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آبان) ۲۹) نوامبر ۱۹ دوشنبه

آن و پیامدهای قومگرایی

امینی محمد  سخنران:

آذر) ۶) نوامبر ۲۶ دوشنبه

ایران اقتصاد در آن اثر و تحریم ها

مجد نادر  سخنران:

احمدینژاد از سئوال طرح
جمهور رییس احمدینژاد از سئوال طرح
آفتابه  بدون که اسالمی درصدی جمهوری ۶۷
مملکت اوضاع  به توالت  دستمال  و کلوخ  و
ادعای مدیریت جهانی هم (و هنوز ترکمان زده
قطعی مجلسشورایاسالمیتقریبا در میکند)

است. شده
برای که نمایندگان  از  بسیاری میگویند 
مثبت دادهاند رای جمهور رییس سئوال از طرح
سئوال طرح از آخر لحظات  در است ممکن
شوند منصرف و احمدینژاد  خود از انتقادآمیز
رهبری مقام و با رژیم در رابطه آنها موقعیت تا

نیفتد. بهخطر
بسیاری تعیین شده تاریخ که در شده شایع

از جدی سئوال جای به ترس از نمایندگان از
آقا سئوال کنند: مجلس رییس احمدینژاد از
مجلس این رییس آب؟ و دست به بریم میشه ما

کند. قبول اصلی سئوال بعنوان را سئوال

نشنیده! چیـزهای حق به
از مغزهای یکی دهنوی، حجتاهللا حسین
خطابههای که اسالمی جمهوری  متفکر
تولید از خودش زیادی و اجتماعی روانشناسی
به و پسر دختر ورود از بعد میکند؛ میگوید:
نباید مادر و نباید دخترش  پدر  سالگی هفت
تماس فیزیکی با او آغوش بکشد و را در پسرش

داشته باشد!
کجایش از حاج آقا عدد هفت را این حاال
میگذاشت که نبود بهتر نمیداند. کسی درآورده
۱۲ سالگی  و دختر برای سالگی نه عدد همان
سن خودشان که طبق تئوری باشد پسر برای
درآغوش چند سال لذت کودکان است و بلوغ
ایرانی «غیرمنحرف» والدین از را فرزندان گرفتن

نمیگرفت؟

آمریکا انتخابات
آمریکا جمهوری  ریاست انتخابات باالخره 
درست پیروزی رسید. به و باراکاوباما شد برگزار
انتخابات گروهی این رسمی نتیجه اعالم از بعد
و مدرک نبودند با سند از نتیجه آن راضی که
تقلب و بوده ساختگی انتخابات که کردند ثابت
بسیاریازشهرهایآمریکا صورتگرفتهاست.در
جمعیتخشمگین مردمبهخیابانها آمدندوبین
دموکراتهاوجمهوریخواهانطرفدارباراکاوبامو
افتاد. راه میترامنیدرگیریوجنگ خیابانیبه
تظاهرکنندگان به شورش بالفاصله ضد پلیس
آب فشار قوی، چماق، پنجهبوکس حملهکردو با
وگازاشکآوربهجانمردمافتاد.بسیاریدستگیر
تظاهرات در بسیاریکه زندانافتادند. به شدندو

کرده بودند شرکت صلحجویانه و راهپیمایی آرام
بی آی» «اف سازمان توسط دلیلی بدون هیچ
طرفدار انتخابات شخصیهای و لباس «سیا» و
برده شدند نامعلومی جای به و شده قالبی ربوده
دالیل نفر به هزار حدود گویا شکنجه شوند. تا
دیگر تا اعدام شدهاند در زندان ها قبولی غیرقابل

انتخاباتاعتراضنکنند. نتایج به
فکر کردند که خوانندگان از عرض معذرت با
تهران دارندخبرهایساختگیروزنامه«کیهان»
دالیل به و فنی نقص علت به می خوانند را
اخبار با آمریکا امسال انتخابات اخبار نامعلومی
شده پاتی قاطی در چاپخانه ایران قبلی انتخابات
پوزش تلف کردیم وقت شما را این که از است.

