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گاز نگیـرید!
میرحسین  دختر  دست  گرفتن  گاز  پی  در 
اکبر  اطالعات،  وزارت  ماموران  توسط  موسوی 
عمل  این  محکومیت  در  رفسنجانی  هاشمی 

خاطره ای از امام را بیان کرد:
»روزی با شهید الجوردی در محضر امام بودیم. 
شهید الجوردی گفت: دیشب چند دختر باکره در 
زندان اوین که قرار بود اعدام شوند را به عقد برادران 
پاسدار در آوردیم تا پس از رفع بکارت اعدام شوند. 
یکی از دختران مقاومت شدید می کرد و چنگ به 
صورت برادری که با او محرم شده بود انداخت. آن 

برادر هم دست او را گاز گرفت. 
امام در حالی که پارچه بنفشی روی پاهایش 
بود و به رادیوهای خارجی گوش می داد فرمود: 
گاز گرفتن در اسالم حرام است چون عادت سگان 
می باشد و سگ در اسالم نجس است. از این پس 
دختران را دست بسته تحویل برادران دهید تا این 

پدرسگ ها گاز نگیرند! 
ایشان فرمودند: اگر قوانین اسالم رعایت شود 
باید برای کنترل اوضاع برادران ما پدر این دختر 
را در حصر خانگی نگه دارند اما نباید او را گاز 
بگیرند تا رادیوهای بیگانه نگویند که ما حقوق 

بشر نمی فهمیم. 
امام فرمود: اما اگر روزی دختری را حتی اگر 
دختر یار امام باشد فاحشه خواندند اما او را گاز 
نگرفتند برادران را زیاد اذیت نکنید و فقط به آن ها 

برگ جریمه و یا کسر حقوق بدهید.«
بخشی از خاطرات سکسی رفسنجانی درباره امام

کدام حقوق زنان؟
آیا خنده دار نیست که وضع حقوق زنان در 
قرن ۲1 به بحث درباره این دو حق خالصه گردد:

زنان در عربستان: حق رانندگی!
زنان در ایران: حق خوانندگی!

قاچاق شیشه!
پلیس  فرمانده  مهری،  حسن  سرهنگ 
مواد  انتقال  باند  انهدام  از  کشور،  فرودگاه های 
مخدر شیشه از ایران به مالزی خبر داد. وی گفت در 
حین کنترل عادی مسافران به دو مسافر مشکوک 
شدیم و فهمیدیم که آن ها در ازای دریافت سه 
میلیون تومان به اضافه هزینه مسافرت حدود سه 
کیلو شیشه را بلعیده اند تا در مالزی از خود خارج! 

و به دست مشتریان بسپارند!
وی گفت: متاسفانه به علت فتوای چند مرجع 
تقلید استفاده از سگ های حساس به مواد مخدر 
برای ما ممنوع اعالم شده. و چون می گویند آن ها 
نجس هستند کار ما برعکس ماموران کشورهای 
یافتن قاچاقچیان بسیار سخت تر  برای  خارجی 
می باشد و فقط باید متکی به قدرت شناسایی 

ظاهری باشیم.
او گفت: خوشبختانه باهوش و درایت ماموران 
ما توانستیم این قاچاقچیان را سریع و فورا شناسایی 
کنیم چون از آن ها در حین راه رفتن صدای جرینگ 
جرینگ یعنی صدای شیشه شکسته شنیده می شد 
و ماموران ما فورا فهمیدند که آن ها دارند قاچاق 

شیشه می کنند!

موافقان و مخالفان شعار 
»مرگ بر آمریکا«

که  احمق هایی  و  دیوانه ها  این  عکس العمل 
مخالف جمع آوری تابلوهای شعار »مرگ بر آمریکا« 
و مرگ بر این و آن در شهر تهران شده اند را چگونه 

می توان توجیه کرد؟

آیا این ها فقط کتاب وصایای امام را خوانده اند 
که در جایی در میان جمعیت جو زده شده و گفته 
هرگز با آمریکا مصالحه نکنید؟ حاال او یک حرفی 
زد شما نباید جدی بگیرید. مگر او درباره آب و برق 
مجانی هم حرف نزد؟ این ها کتاب وصایای امام 
برایشان محترم تر است یا نهج البالغه که می گوید: 
بداخالقی نوعی دیوانگی است، تندخویی بی مورد 
نوعی دیوانگی است زیرا تندخو پشیمان می شود. و 
اگر پشیمان نشد بنا بر این دیوانگی او پایدار است!
انگار که این نهج البالغه برای زمانی که دالر به 

سه هزار تومان رسید نوشته شده است!

