوم نیمه و اول باشید که نیمه
ایران! به مسافرت ضمن در مخصوصا نفرمایید

جورجیا،  ساوانا، از رجبزاده فاطمه * خانم
ایران در محرم ماه در که شنیدهام پرسیده اند:
در آیا است. شده مرسوم بسیار گلمالی مراسم
خودمان به که با گل مالی هست جایی آمریکا

برگزار نماییم؟ را عزاداری بتوانیم مراسم
البتهاینجاهمجایی هستکهدرآنخانمها ـ
می دهند.  Mud wrestling انجام یا گل در کشتی
که این علت به مراسم این در شرکت برای البته
بایدنیمهلختباشندبهتراستاولاجازه خانمها
«استریپبار» به بعد دریافتکنید و همسرتانرا

بروید. کالب»ها «استریپ یا
آالباما، موبیل، از خمسهای بتول خانم
کریسمس، مناسبت به سال هر من پرسیدهاند:
خانهام به را تعداد زیادی میکنم و برگزار مهمانی

دعوتمیکنم.
امسالباتوجهبه مصادف شدنایامکریسمس
گناه بدون احساس میتوانم محرم چگونه ماه با

کنم؟ برگزار را مهمانیها این
به را مهمانی ها این که است این راه بهترین ـ

برگزار کنید. نذری عنوان سفره

کهرهبرانسهگانه تسلیمدو اصلوالیتورهبری
ولی نشد. آنها نصیب هم خیری البته و شدند.
اعتراضاتملیدوامخواهندداشتو از اینرشته

برید. تمامی به والیت از الزم است ایران در

***
شورشضدتقلبات انتخاباتی درروسیهصدمه
ـ سیاسی پوتین زوج نظام و به حیثیات بسیار

زد. خواهد مدودف
اجالسهای و در عرصهها که ایران و سوریه
حمایت روسیهاند به وابسته کلی بینالمللی به
شد. خواهند غوطهور تازه نگرانیهای در ناگزیر

از پرهیز برای نزدیک آینده در چین دولت
اقداماتی به  انتخاباتی تقلبات دام در  افتادن
تا کرد پرداخت. این کشور سعی خواهد خواهد
روسیه حساب را از حساب خود محسوس حدی

نگهدارد. جدا
کردن برای سرکوب روسیه تالش در نوع هر
قادر به کرملین بیهوده است ولی این اعتراضات
آن اظهارات نشانه و است، خفقان تصفیه و هر
دسامبر دهم یکشنبه روز به است مدودف آقای
کرملین،  سکوت از دو روز بعد که میالدی ۲۰۱۱
انتخاباتصورت تقلبیدر میفرمایند«هیچگونه

نگرفتهاست.»
خامنهای به رفتن رهبر به یاد را ما این قضیه

انتخاباتریاستجمهوریگذشته در نمازجمعه
ایران می اندازد. گوییبرایاولین باراستکه نظام

میشود. روسیه نظام الگوی والیی
همجنس با همجنس «کند که آن نتیجه
مردم پوتین وسیله حکومت همه با این و پرواز»

است. تضعیف در

توضیحات: و منابع
به  نگاه کنید ماکاروف، نیکوالی ـ ژنرال ۱
در مول، ژاک ژان با «ناتو» دبیرکل مصاحبه
 ۲۰۱۱ دسامبر هشتم «فیگارو»، روزنامه بروکسل

میالدی.
که  است مطمئن حاجیزاده امیرعلی ۲ ـ
را خنثی توطئه این ترکیه» مسلمان «مردم 

ایران. جراید میکنند،
با BFMTV به  وی مصاحبه استناد به ۳ ـ

میالدی. ۲۰۱۱ دسامبر دهم تاریخ
دسامبر  دهم «لیبراسیون»، روزنامه ـ  ۴

میالدی. ۲۰۱۱
مصاحبه P. Laurent Maiar همانجا،  در ۵ ـ

است. «آنسوی قدرت» نویسنده کتاب وی
مخصوص  شماره نگاه کنید به جمله از ۶ ـ
اروپا،  غده پنج Geo and Politique و «لوموند»،