میطلبیم!

و قوای امواج پارازیت
جنسی

به توجه که با کرد ایران اعالم بهداشت وزیر
پارازیت امواج تاثیر اخیر مطالعات و تحقیقات
فرستاده کشور از ماهوارههای خارج سوی به که
شدن عقیم و مردان سالمت بر روی میشوند
بیاساس میتواند آنها جنسی میل کاهش و

باشد.
خانممرضیهوحیددستجردی،وزیربهداشت
و برای صحت گفت: ایران، اسالمی جمهوری
شخصا مطالعاتی خودم من این تحقیقات تایید
بر کرد: اضافه وی دادهام. انجام همسرم روی بر
دیگر صیغهای همسر دو من، تحقیقات اساس
بیمیلیاو در اتاق خواب شوهرم هرگز از سردیو
عادی کامال را اوضاع و نداشتهاند شکایت خود

عنوانکردهاند!

بهشتی ستار مرگ علت
رییسکمیتهامنیتداخلیکمیسیونامنیت
اسم عکس که بر سیاست خارجیمجلس و ملی

از پس کرد: اعالم ندارد چندانی درازش کارآمدی
جلسهبررسی علتمرگستاربهشتی وبالگنویس
ستار بهشتی که رسیدیم نتیجه این ایرانی به

است. مرده طبیعی مرگ به احتماال
اژهای محسن  ادعای برخالف گفت: وی
پزشک گزارش اساس بر که کشور کل دادستان
در خونمردگی و کبودی دهها وجود قانونی
ادعای به ایران در (که سیاسی زندانی این بدن
کرده تایید را خارجی ندارد) وجود احمدی نژاد
معموال که زندانیاندیگر اینزندانیمانند است،
نوعی (که استخوان شکستگی و کبودی علت به
و شکنجه از مرده اند میباشد) مادرزادی بیماری
و جای او گفت: کبودی امان بوده است. آزار در
زندانیان شکنجه دلیل لزوما بدن روی شالق
بخش۳۵۰ اوین  در گفت: همچنین وی نیست.
صدها  دارد!) ۳۵۰ بخش که شده بزرگ (چقدر
زندان حمام  صابون روی که داشتیم زندانی 
مورد خود یا توسط هم سلوالن و خوردهاند لیز
کبودی آن ها بدن و گرفتهاند قرار شتم و ضرب

است! داشته

ارز که نکردم عرض
وضعش خراب است؟

که کرد بانکمرکزیجمهوریاسالمیاعالم
ورود سقف اعتبار شورای پول و مصوبه براساس
تومان  ۵۰۰ هزار هر مسافر همراه خروج ریال و

است. تعیینشده
به مسافران توسط دالر ورود البته وی گفت:
مسئولین اطالع و به قاچاق باشد این که شرط

است. مجاز سوی ما نرسد از فرودگاه
ویدرجواب خبرنگاریکهپرسیده بودمسافر
با به مقصد خارجمیرود چطور می تواند ایرانیکه
نرخ چهار  به بازار آزاد شده از دالر خریداری ۱۲۵
خارج به خود سفر مخارج عهده از تومان هزار
و حتی ساندویچ تاکسی، خوردن یک نظیر کرایه
برآید؟ کشور از فرودگاههایخارج در باربرها انعام

به و کوفتشان بشود ساندویچ پیاده بروند، گفت:
ندهند! انعام هم باربرها

خشونت سن کاهش
آسیبشناسی علوم رفتاری و متخصص یک
چهار به ایران در خشونت سن گفت: اجتماعی