دانشگاه محمود
محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق در 
جمع خبرنگاران که در خانه او در ناحیه نارمک 
تهران جمع شده بودند در مورد دانشگاه جدید 
خود بنام »ایرانیان« به آن ها توضیحاتی ارائه کرد. 
او که در سالگرد تولدش در این مراسم شرکت 
می کرد به توصیه لباس شخصی های محافظ خود 
از ابراز سن خود پرهیز کرده و گفت: الحمداهلل 
دانشگاه »ایرانیان«، که به کوری چشم ملی ها و 
ناسیونالیست ها و خس  و خاشاک قرار است کامال 
اسالمی باشد از ترم آینده یعنی در ماه بهمن رسما 

دانشجو می پذیرد.
او گفت: ظرفیت دانشگاه ما حدود یک هزار نفر 
است و تا کنون دو نفر از مالزی، یک نفر از اندونزی 
و سه نفر از سومالی و چهار نفر از ونزوئال در این 
دانشگاه ثبت نام کرده اند. او گفت: به علت این که 
خواهران و برادران افغانی باید شهریه غیرشهروندی 
از آن ها تقاضایی برای تحصیل در این  بپردازند 
دانشگاه به دست ما نرسیده است اما قدم آن ها 

روی چشم ماست.
او اضافه کرد: برخی ها گفته اند هزینه تاسیس 
این دانشگاه از پول اختالس شده دولت سابق من 
است. من می گویم چه اشکالی دارد؟ منفعت های 

این دانشگاه به جیب دولت جدید خواهد رفت.
او اضافه کرد: برخی ها می گویند این دانشگاه 
بگذارید  می دهد.  گالبی  مدرک  و  جواد هاست 

دانشگاه  این  فارغ التحصیالن  وقتی  بگویند. 
رجال های دولت های آینده شدند به ریش آن ها 

خواهیم خندید.
در او پایان گفت: بعضی ها می گویند قرار است 
در این دانشگاه تروریست های آینده را تربیت کنیم. 
آقا چرا این حرف را می زنید؟ مگر تروریست مدرک 

و تحصیالت الزم دارد؟

افکار عمیق
من مطمئنم وقتی حدود90 درصد مردم ایران 
دارند از طریق ماهواره شوهای »یورو ویژن« سرشار 
از رقص و موسیقی و نور و رنگ را تماشا می کنند و 
لذت می برند و بعد آن را با تلویزیون ریش و پشم که 
اگر سیاه و سفید هم پخش می شد فرقی نمی کرد 
مقایسه می کنند در دلشان فقط یک چیز می گویند: 

عجب غلطی کردیم که انقالب اسالمی کردیم!

شکست انقالب؟
راستی آن هایی که هنوز فکر می کنند شعارهای 
استقالل،  آزادی،  یعنی  ایران  اسالمی  انقالب 
جمهوری اسالمی تحقق یافته با کجایشان فکر 

می کنند؟
اگر آزادی است پس چرا این همه زندانی و 

روزنامه توقیفی و مهاجر فراری داریم؟
اگر جمهوری است پس چرا این »آقا« تکلیف 

همه را روشن می کند؟
اگر استقالل است پس چرا بعد از 3۴ سال 
به دالر  ایران سر نخش  پول رسمی  ریال  هنوز 

آمریکا بسته است؟
واقعا که!

افکار عمیق )۲(
روزنامه  باید  چرا  که  نمی فهمم  هنوز  من 
»بهار« را که، می گویند به مقدسات توهین کرده، 
در »پاییز« ببندند؟ فکر نمی کنند این کار توجه 

بعضی ها را جلب کند که دولت قصد خاصی از 
این کار دارد؟

این هم نوعی منطق است!
توقیف  و  دستگیری ها  و  اعدام ها  توجیه 
روزنامه ها در دولت حسن روحانی که خود را دولت 
تدبیر و امید می داند مثل این است که با پالتو و 
ژاکت در وسط چله تابستان به خیابان بیایی یا با 
شورت و زیرپوش نازک در برف و یخبندان و یا 

ریزش برف قدم بزنی!