میالدی. ۲۰۱۱ دسامبر پنجم
مثابه  به کتاب«امپریالیسم به کنید نگاه ۷ـ 

اثر لنین. سرمایهداری»، آخرین مرحله

عرب... آثار انقالب

چه خطرات اتم هم بمب حتی ادای ساختن که
اين مشکل دارد. در بر برای ايران جبرانناپذيری
روشنفکرانجهانسومیتصورمیکنند استکه
کهبرنامهآقایخامنهایبهتعادلاتمیمیانجامد.
دنبال به منطقه کشورهای اگر حتی که حالی در
ما روی به را و بازارهای خود نروند اتمی سالح
(که نباشد برنامه دنیا خفه کردن ايران و نبندند،
رقابت تسلیحاتی اگر و کرد) خواهند میتوانند و
هدفگیریتهرانو نبازيم، روشنیروز به را اتمی
شهرهای بزرگ ایرانتوسطصدها موشک اتمی،

منتظرماست.
شمالی کره به تبدیل ایران حالت بهترين در
امثال و واليت خامنه ای که شد ديگری خواهد
خطر لحاظ همين خواهد بخشید. به تداوم را او

و خامنهای شدن  فائق مرحله این  در اصلی
حمله سناریو را با دو اوست که ایران برنامههای
هر یا و اتمی محاصره یا گسترده موشکی نظامی

نمود. خواهد مواجه دو
است که تامینپوششامنیتی آشکار  برایما
دوش بر نظامی در مقابل حمالت مدت کوتاه
بایدبهدنیا جنبشدموکراسی خواهیایراناست.
که هست ایران در دیگری نیروی که داد نشان
مخالف سیاستهایحکومتجمهوریاسالمی
اساس وخواهانتعاملوهمزیستیباجهانیانبر
نیز مدت میان در است. خویش ملی منافع
ایران خامنهایبهدستمردم سلبقدرتاز تنها
اقتصادی و تحریم از را ما ملت میتواند است که
برایمان آزادی را و صلح و رها سازد جنگ شبح

آورد . ارمغان به
ايننقشهراهمخالفانواقعیجنگبرایصلح

است. آزادی و

با جنگ... مقابله فعال

یادآوری او به مردن آدمها. جان درباره جان با
و بار رفت مرد، یک سایمون می کند «زمانی که
کشته جنگ در که هم بیگناهی هر شد. تمام

میشود.» تمام و میمیرد بار یک شود،
درعین حالکهنمایش بهشکلمدرنی نوشته
هم ـ شاروک تی کارگردانی به ـ آن اجرای شده،
فضای و گرفته شکل اجرای کالسیک فاصله از
همخوان است. با متن به شدت که خاصی دارد
دریکصحنهگردان،باطبقاتمختلفیروبرو
که از بخشهای گوناگون آن استفاده هستیم
به موقعیت او را هر شخصیت و میشود تا روایت

شکلجداگانهببینیم.
بینمی رود از بینشخصیت ها مرز رفته رفته
برای روشنشدنصحنه تاریک و نیازیبه دیگر و
دیگر قصه یک شخصیت به شخصیت از حرکت
نیستوحتیشخصیتها و دیالوگهایآدم های
یک در ندارند به هم ظاهر ربطی در که مختلف
یا چند دو نتیجه در و میشوند صحنه گنجانده

می بینیم. هم با را موقعیت و صحنه
غالبصحنهها هوشمندانه در از نور استفاده
جان به زمانی که اول بخش پایان مثال در و است
چرخش در قابلیتصحنه یکقدیسبدلشده،
میدهد را امکان این عمودی، مختلف سطوح و
حرکت عمودیای سطح ها از یکی بر روی جان تا
میبرد ممکن حد باالترین تا را او که باشد داشته
نوید قدیس را یک تولد پشت، از نورهای قوی و
میدهد؛قدیسیکه درصحنه آخربهسطحزمین
بازگشتهو نورو صحنهآرایی،فرو ریختن آرزوهایش

میگذارند. نمایش به را

هنری) (منتقد عبدی محمد نوشته:
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

درباره... تئاتری اجرای
۲۳ صفحه از بقیه

دفاع شهامت با خداناباوران و بیمذهبان حق از و
و سمينارها تلويزيونی، برنامههای در او می کرد.
دفاعکرده باور نداشتنبهخدا گفتارهایفراوانیاز
فرهنگی تبعيضموجوددرسيستمسياسیو از و
ویدر سال۲۰۰۳  انتقادمیکرد. عليه خداناباوران
صدام کرد و دفاع شدت به عراق به حمله آمريکا از

میدانست. متمدن دنيای دشمن را حسين
«خدا کتاب انتشار با هيچینز ،۲۰۰۷ سال در
بزرگ نيست»مبدلبهنويسندهپرخوانندهای شد.
«مسموم چیز کتاب مذهب را برای هر اين در وی

کننده» خواند.
خود  کوچکتر برادر مقابل در ۲۰۱۰ او سال در
معتقد شدت به نويسندهای که هيچینز، پيتر