است! رسیده سال
خبرگزاری با گفت و گویی در ابهری مجید
سالهایداشتهایم قاتلجوانچهار «ایلنا»گفت:
را خودش ساله دو عموی دختر تپانچه با که
کشتهچونحجابخودرا رعایتنمیکردهاست.
امری عادی و کودکان برای او گفت: خونریزی
به هراس سابق مانند را آنها و طبیعی شده
کاهش علت مورد در وی نمیاندازد. وحشت و
گفت: خونریزی بی تفاوتی درباره و خشونت سن
نظیر قمه زنی مذهبی است مراسمهای ممکن
مراجع تایید بدون اما باشد خشونت این باعث
فعال مورد این در مدارک عملی انتشار از تقلید

کرد. خواهیم خودداری

پیشواز عید شکرگزاری به
بوقلمون عید یا

thanks giving در  آمریکا یا عید شکرگزاری
و خانواده افراد همه که است روزی این است. راه
میشوند جمع دور هم و نزدیک دور فامیلهای
در بودن از ویژه «بوقلمون» به غذا پختن با و
که همان طور ایران در میبرند. لذت هم کنار
به ویژهقیمتماکیان گرانی قیمتها، با میدانید
گوشتها نوع این به دیگر مردم پرندگان، و

دسترسیندارند.
ایران آمریکا مردمبوقلمونمیخورند ودر *در
فاطمه رویای در آنها دارند. مرغ حسرت مردم
بفرمایید شام! لوپز! جنیفر رویای در ما رجبی و

تحریمغربو گرانیمرغ برایاین کهمساله *
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 بقیه در صفحه ۳۳   

است! شده  سیاسی کامال درایران اجتماعی روابط

شوخی عکسی بهترین برسانیم مجلس نمایندگان اطالع به را
عید بوقلمون استخوانهای که است این راه
برایسفارتایران را آمریکا شکرگزاریخودماندر

کشورهایمختلفپستکنیم! در
در بوقلمون یک که قیمت میدانستید آیا *
حاال است؟ ایران در مرغ صد قیمت معادل آمریکا
(پروژه برای کنید محاسبه را دالر واقعی نرخ بروید

مثبتهایجمهوریاسالمی!) بچه
آمریکایی جشنهای هم ایران در شنیدم *
برگزار را و هالووین عید شکرگزاری و والنتاین مثل
رویمالها را کم کنند. رفیقیمیگفت: میکنند تا
نمیآید گیرمان دارد و بحث دیگری بوقلمون البته
که با کرده راهی پیدا رفقای دانشجو از ولی یکی
بوقلمون اندازه به را باد کند و دولتی مرغ باد پمپ
مرغ گذاشته  هم را اسمش بیاورد! در گنده 

«بوتاکس»شده!
*امسالبهجایعکسهایاونجوریدخترهای
خوشگلکهبرایرفقادرایرانمیفرستادمتادلشان
را شده بریان بوقلمون تا سه دو عکس بسوزانم را

شد! خواهند دیوانه فرستادهام. برایشان
مرسوم ایران در شکرگزاری عید برگزاری اگر *
دولتی» «بوقلمون صف در امروز مردم آیا میشد
تحریم کتاب در شریعتی (علی میایستادند؟

واخالق)
*چرااینرفقاییکهتجهیزاتساختبمبهای
جای ایران میفرستند به قاچاقی به هسته ای را
مردم برای شکرگزاری عید بوقلمون مقداری آن
حق بوقلمون آیا نمیفرستند؟ و نمیخرند ایران

آنها نیست؟

بحث سیاسی روز
از سوی برخی ایران فعلی تایید نوع حکومت
است. تعجب قابل کمی من برای ایران مردم از
باید چرا دنیا در دموکراسی و آزادی همه این با
و و ترس زور براساس آن اصول حکومتی که
بازگرداندن سیاسی و انزوای لجاجت و و خفقان
قبول توجه و مورد است پیش به قرنها مردم
کسی استکه مثلآن درست این باشد؟ عدهای
گرانت از کری و گیبسون مل و کروز بین تام
نقش هنرپیشههای بین دیگر سوی از و سو یک
انتخاب کند منفی فیلمهایفارسی قدیم دومیرا