»یوگا« حرام است 
یا حالل؟

خبر آمد که ورزش »یوگا«  از سوی چند مرجع 
مذهبی و مرجع تقلید اسالمی در کشور مالزی حرام 

اعالم شده است.
دولت مالزی که از مذهبیون و امام جمعه های 
این کشور حساب می برد پروانه کسب و کار هزاران 
مرکز تعلیم »یوگا« در این کشور را باطل کرده 
و مراکزی را که در خفا و بطور زیرزمینی به امر 
»یوگا« مشغو ل اند تهدید به مجازات های سنگین 

قانونی کرده است.
این مراجع تقلید اسالمی می گویند اگر این 
مراکز فقط برای ورزش و تمرین باشند می توانند 
فعال گردند اما اگر به مسائل روحی و روانی بپردازند 

باید فورا تعطیل شوند.
آن ها می گویند خم شدن و معلق زدن و پیچ 
و تاب بدن فقط باید برای نیایش در برابر خداوند 
باشد نه این که شخص از این حرکات منفعت 
شخصی و معنوی ببرد! با آن که دانشمندان عقیده 
دارند که ورزش »یوگا« نوعی آرامش و اعتماد به 
نفس ایجاد می کند، مذهبی های مالزی می گویند 
اگر شخصی آرامش و اعتماد به نفس داشته باشد 

دیگر به خدا نیازی ندارد!
مغز  »یوگا«  ورزش  می گویند  دانشمندان 
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مشاور و دوست همیشگی شما برای دریافت هر نوع وام ملكی

Hassan  Habib

 Interest rates are    
 still historically low
 making now a great
 time to Purchase or

Refinance

غذاهای ارامنه و ایران با کیفیت  عال و قیمت های مناسب
قبول هرگونه سفارشات کوچ و بزرگ برای جشن ها و مهمان های شما

301.838.9500

در راکویل، مریلند، افتتاح شد

موسسه تامین خدمات اجتماعی ایرانیان

ARARAT KABOB & DELI

1203 Ta� Street, Rockville, MD 20850

بزرگترین سیگار علف در ایران پیچیده شد!

را تقویت می کند و شخص در سایه این ورزش 
می تواند هوش و زیرکی و خرد بیشتری کسب کند 
و مذهبی های مالزی می گویند مشکل ما هم با آن 

همین است.

مرگ بر آمریکا؟
از مجموعه شعرهای حزب اللهی
چگونه می توانم تو را دوست داشته باشم؟

وقتی که هواپیمای مسافربری ما را می زنی...
چگونه تو را دوست بدارم؟

وقتی که ریال مرا به کود حیوانی بی ارزش
تبدیل کرده ای که حتی

آپارتمان مرا هم  بوته های پالستیکی گلدان 
سبزتر نمی کند...

چگونه تو را دوست داشته بدارم؟
وقتی که سفارتت را بستی و رفتی...
حاال از دیوار کدام سفارت باال بروم؟

چگونه تو را دوست بدارم؟
وقتی که بزرگترین مغزهای ما را 

ملوس ترین جیگرهای ما را
از ما دزدیدی و بردی...

چگونه تو را دوست بدارم؟
وقتی که با ترور دانشمند هسته ای ما

نگذاشتی کار اسراییل را تمام کنیم یا برق ارزان 
داشته باشیم...

چگونه تو را دوست بدارم؟
وقتی که هفت سال مرتب در قرعه کشی گرین 

کارت کشور تو شرکت می کنم
و هیچ گاه برنده نشده ام...

من به تو اعتماد ندارم...
ترا دوست ندارم...

خاک بر سرت...
مرگ بر تو...

از کجا آورده ای؟
یکی از رفقا فیلم یا ویدیو کلیپ »یوتیوب«ی 
یک خانه اشرافی در شمال تهران را که برای فروش 
در بازار عرضه شده برایم فرستاده بود. خانه نگو، 
قصر بگو! مساحت حدود ۲0 هزار فوت مربع یعنی 
معادل 10 خانه نسبتا بزرگ من و شما در آمریکا.

همه چیز تمام اتوماتیک، تمام سنگ مرمر و 
چوب اسپانیایی و حتی با آسانسور که بتوانی در بین 
طبقه اول و دوم باال و پایین بروی! جاکوزی و حمام 
آخرین مدل که هیچ حتی آشپزخانه »اوپن« هم 
دارد )راستی شهرداری با فتوای این که آشپزخانه 
»اوپن« حرام است چگونه به این آقای بساز و 

بفروش جواز ساختمان داده است!( 
خالصه بگویم که طرف فقط کم بود که یک 
فرودگاه در این خانه قرار دهد. این خانه را چه کسی 
می سازد؟ این خانه را چه کسی می خرد؟ چطور 
شد و به کجا رفت. این ممه را هم آن لولویی که 

ممه های احمدی نژاد را برده بود، برد؟

خبری از »الشباب« در 
سومالی

خبر آمده که توسط هواپیمای »درون« یعنی 
هواپیماهای عقاب شکل بدون سرنشین آمریکا سه 
نفر از اعضای اصلی »الشباب« مورد هدف موشک 