علنی مناظره يک است، در مسیحیت دین به
تمدن «آيا که اين بود موضوع آن که کرد شرکت
بقای خود به  می تواند خدا بدون وجود بشری 

ادامه دهد؟»
مناظره اين از بخشی در هيچینز کريستوفر
حرفهایی یک اعتقاد و زمانی یک «يک گفت:
کنايه و گوشه بدون را آنها مردم که داشت وجود
مسيحيت از مردم وقتی یعنی میبردند. کار به
باور بر و داشتند، اعتقاد آن به واقعا حرف میزدند
دارد... يکعالممسيحيتوجود واقعا که اینبود
بامعنا عنوان و نام يک مسیحیت صورت هر در
مجموعه يک به معتقد مردمان از جوامعی برای
اينتمدندردورانیشکوه معيارهایمشترکبود.
دیگر حاال اينها داشته ولی همه فراوانی جالل و

رفتهاند.» بين از
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

هيچینز... کريستوفر درگذشت

انصاری، رضیه از:  نسیم»، در  عطری «شبیه
«آگه». نشر

«چشمه». نشر بارسقیان، آراز از: «یکشنبه»،
نامزدهای معرفی مناسبت به که بیانیه ای در
است: آمده شده،  منشر جایزه این  دریافت
ارزیابان گروه دو که امتیازهایی جمعبندی با
میان از بودند، داده  آثار  به  نظردهندگان و
۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و  سال دو داستان مجموعههای
که آثاری ،۱۳۸۹ سال در شده منتشر رمان های
امتیاز باالترین و رسیده تعیینشده نصاب حد به
اعالم دوره این نامزدهای عنوان به آوردهاند، را
چهار دوره در این داوران بعد، مرحله  میشوند. در
اول، داستان مجموعه داستان، مجموعه بخش
بررسی را دریافتجایزه نامزد رماناولآثار و رمان،
است اعالم خواهندکرد. بنیاد امیدوار برندگانرا و
برندگان اعالم مراسمی درخور همراه با در بتواند

کند. معرفی نیز را داوران دوره، این
دوره در گلشیری هوشنگ ادبی جایزه داوران
دهماعطایاینجوایز،«نگراننباش»نوشتهمهسا
محبعلی را دربخشرمانو«احتماالگمشدهام»
عنوان اول به بخش رمان را در ساالر نوشته سارا
گلشیری بنیاد ادبی جایزه دوره دهمین برگزیدگان
یک هیچ به که است حالی در این کردند. معرفی
ادبی مسابقه این در که داستان هایی مجموعه از

نگرفت. تعلق بودند، جایزهای شده داده شرکت
در گلشیریکه پایانیدهمینجایزه مراسم در
لواسان برگزارشدازعلیاشرفدرویشیاناز اعضای

بهعملآمد. تقدیر ایران نویسندگان کانون
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

۲۳ صفحه از بقیه
دریافت... نامزدهای

کام خواهند کشید. در
شهزادهای که از ترسید باید که این است
بینوا گروه این هست. نیز مجاهدین پرس احوال
دید میتوان را روزی و زمینیاند خدایان بندگان
مسعود و مریم دیگر، ایدئولوژیکی در انقالب که

شوند. و بنده رضا کنند رها
و ستم. بر بود جهل پیروزی ایران، انقالب
که نگذشت چیزی کردند، انقالب که مردمانی
راحتی به و نیز دوباره ساختند. امام فقیهی از
که این بی بسازند شاه شاهزادهای از تا قادرند
ویرانه زند که علیل تاریخیشان تلنگری حافظه
بر شاه خاکستری کاخ از اسالمی جمهوری سیاه
شاهزاده به امید است وحشتآور چه است. آمده

فقیه. نفرت از
ساحل نمیرسیم به که به قایقت کن خو

است که جای ساحل و دریا عوض شده کن خو
عالم به پهلویخودمیشکست. ایکاشرضا
شاهزاده پس میگفت زین و انصار اعوان و آدم و
صدایش نکنند.ایکاشنامخانوادگیاشرا همان
بود: پنج میر خان رضا اصیل نام که میگذاشت
اگر که روز، و این حال ورنه با رضا سوادکوهی.
بیم دمید جمهوری اش یا سلطنت دولت روزگاری
را نویسنده کار و سر یادداشت همین که است آن

بیندازد.  و اوین مشترک به کمیته
 

 پانوشت
نظری. فاضل سوخته، جوانی های شاعر از شعر

«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

اسب... بر سوار شاهزاده،
۱۸ صفحه از بقیه