که ژاندارم» «غالم فیلم توی اون یارو (مخصوصا
بین شکیرا و که این میکرد) و یا به زنها تجاوز
فائزه و رجبی بیانسه بیاییم فاطمه و لوپز جنیفر
رفسنجانیو یاخانموزیرجدیدبهداشت راانتخاب
این یا دارند و الزم عینک مردم ایران آیا کنیم.
کهمیگویندآبمیوهساندیس«مستکننده»هم

است؟ یک شایعه فقط هست

نوع برعکس! انقالب از
یکیازرفقاایمیلیفرستادهبوددرموردمنطق
مسلمانان جهان.می گفتکهمسلمانان مقیمدر
یمن، عراق، ایران، مراکش، لیبی، مصر، غزه،
و لبنان، سودان سوریه، پاکستان، افغانستان،
در آن ها که میگفت هستند. ناراضی سومالی
نروژ، سوئد، انگلیس، آمریکا، کانادا، استرالیا،
می گفت: هستند! راضی ایتالیا و فرانسه هلند،
خودشان نارضایتی علت ناراضی مسلمانان همه
راضی اقامت در آنها از کشورهایی که مردم را
بدبختی مقصر را و آنها کرده اند عنوان هستند

قلمدادمیکنند. خود
همینجا قضیه به کاش جواب دادم: برایش
که هستند  پررو آنقدر این ها میشد. ختم 
در از زندگی تو و من که کنند میخواهند کاری
ناراضی رضایتدهنده، کشورهای یعنی اینجا،
در زندگی از ما که کشورهایی به همه و شویم
کردیم مهاجرت آنها از و بودیم ناراضی آنها

برگردیم!

نکته ادبی
الفبایشان در  «پ» حرف چون  عربها
فارسی گفتند. زبانما نداشتند بهجایپارسیبه
کارحملهشانبهایرانتمامشدهو حاالکهعرب ها
فارسیمی خوانیم. هنوز زبانمان را ما رفتهاندچرا

نرفتهاند؟ هنوز آیا

خوانندگان از پوزش
این بوددر بهعلتنقایصفنی مطلبیکه قرار
چاپ قبل شماره در اشتباها شود چاپ شماره

قبل شماره خوانندگان که این علت به بود. شده
آن و بخوانند را دوباره مطلب این است ممکن
از خوانندگان این شماره از تکراری فرض کنند را
مذکور مطلب چاپ نکردن مجدد علت به نشریه
خوانندگان از و میطلبیم پوزش شماره این در
زودتر مطلب را این که این علت قبل به شماره

خواندندمعذرتمی خواهیم.

سئواالت حوا و و آدم
بیجواب

در او با آدم همآغوشیکرد؟ چون خدا چرا حوا
داده به عنوانیکاحساسانسانی قرار شهوترا
به دیگری تاریخی چاره زمان در آن او چون بود؟
با که نبود دیگری کس و نداشت آدم انتخاب جز
آدم، پدر چون شد آدم عاشق حوا آیا بخوابد؟ او
داشت کشتیسازی کارخانه نوح، حضرت یعنی
درباره پدرش آدم آیا بود؟ توپ وضع مالیاش و
نسل بشر انقراض نگران حوا آیا بود؟ دروغ گفته
فداکاری در او نوعی برای با آدم خوابیدن بود و

میآمد؟ حساب دوستی به انسان راه
خدا گفته بود با که این خاطر آیا حوا صرفا به

بود؟ مذهبی و انسانی کرد همآغوشی آدم

«امید» ماهواره
و برادران ساخت سفینه امید، ماهواره
در هم هنوز اسالمی، جمهوری مثبت خواهران

است. فضا
موقعیت مثل سفینه این موقعیت البته
فعالیتهایهستهای مورد جمهوریاسالمیدر
سفینه این کسی نمیداند مانده و ابهام پرده در