قرار گرفته و کشته شده اند.
»الشباب« یکی از گروه های انقالبی طرفدار 
برقراری سیستم شریعت اسالمی در کشور سومالی 
است که به رقابت با گروه های تندروی دیگری چون 
»طالبان«، »القاعده«، »بوک الحرام« برخاسته و 

مسئول قتل هزاران نفر است.
این سه نفر به گفته مقامات امنیتی کنیا که 
با نیروی مخفی آمریکا همکاری می کنند در حال 
مسافرت به نقطه ای بوده اند تا بتوانند در آنجا چند 
عملیات انتحاری انجام دهند. البته مرگ بسیار تلخ 
است اما زیاد نباید برای این سه نفر غصه خورد و 
اشک ریخت چون به هر حال آن ها قرار بوده چند 
ساعت بعد کشته شوند و بدنشان متالشی شود!

راستی وقتی که  شباب  معنی جوانی می دهد 
خبر مرگ این اشخاص را چگونه اعالم می کنند؟ 

می گویند: طرف جوان مرگ شد؟

معامله با هندوستان
در اخبار خواندم که قیمت میوه و سبزی در 
هندوستان غوغا می کند. حتی از ایران خودمان 
هم بدتر شده است! یعنی واقعا به نوعی فاجعه 

تبدیل شده است.
می گویند قیمت ها هفته ای ۲0 درصد باال می رود 
و پیاز که یک رکن اصلی غذای هندی است نوعی 

کاالی اشرافی و تجملی به حساب می آید.
این مساله تقصیر خود هندی هاست که فقط 
سبزیجات می خورند و اصال از گوشت گاو، چون 
آن را می پرستند، استفاده  نمی کنند. نیایش این 
حیوان تا به حال دردی را هم درمان نکرده، اگر 
کرده بود حداقل می توانست جلوی تورم میوه و 
سبزی را بگیرد! بر اساس قانون عرضه و تقاضا 
اگر هندی ها گوشت خوار بودند و گوشت گاو را 
می خوردند کشاورزان و واردکنندگان میوه و سبزی 
به خاطر رقابت با گوشت نمی توانستند هر قیمتی 

را روی اجناس خود بگذارند. 
تظاهرات و اعتراضات زیادی در مورد این تورم 
و باال رفتن قیمت سبزیجات در هندوستان به راه 
افتاده است. در ایران قیمت میوه و سبزی آنقدر 
به  تظاهرات  برای  بتوان  که  نیست  وحشتناک 
خیابان رفت و با نیروی انتظامی و لباس شخصی 
و بسیجی دست به یقه شد اما اگر مردم جرات 
داشتند می توانستند برای قیمت وحشتناک گوشت 
به خیابان ها بریزند و تنها با نیروی انتظامی دست 
به »یقه« شوند بلکه »تنبان« آن ها را هم بکنند!

ـ  سیاسی  ستد  و  داد  نوعی  می شد  کاش 
اقتصادی ـ کشاورزی با هندوستان می داشتیم. 
خودتان می دانید که ما در ایران چقدر گاو داریم 
که صاحب مقامات هم هستند. در صورتی که 
هندی ها دست از سبزی خواری مطلق برمی داشتند 
ما می توانستیم این گاو ها را برای آن ها بفرستیم و 
در مقابل مقداری میوه و سبزی و شاید هم برنج 

باسماتی دم سیاه بگیریم.
آمریکایی ها به این نوع داد و ستد و معامله 
می گویند: win win situation یعنی هم ما حال 

می کردیم و هم هندی ها.

آهنگ جدید: ننگ بر 
نیـرنگ تو!

خواننده جدید اسالمی، اسفندیار قره باغی، در 
گفت و گو با روزنامه »کیهان« خبر از آهنگ جدید 
خود به نام »ننگ بر نیرنگ تو« داد که اثری ضد 

آمریکایی کامل و جدید است.

اسفندیار قره باغی گفت: آهنگ و شعر این اثر 
را خودم سروده و درست کرده ام و از کارم پشیمان 

نیستم. 
او گفت: این روزها صحبت از مصالحه با آمریکا 
است. مگر این ها ترور دانشمند اتمی ما را یادشان 

رفته و یا حادثه هیروشیما را فراموش کرده اند؟
او اضافه کرد: این اثر را با استفاده از فرمایشات 
مقام معظم در مورد غیرقابل اعتماد بودن آمریکا 

خلق کرده ام.
وی گفت: فعال حدود 1۲0 نوار و سی دی در 
حوزه علمیه قم فروخته ام که این رکورد جدیدی 

در تاریخ آهنگ های سیاسی اسالمی ایران است!
در جواب سئوال خبرنگار صفحه هنری  او 
»کیهان« که پرسیده بود: برای آینده کار خودتان 
چه آرزویی دارید، گفت: امیدوارم معروف شوم و 
بتوانم بعد از مهاجرت با خانواده ام به آمریکا در 
آنجا کنسرت بگذارم و نگران جلوگیری از برگزاری 

کنسرت هایم نباشم!