دارد. قرار کهکشان کجای در فعال
بهکمکیکی از برادرانمثبت که جدیداکمی
از پیام های تا چند توانستیم منفی شده نیمه
را امید ماهواره اس» های ام «اس یا الکترونیکی
قم شهر خود در مخابرات و مرکز هدایت به که

کنیم: پیدا فرستاده
به  قم ببخشید... گوشم. به * هیوستون

کجا هستیم؟ گوشم... ما
میگفت  بود که ارشمیدس درست کامال *
باال از را کره این داریم ما است! گرد زمین کره

اصالمسطح نیست. و میکنیم تماشا
آقای  عزیز امام جمعه توصیه  به امروز  *
بار اسراییل چند خاک روی باال این از خاتمی

کردیم. تف
از  ترکیه تصویرشخیلیبهتر ماهواره * اینجا

است. ایران در خودمان ماهواره
آیات  از ندارد. وجود سحر و غروب * اینجا
تقاضای ما روزه و نماز تکلیف مورد در  عظام

داریم. مشورت
* الو؟ اونقضیه ارشمیدسو گردبودن زمین 
سینا ارشمیدس بوعلی جای به کنید و حذف را

بگذارید که نگویند ما بیسوادیم. را
هم  توالت دستمال و شده سوراخ * آفتابه
بهطرف مسیر بدهید تا لطفا اجازه تغییر نیست.

تیمم برای سنگهای آنجا و از رفته مریخ کره
استفادهکنیم.

کاناپه روی شب چرا
خوابیدم؟

و جوانی که این کرم زیبایی و گفت: زنم آمد
کرده. کار خریدهام خیلی خوب تازه

مگه؟ پرسیدم:چطور
سال جوانتر چهار حدود فکر میکنم گفت:

شدهام.
ورندازش و شدم خیره صورتش به ثانیه چند

معمولی؟ یا سال کبیسه گفتم: و کردم
کاناپه) بر (سالم
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هدایت. خان قلی رضا از است کتابی ـ ۱
مخلوط  ـ ـ نظافتچی مدرسه درختان از ۲ـ 

آب. و خاکستر و آهک و آب
زهریکشنده  عنکبوتبا حشرهایشبیه ۳ـ 
ـ اسالم به گروندگان اولین  میان در زنی ـ 

باور نکردنی. پیشگوست اما

علی اصغر  ترجمه ناس به جان از آثار ۱ ـ
حکمت.

سردرگمی ـ  مظهر خرس! ـ ۲ ـ میراثخور
چاپ. انواع از

بین  سیمانی که یا ـ گل ارادتمند پیرو و ۳ـ 
دادن. رخصت ـ میگذارند آجر دو

ـ حرف فاصلهاندازـکارپیچ  زبان داربیزبان ۴ـ 
کننده. قول نقل ـ

در زمان  ـ واحدی از نعمتهای مجهول ۵ـ 
جداییها. شکوهگوی ـ

اساطیر  در نامتعادل شاهی ـ طاقچهباال ـ ۶
ریشه زنند! به بعضی ایرانـ 

دست افزارحروفچینحروفسربیـجای  ۷ـ 
بادگیرها. شهر لباسمسافرتیـ

در  پرش ـ سکوی آبی رود ـ  پایندان ـ  ۸
استخر.

قوم،  مهتر خارپشت ـ دیگری برای نام ۹ ـ
و برق تشخیص مصرف وسیله قافله ـ پیشرو

و گاز. آب
چهار  ـ غمگین و افسرده ـ ترسآور ـ  ۱۰

منتبریز.
از  ـ بهادار اوراق از ـ بیحال و سست ۱۱ ـ

شهرهای شمالی.
کاال و  ـ غلط! امال با کوچک پرندهای ۱۲ ـ
و آرامش نفرت و بیزاریـ  بیترسی ـ کلمه متاع

قلب.
و  آویزان  ـ آهو ـ الزماالجرا دستور ـ  ۱۳

معلق.
ـ  ایمان  و  یقین ـ هنگام و  وقت ـ   ۱۴

گفتنیهایناگفتنی.
نهم  قرن در کالم و فلسفه بزرگان از ـ ۱۵
«اخالق االشراق)، «لوامع چون آثاری صاحب

جاللی».

گوشت  محلـ  و جا خاطرههاـ  خاطر و ۴ـ 
همان. این هم مادر ـ ترکی

از  ـ تفرق و پراکندگی ـ انکراالصوات ـ  ۵
مصالحساختمانی.

برش کنگرهای  تنپوش استخر جایگاهـ  ۶ـ 
همراهی. ـ حرف لباس حاشیه

تهران  شمال در معروف قله ای ـ خوردن ۷ـ 
ـ. خشککن صورت حوله ـ

مراکز استانیـ   از ـ افسردگی ۸ـ  دلتنگی و
و ترانه. نغمه

کلمه  ـ زمان و عهد  ـ عالقه  و مهر  ـ ۹
تصدیق.

از حروف انگلیسیـخودش دلیل خودش  ۱۰ـ 
قمری. سال از ماهی ـ آمده

ترکی. اسم ـ آورنده پدید ـ فتنهانگیزی ـ ۱۱
جهان  گرد  شاعر و  است  خانه در  ـ  ۱۲
هم انسان دارد هم ـ چهارپا ترمز میگردد! ـ
در است و تیزتک معنی به اوستا در ماشین ـ

شده. آهو دری فارسی
تیغی. جوجه ـ نجوم علم ـ گرانمایهتر ـ ۱۳

نامهای  از ـ ـ جواهرآالت فراموشی  ـ ۱۴
باریتعالی.

فیلمی  اسکار وایلد و رمانی مشهور از ۱۵ ـ
نام. همین به

***
من می کنی  فکر تو پرسید: و آمد زنم 

خواهرم؟ یا خوشگلترم
پرتقال با سیب مقایسه مثل این گفتم:

است.
منظورت مگه؟  چطور پرسید: تعجب  با

چیه؟
و کباب زیر نون اون و کبابی تو آخه گفتم:

نیستند. اصالقابلمقایسه
است) فنرهایشناراحتکننده (کاناپهچقدر

***
برایاینکهچندکیلوییوزن زنمآمدوگفت:
اینکلوپ توییکی از کمکنمتصمیم گرفتهامکه

اسمنویسی کنم. فیتنسسنترها نرمش یا
خالی کافی میکنم اسم نوشتن گفتم: فکر

روش بگذاری. انرژی بیشتر کمی و باید نباشد
کاناپه) بر (سالم

***
شکرگزاری چه عید برای گفت: و زنم آمد

برنامهایبگذاریم؟
کنیم؟ را دعوت مادرت و چطوره پدر گفتم:

یعنی همین دیگه. thanks giving
شام؟ برای گفت: چه عالی. خوشحالی با

به من و از ما خونه بیایند نه، فقط گفتم:
کنند! تشکر تو با ازدواج خاطر

کاناپه) بر (سالم

***
هم دیر و مهمانی برویم بود به قرار زنم با

بود. شده
حاضری؟ نمیایی؟ چرا خانم کردم: صدایش
آرایش میکنم. دارم داد: جواب باال طبقه از

میدی؟ طولش اینقدر چرا گفتم:
باید این که خوشگلتر بشم داد: برای جواب

دیگه. کنم کار آرایشم روی

وقت را همه روز بهتره بجنبی. من گفتم:
ندارم.

برگشتن از مهمانی به جایاتاقخواب (بعداز
رفتم) کاناپه سوی به

***
حجاب هم من داری دوست اگر پرسید: زنم

نزنند. دید مرا دیگه مردهای تا بپوشم
دیدبزنند ببینندمن بگذار گفتم:الزم نکرده.