در دنیای حیـوانات
دکتر روانشناس به گربه گفت: چرا از سگ 
می ترسی؛ او که غذای آماده برای سگ می خوره 
و به تو کاری نداره . آیا اون غذاها از گوشت تو 

خوشمزه تر نیستند؟ 

گربه گفت: من آمده ام اینجا به من اعتماد به 
نفس بدهید نه این که احساس حقارت و بی ارزشی 
کنم آن هم در مقابل غذای کنسرو شده سگ ها!

***
طاووس از دکتر روانشناس پرسید: دکتر چرا 
خدا در آفرینش من که یک پرنده زیبا و هزار رنگ 
زشت  اینقدر  مرا  پاهای  و  کرده  اشتباه  هستم 

خلق کرد؟
دکتر گفت: کفر نگو! شاید خدا فکر کرده که تو 

ممکن است کفش و چکمه بپوشی!

***
زنبور عسل به دکتر روانشناس گفت: دکتر فکر 

می کنم عاشق شده ام.
دکتر پرسید: عاشق کی؟
زنبور گفت: عاشق ملکه!

دکتر گفت: شوهرش می دونه؟
زنبور گفت: نه. ولی تازه از هم جدا شده اند و 

او رفته به یک کندوی دیگر.
دکتر گفت: خب، اشکالی ندارد. براش کادو 

ببر و بگو که دوستش داری.
زنبور گفت: توی همین فکرم. فقط نمی دونم 

براش گل ببرم یا یک شیشه عسل!؟

***

با تهیه خبرها و گزارش هایى از محل اقامت خود در سراسر آمریكا

شما هم به جمع خبرنگاران
و نویسندگان»ایرانیان« بپیـوندید

به ما خبر بدهید تا ما به دیگران خبر بدهیم
»ایرانیان« قویترین رسانه فارسى زبان در سراسر آمریكا
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

خبرهای سیاسی...

بقیه از صفحه 1۷

بقیه از صفحه ۳1

بقیه از صفحه ۲۷
بقیه از صفحه ۹

بقیه از صفحه 1۷

1ـ  کتابی از زنده یاد استاد محمد تقی جعفری.
۲ ـ واحدی در وزن ـ شهری در استان اصفهان ـ 

آبراهه.
3ـ  انسانی بسیار قدرتمند و افسانه ای که پرواز هم 
می کند، البته بر پرده سینما ـ کلمه تعلیل و پرسش ـ 

از گازها.
۴ـ  هزار کیلو گرمـ  معادل فارسی سوبسیدـ  درخت 

نی خیزران.

1 ـ فرومایگی، پستی ـ مداری که از میان منطقه 
معتدله شمالی عبور می کند.

۲ـ  واحد شمارش کشتی و هواپیماـ  از وزارتخانه ها 
ـ جوهر قلیا.

3 ـ پیچ و دورگرد بزرگراه ـ  طفیلی ـ در عفو لذت 
بیشتری است تا این یکی.

ـ کلمه خطاب. ـ پناهگاه  ـ از مراکز استان کشورمان   ۴

۵ـ  دستور بزرگانـ  ماهی فروشـ   نتی در موسیقی.
۶ ـ در بازی نرد استاد است ـ از صفات باریتعالی ـ 

سپهر و گردون.
۷ ـ آوای مگس! ـ از کارکنان خدماتی در ادارات ـ 

خوک وحشی.
۸ـ  خلبان هواپیماـ  اشارتی است به آدم های غریب 

و بی خانمان یا گدا.
9ـ  این مهربان تر از مادرـ  حالتی در نشستنـ  رود 

اروپایی.
10 ـ پیش رو ـ امضای مامور دولت در پای گذرنامه 

ـ از باال نشستن کسی نخواهد شد.
11ـ  آفرین کمان نشینـ  جاده هواپیماـ  اخوی.

1۲ ـ ثروت و دارایی ـ گرانمایه و مرغوب ـ محکم 
و استوار.

13 ـ وسیله ای برای پاک کردن و نظافت ـ سخن 
زشت و سخیفـ  جبه و باالپوش.

1۴ـ  سوغات قمصرـ  قانون چنگیزیـ  بهشت برین.
1۵ ـ رمانی از فرانسوا ساگان نویسنده فرانسوی ـ 

آداب و رسوم قومی.