زجری میکشم. چه
کاناپه) بر (سالم

***
سر من به سر و بود شوخی حال زنم توی

گذاشتن.
لوپزمسابقه بین منو جنیفر اگر بهمنگفت:

انتخابمیکنند. زیباییبگذارندحتما مرا
گفتم: اگرانتخاباتشمثلایرانخودمان باشد
به نگذارند و بکنند صالحیت را صلب جنیفر و

است. درست تو حرف برسد مسابقه
و کننده ناراحت چقدر کاناپه این که (آخ

سفتاست)

***

زنم پرسید: راستیچیباعثشد کهاون شب
من تقاضای ازدواج بکنی؟ از

بطری مشروب قوی! جواب دادم: یک
کاناپه) بر (سالم

چینیها کلک
اینچینیهاهمهتولیداتخوبومرغوبشان
داشته اند وهمهجنسهای برایخودشان نگه را
صادر دنیا بقیه به خودشان را بیدوام و بنجل

میکنند.
این چینی ها یکساعت دیواریصادر مثالچرا
نمیکنندکهمثلدیوارچینخودشانهفتهزار
روی ساعت هفت از بعد و باشد داشته دوام سال

دیوار سکته قلبی نکند؟

میباشد عصبی عروقی عارضه یک که میشود
است. مذکور سیستم اختالل دهنده نشان که
تورم همچنین و مفاصل درد بیماری این در
انگشتاندستهمظاهرمی شود.سپسپوست
شدن سفت به شروع دستها و انگشتان ناحیه
با بیماران این دست میکند. شدن ضخیم و
رنگ به متمایل سرد، اغلب بیماری پیشرفت
ولی است غیرقابل حرکت سخت و و ارغوانی
نیست بیماری سخت چهره تنها مساله این
بلکه ناراحتیعمدهموقعیظاهرمیشودکه این
گوارش، دستگاه مانند داخلی اعضای بیماری
مبتالمی سازد تنفسی را سیستمقلبیعروقی و

است. کشنده که
بیمارشاظهارمیدارد وایلطبقگفته دکتر

عارضه درمانهایسطحیموقعیکه نتیجه که
شده ظاهر پوست روی و دست در ابتدا در
یعنی بود داده خوب جواب و سریع خیلی بود
بیماری ظاهری عالئم تمام ماه عرض چند در
را او بیمار پزشک که بطوری شده بود برطرف
از بعد ولیمتاسفانه بود. تلقیکرده درمانشده
ظاهر شدید ریوی عالئم نفس و تنگ سال یک
ریوی فیبروز ریهنشانگر شدهبودکهرادیوگرافیاز
نسج که در واقع بوده (Pulmonary Fibrosis)
طبیعیریهتبدیل بهنسجفیبروزه شدهبودولیبه
این عارضهمربوطبه بیماری بودکه اوگفته شده
همان این واقع در حالی که در نیست او قبلی
درمان بدون که بوده او قبلی بیماری عارضه
شده بود. ظاهر صورت این به ریشهای قطعی و

بیماریها... از پیشگیـری

سردیبانتانیاهو نخست وزیر جنگطلباسراییل
داشتهاست،ونتانیاهوباحمایتمفتضحانهخود
با انتخابات فاصلهاش را در جریان میت رامنی از

است. کرده بیشتر اوباما
در نتانیاهو  موقعیت بر  میتواند امر این 
اوباما واقع، در بگذارد. تاثیر رو پیش انتخابات
امیدواراست باسیاستهایخوددرچند ماهآینده
فرایند و بر هم و اسراییل انتخابات نتیجه هم بر
بگذارد. تاثیر اسالمی جمهوری انتخابات فرآورد

اصالح طلبان در که به نکته ای است دومی، این
رژیمجمهوری آیا ولی است. ایرانقوتقلبداده
اصالح طلبان سیاسی قتلعام از پس اسالمی
تن آمریکا، خصوص به و غرب فشار زیر میتواند،
که بدون این بدهد آنان السیف) حضور (بقیه به
شود؟ روبرو فروپاشی خطر یا مردم بی اعتنایی با
فشارهای غرب برابر در رژیم دیگر یا گزینههای و
چیست؟تسلیمازموضعضعف؟ویاخریدنخطر
یک متن و همه اینها در نظامی غرب؟ حمله
پاسخ بسیاری مردم؟ بیسابقه نارضایی عمومی
ماه آینده زیاد در چند سئواالت به احتمال این از

شد. خواهد روشن

ایران... سیاسی چشمانداز

که مدتی است خامنهای آیتاهللا هستند. رازآلود
بشریت بر جهان و تاریخ که را میپراکند این ایده
است. پیچ بزرگ تاریخی» قرار گرفته «یک سر
دوران ایندوران، خواهدشد، دورانجدیدیآغاز
پسامارکسیسم،پساناسیونالیسم،پسالیبرالیسم،
و اسالم دوران، دوران این پساسکوالریسم است.

(۱۰ بهمن ۱۳۹۰). بود خواهد قرآن
این اسالمی جمهوری دردناک تجربه اما 
فقیهانحاکم شاید قوتمیبخشدکه احتمالرا
قرآن و  پسااسالم  دوران  به  را ایرانیان  و ایران
ـ موازنه تحت رهبری خامنه ای ـ آنان برانند. 
زیان به کامال منطقه را جهانی و سطح در قوا
غیبگویی کرده پیامبروار، اما، آورده اند ایران در
است. تاریخساز که میدهند خبر معجزهای از و
پیروزیهای بزرگ تاریخیکه مسالهمردم اینک نه
به سقوط سراشیبی در گرفتن قرار و دارو فقدان

است. فقر خط زیر
سی» بی اینترنتی «بی از پایگاه برگرفته

۱۳ صفحه از بقیه
شکسته... کشتی در رخنه

نمیکندو دختر «نرهخر ترشیده» هنوز بلدنیست
بستنیرا لیسمیزند مثلبچهها بستنیبخورد و

حرفها. این از و...
ببرد را شهناز آدم که نمیآید خوشم اصال من
سرش با پشت بعد اما بخواباند، خودش توی اتاق

بگذارد. صفحه بیدندان پیرمردهای آن

سال و سن درباره
آنانیکهازسن وسالممیپرسند وقتشانراتلف
میمانم؛ هم و جوان همیشه جوانم من میکنند.
تنها اگر حتی دارم؛ جوان و پویا اندیشه ای که چرا
باشد. روان بستر رودخانه ای بر تنم از خاکستری
پیر نه و پیر میشوند نه و پویا جوان اندیشههای
پیریو مرگمتعلقبه پوسیدگانفکری، میکنند.
کاروان از افتادگان عقب تمدن، از ماندگان عقب
دانش،انسانستیزان، زنستیزان وزندانبانانآزادی
آگاهی،همیشه و خرد پایه  زندگیبر آگاهیاست. و

شادابیمیآفریند؛میدانستید؟

و جرعهای... گلی شاخه

خودش احیای برای که است گرفته قرار بدی
پذیرفتن جمله از اقداماتمیزند. از خیلی دستبه
بازداشتفرزندانش،بازگشتنمهدیهاشمیبهایران
و ائتالف آمادگی حتی هاشمی االن غیره. آقای و
را اصولگرایان وسیعی از روی طیف بر شرط بندی
دارد،بهشرطیکهاصولگرایاننزدیکبهاحمدی نژاد

نباشند.» اصولگرایان تندرو رادیکال طیف و
و روزنامهنگار مهدویآزاد مهدی که آن طور
تحلیل گرمسائل سیاسیمیگوید درشرایطفعلی
تواناییحمایت هاشمیرفسنجانیآمادگیو اکبر
ازچهرههاییهمچونعلیالریجانی،ناطقنوری،
خصوص به والیتی و قالیباف و روحانی، حسن
غرضی، جمله از خود کابینه دو وزرای برخی

را دارد. حتی خاتمی عارف، جهانگیری یا

و... سیاسی خبـرهای
۹ صفحه از بقیه