ـ بزرگوار و شریف. ـ پیمان ناقال  ـ تصدیق روسی   ۵

۶ـ  اثر آبـ  پوست نوعی درختچه که بویی خوش 

دارد و جوشانده آن مثل چای استـ  شب تازی.

۷ ـ تصور و پندار ـ نوعی راه رفتن تفننی ـ از 

مایعات هستی بخش.

۸ـ  انبار غلهـ  آب بندـ  آشـ  واحدی در مسافت.

9ـ  صد متر مربعـ  از شهرهای کنار دریا در شمال 

ـ سرنیزه است.

10ـ  پرچمـ  دوی استقامتـ  تصدیق ماتادور.

ـ در فرهنگ ها به معنی تمام و کامل  ـ روز عرب   11

استـ  محصول آب و صابون.

1۲ ـ شاخه جوان درخت ـ حتما کاری زشت و 

ناصواب کرده استـ  خاک سفالگری.

13 ـ نوعی کبوتر در اصطالح کبوترباز ـ زیر پا 

گستردنیـ  راه بندان.

1۴ ـ با اصول همراه درآورند ـ شهر باسلق ـ این 

چنین، این زمان است.
ـ رمانی از اشتفن تسوایک و فیلمی به همین نام.  1۵
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معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به 
محبس محکوم رفته او را معاينه و اعالم 
نظر می کند. در صورتی که از نظر جسمی 
نباشد قاضی  اجرای حکم  برای  مانعی 
مجری حکم به محکوم اطالع می دهد 
اشخاصی  با  مالقات  تقاضای  چنانچه 
را دارد اظهار نمايد. در صورت تقاضای 
محکوم  نظر  مورد  اشخاص  مالقات، 
عليهـ  به شرطی که قبول تقاضا موجب 
ـ به محل حبس  تاخير اجرای حکم نشود 

دعوت می شود .
ماده ٩ ـ پس از حضور فرد يا افراد 
مورد تقاضا، رييس زندان يا قائم مقام وی 
ترتيب مالقات محکوم را با آنان می دهد. 
محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در 
حضور مرجع قضايی مجری حکم يا بدون 
حضور وی به مالقات کنندگان کتبا يا 
شفاها اظهار کند. فقط رييس زندان يا 
قائم مقام وی بايد در جريان مالقات و بيان 
اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت 

از يک نفر مترجم استفاده خواهد شد .
ماده ١٠ـ  روحانی يا فرد بصير دعوت 

شده بايد اقدامات زير را انجام دهد :

١ـ   تذکر به محکوم مبنی بر توبه .
٢ ـ تذکر به محکوم مبنی بر اين که 

چنانچه وصيتی دارد اعالم نمايد .
٣ـ  تذکر به محکوم برای غسل ميت 
و تحنيط و تکفين خود در مورد قصاص 

نفس و رجم .
تبصره ١ـ  نظارت بر انجام امور فوق با 
مقام قضايی مجری حکم است و عنداللزوم 
خود اقدام تذکر به محکوم خواهد نمود.

تبصره ٢ـ  مامورين زندان و يا نيروی 
انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه 
می دهند تا با آب صدر و آب کافور و آب 
خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبی که 
در خصوص اموات مقرر است و با رعايت 
موازين شرعی خود را با سه قطعه کفن، 
تکفين و حنوط نمايد. در اين صورت، پس 
از اجرای حکم و مرگ مرجوم و يا محکوم 
به قصاص بدون نياز به غسل و کفن جديد 
با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و 
در قبرستان مسلمين دفن می گردد؛ مگر 
اين که محکوم قبل از اجرای حکم غسل 
نکرده باشد که در اين صورت غسل ميت 
و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در 

مورد وی انجام خواهد شد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «خبرنامه گویا»

اعدام غی ـر انسانی ١۶ زندانی بلوچ و دامی...

یک اعتصاب عمومی تمام عیار به مدت 
یک روز در شهرهای مختلف کردستان 

به اجرا در آمد.
 اعدام های اخیر اگر در روزهای آینده به 
یک چالش جدی برای دولت و حاکمیت 
به  نشود،  تبدیل  کردنشین  مناطق  در 
احتمال زیاد باعث معلق ماندن، و چه 
بسا از بین رفتن، اعتماد و فضای نسبتا 
امیدوار کننده ای خواهد شد که پس از 
انتخابات در میان بخشی از مردم و برخی 

از فعاالن کرد ایجاد شده بود.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

در قفل کردستان...

و  به مطب دکتر  آمد  ماهی قزل آال 
گفت: دکتر مدتی است که وقتی زیر آب 
هستم نفسم می گیره و برای هواگیری 

مرتب باید بیام روی آب.
دکتر گفت: صد دفعه بهت گفتم که 

این سیگار بدمصب را ترک کن!

***
گاو آمد به مطب دکتر روانشناس و 
گفت: دکتر جان من مرتب قربانی تعارض 
و تجاوز جنسی مردم هستم. چکار کنم؟

دکتر پرسید: منظورت چیه؟
و  می آیند  مرتب  آن ها  گفت:  گاو 

پستان های مرا می مالند.
مگر  پرسید:  کنان  خنده   دکتر 
را  تو  که می خواهند شیر  نمی  دانستی 
بدوشند و بخورند. فکر نمی کنم قصد 

تعارض جنسی داشته باشند.
گاو گفت: آخه، من یک گاو نرم!

***
موشی در مطب دکتر روانشناس بود 

و با او درد دل می کرد.
تو  آرزوی  بزرگترین  پرسید:  دکتر 

چیست؟
موش گفت: که یک روز صاحب یک 
آزمایش  انسان ها  البراتوار بشوم و روی 

کنم!

***
گوزن رفت به مطب دکتر روانشناس 
و از او پرسید: آخه دکتر چرا خدا این 
شاخ های بزرگ را روی سر من گذاشت 
که نتو نم به راحتی در جنگل حرکت کنم 

و الی درخت ها و شاخه ها گیر نکنم؟
دکتر گفت: به قسمت مثبت قضیه 
فکر کن که اگر تلفن موبایل داشتی این 

شاخ ها آنتن بهتری به تو می دادند...

***
گربه از دکتر روانشناس پرسید: دکتر، 
باالخره من با این وحشت و ترس از آب و 

شنا کردن چکار کنم؟
دکتر گفت: به نظر من بهتر است اول 
با وان حمام و جاکوزی شروع کنی و بعد 

بروی سراغ استخر و دریا!

خالی از شوخی

انجام شده است.
فیلم کوتاه تهرانجلس ساخته مارسل 
جیوارگیس ماجرای امیر یک مهاجر ایرانی 
و همسرش سوفیاست که برای زندگی در 
این محیط تازه تقال می کنند. اما زندگی 
شرایط  با  فرصت های طالیی  کشور  در 
سخت کار خسته کننده در یک رستوران 
باعث شده تا این زوج درمورد تصمیمی که 
برای مهاجرت گرفته اند تجدید نظر کنند.
مستند ۸۷ دقیقه ای باغبان ساخته 
محسن مخملباف درباره یک فیلمساز 
ایرانی و پسر اوست که برای درک بهتر 

مذهب به اسرائیل سفر می کنند.
ماجرای  می آیند  مستند مسلمانان 
یک گروه کمدین آمریکایی است که با 
اجرای کمدی استند آپ در میدان های 
شهرهای کوچک و دهات دورافتاده آمریکا 
می کوشند با مسئله تنفر از اسالم یا اسالم 

ستیزی مقابله کنند.
چون  معروفی  کمدین های  درفیلم 
آصف  گاروفالو،  استوارت، جانین  جان 
ماندوی و علی ولشی درباره تاثیرکمدی 

بر افکار مردم عادی صحبت می کنند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»

و خنده آوری را در فیلم بوجود می آورد.
فیلم کوتاه »سخنی از بغداد« ساخته 
از  است  مجموعه ای  الرکین  جورج 
و  ایرانی  بازیگران  از  گروهی  اجراهای 
غیر ایرانی از جمله فریبرز داودیان، نوید 
نگهبان، مایکل یوری وجفری اونز از روی 
داستان های زندگی مردم عراق در دوران 
10 ساله حمله و اشغال این کشور توسط 
ارتش آمریکا. فیلم براساس نوشته هایی 
از ساعد رحمان، ساعد سعید، بسیم ال 

حجار و مجید جرار ساخته شده است.
ایران  دقیقه ای هدف:  مستند ۶۸ 
ساخته اندی نوریس پیچیدگی  های روابط 
بین ایران و آمریکا و کوشش هایی که برای 
جلوگیری از حمله احتمالی به ایران شده 
است را برای تماشاگر غربی به نمایش 
می گذارد. در این فیلم که از روی کتاب 
دیوید بارسامیان ساخته شده گفتگو هایی 
با نوام چاومسکی، ناهید مظفری، یرواند 
آبراهامیان، تریتا پارسی و استیون کینزر 

پایان جشنواره فیلم...

ایران هم در واکنش به خبر محکومیت 
پگاه آهنگرانی، این هنرمند ایرانی را به 
»بی توجهی به اعتقادات دینی« متهم کرد 
و نوشت: »سخنان و تصاویر غیراخالقی او 
که خود در فضای عمومی اینترنت منتشر 
کرده، گواهی بر این واقعیت تلخ است که 
وی به اعتقادات اسالمی و دینی بی توجه 
بوده و به قوانین و ارزش های دینی کشور 

دهن کجی می کند.«
در ۲1 خرداد ماه، 1۴0 هنرمند ایرانی 
با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده 
این  از  یکی  هم  آهنگرانی  پگاه  بودند. 

هنرمندان بود.
پگاه آهنگرانی در سال 13۸۷ در بیست 
و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
فجر کاندیدای دریافت جایزه نقش دوم 
زن برای بازی در فیلم »زادبوم« ساخته 
ابوالحسن داوودی شد. او در فیلم های 
دیگری مانند »آقا یوسف«، »صدا ها«، 
و طبقه  زن  زمستانی«، »سه  »خواب 

سوم« نیز بازی کرده است.
پگاه آهنگرانی چند فیلم مستند هم 
ساخته است که از آن میان می توان به 
»محاکات غزاله علیزاده« و »ده نمکی ها« 

و »تماشاخانه« اشاره کرد.
پگاه آهنگرانی در مستند »محاکات 
غزاله علیزاده« با نزدیکان این نویسنده، 
از جمله با دخترش سلمی، و چند تن 
مسعود  مانند  کسانی  او،  دوستان  از 
بهرام  و  سپانلو  علی  کیمیایی، محمد 
بیضایی گفت  و  گو کرده و تالش کرده 
از زوایای گوناگون زندگی غزاله علیزاده، 

نویسنده سرشناس ایرانی، را بنمایاند.

بقیه از صفحه ۲4
پگاه آهنگرانی به...

دو تجربه و دو رهيافت بسيار متفاوت را 
زندگی کردند. زنان از پراکندگی کامل، 
سکوت و نقطه »صفر« اجتماعی توانستند 
جنبشی بزرگ را بوجود آورند در حالی که 
جنبش دانشجويی از سنت، شرايط عينی 
و ذهنی بسيار متفاوتی برخوردار بود. اين 
دو جنبش را می توان از نظر زمينه های کار 
جمعی مدنی، پراگماتيسم، پراتيک درونی 
دمکراتيک، اشکال ائتالف و هم گرايی، 
نوع پرداختن به هدف های مدنی، صنفی 

و يا سياسی با يکديگر سنجيد.
جنبش های اجتماعی ايران کمتر از سوی 

کنشگران آن ها مورد بازخوانی سنجشگرانه، 
عينی و مردم نگارانه قرار گفته اند و زندگی و 
رخدادهای درونی کمتر آن ها به موضوع بحث 
عمومی تبديل شده است. اين نکته ای است 
که نويسنده کتاب هم بدرستی در مقدمه به 
آن اشاره می کند. کتاب سند با ارزشی است 
برای همه کنشگران مدنی و حقوق بشری در 
داخل و خارج ايران. مطالب کتاب پاسخ ها 
و تحليل های عملی هستند پيرامون چرايی 
ضعيف بودن کار جمعی در ميان ما ايرانيان. 
نويسنده به چند و چون تجربه هايی می پردازد 
که توانستند، دست کم در مواردی، بر اين 

»لنگی« تاريخی ما غلبه کنند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو فردا»

دو دهه جنبش زنان...
بقیه از صفحه ۳۳

به چشم می خورد: خانم جیل آبرامسون.
»فوربس« جوان ترین افراد قدرتمند 
معرفی شده در لیست خود را جداگانه 
زاکربرگ،  مارک  است.  کرده  معرفی 
خالق و مدیرعامل شبکه اجتماعی »فیس 

 بوک« صدرنشین این لیست است.
کیم یونگ اون، رهبر کره شمالی، با 
داشتن رتبه ۴۶ جدول از نگاه »فوربس« 

دومین جوان قدرتمند جهان است.
جوان های  جدول  رتبه  سومین 
تکنولوژی های  به غول های  باز  لیست 
سرگئی  است.  مربوط  ارتباطی  نوین 
برین و الری پیج، از بنیان گذاران کمپانی 

»گوگل« هستند.
نام دیوید کامرون ۴۷ ساله، نخست 
وزیر بریتانیا، نیز در میان جوان ترین های 
به  جهان  افراد  قدرتمندترین  لیست  
که  است  آن  بیانگر  و  می خورد  چشم 
قدرتمند ترین  های جهان چندان کم سن 

و سال نیستند.


