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* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران        مشهد        تبریز        شیـراز        کابل        دبی  
    از ۵۶۷ دالر         از ۹۹۸ دالر        از ۹۹۸ دالر         ا ز ۹۹۸ دالر         از ۹۹۸ دالر       از ۹۹۸ دالر

به قیمت های فوق هزینه مالیات  (حداقل  ۴۴۸ دالر) اضافه می شود

یا تابو شکستن
تابوت؟ شکستن

نجفی شاهین اثر «نقی» آهنگ حاشیه در
(۱)

و است قشنگی بسیار ترانه «نقی» آهنگ
بتوان که این نه میخواهد. هنر واقعا آن ساختن
کاکلتآتشنشونه»شجریان آهنگ«برادر با آنرا
دادن قرار اما سحر» مقایسه کرد «مرغ حتی یا و
در  ایران بدبختی مردم و خردهای زجر و ۳۰ سال

میخواهد! کوتاه هم هنر آهنگ یک
(۲)

او آیتاهللامکارم آیتاهللا صافیوپشتسر گویا
دادهاند که شاهیننجفیمرتداست شیرازیفتوا

برادران خواهران و ترور او بر و نتیجه قتل در و
است. اصال موجه و الزم عدالتخواه و مثبت
سر در چیزی رپ آیتاهللا که از آهنگ دو این چرا

باشند؟! داشته فتوا حق باید نمیآورند
(۳)

که آنالین» «شیعه سایت متعصب برادران
«شیعه آندرالین» می گذاشتند را آن اسم باید
جایزه دالر هزار صد خواننده این کشتن برای
اگر چون میسوزد حالشان به دلم گذاشتهاند.
پیش سال سه را دو این آهنگ نجفی شاهین
بیتالمال قیمت امروز دالر نصف با میخواند

مسلمینایرانکلیصرفه جوییمیکرد!
(۴)

امام نجفی به شاهین که خوب شد خیلی
از نقی امام چسبید. نقی امام مثل جوادی
را او حق ایران شیعیان که است امامهایی آن
تحویلش دیگر امام های مثل و اصال خوردهاند
بود آمده جلوتر کمی شاهین اگر نمیگیرند.
احتماالجایزهبرای سرشبه یکمیلیونمیرسید

میبود! او گوش بزرگش تکه و
(۵)

بیان آزادی حق از دفاع برای میکنم فکر
خارج اپوزیسیون  است خوب نجفی شاهین 
بیاید و دارد هم خوبی مالی وضع که از کشور
بیشتر  را «شیعه آنالین» دالری هزار ۱۰۰ جایزه
 ۱۰۱ مثال بزند. دست باال مثل بازی پوکر کند و
که قرار است شخصی و به کنند دالر جمع هزار
را کار این تا بدهند کند ترور را نجفی شاهین
و بود خشنونت اهل اپوزیسیون اگر البته نکند.
خونریزی را و خون ایران داخل آیتاهللاهای مثل
دالر برای ترور  هزار دوستداشتمیتوانست۱۰۲
آیتاهللاصافیپیشنهادکند!چشمدربرابرچشم؟!

مشت؟! برابر در مشت
(۶)

فتوای قتلش که آورد شانس شاهین نجفی
آژانس با ایران هستهای مذاکرات با شد مصادف
اتمی!اینچندهفته ای کهجمهوریاسالمی ادای
بشر حقوق مدافع و مهربان و صلحجو کشورهای

خواننده زندگی این اضافه درمیآورد روزهای را
بداند! را آنها قدر باید او و است

(۷)
امامان حقوق مدافع سایتهای این از یکی
فیلترشکن با یک بچه سپاهی احتماال که مطهر
به را نجفی شاهین دیگر آهنگ است دولتی
آخر که آهنگی درباره به سیم «بعد از تو» نام
مخدر مواد و مشروب مصرف با شخصی زدن
در است سکسی غیرمتعارف و تابو تجربه های و
تخریبشخصیتکند. تا بود سایتخودگذاشته
کسینیستبپرسدآقاچراآهنگهایخوانندههای

میگذاری؟ خودت سایت در را مرتد

پارلمانی اخبار
از نقل به و آنالین» «شیعه گزارش به 
خبرگزاری«مهر»بر اساس مصوبهمجلسشورای
آب و برق انشعاب حق و مصرفی هزینه اسالمی
دارالقرآنهای و حسینیهها مساجد، برای گاز و

شد. رایگان ایرانی
بین مصوبه این رایگیری بر سر جریان در
نمایندگانکمیاختالفایجادشد.علیالریجانی
در رهبر نماینده عنوان به که مجلس رییس
و رهبریت نگهبان شورای نماینده و مجلس
تشخیص مصلحت عوضالبدل همچنین عضو
معترض نمایندگان به دارد فعالیت هم مملکت
مجانی امام گاز و  برق  و  آب  که حاال گفت:
همه گویا بعد میکنید؟! اعتراض هم باز شده
یکدیگر روی کرده بلند ختم صلوات نمایندگان
فوریتی چهار صورت به را الیحه میبوسند و را

تصویبمی کنند.

هفته دل درد
وقتها فارس خلیج بعضی

فعال هموطنان از بعضی چرا نمیدانم من
با حمله مبارزه را به جای خودشان سیاسی وقت
بر سر مرافعه و دعوا صرف ایران به دوم اعراب

کامپیوترشان جلوی میکنند؟ فارس خلیج نام
کلیککردن تا چند با میکنند فکر و مینشینند
میتوانندعرقوطن دوستیوآبرویملیخودشان

کنند. حفظ را
پر از میخورد؟ ما درد چه این خلیجفارسبه
عرب های پر از و جزایرش هم افعی است و کوسه
هم تنگه سه تا دو و است شبیه پیژاما بدلباس
بسته شدن به تهدید بسته یا و باز هی دارد که
میشوند. چرابهجایاینکلیککردنها ونوشتن
Petitionهای به قولی و اعتراضنامه عریضه و
خلیج مثال روی فارس خلیج درباره اینترنتی
نکنیم؟یعنیکسینیستکه ادعا مکزیک تمرکز
و نقشه و بود ایرانیاالصل مارکوپولو بگوید و کند
مال ایرانی ها روزی مکزیک خلیج بیاورد که سند
بودهاست؟یعنیدرستکردنچنینسندیبرای
سند عربها چطور سختیاست؟ ایرانیهایکار
در این ما یعنی کردهاند؟ جور عربی جعلی خلیج

افتادهایم؟ عقب هم عرب ها از زمینه
عربزده کرده اندکه اینقدر را حاالکهکشور ما
زمره در را «نیوزویک»ما حتینشریات«تایمز»و
بهتر میکنند قلمداد خاورمیانه عربی کشورهای
وپر وبدوندردسر وسرسبز نیستیکخلیجزیبا
هزاران ازجزیره هایبهشتیبا توریستوسرشار از
جایگزینخلیجفارس حورینیمهلختبهشتیرا
کنیم؟اینهمهایرانیکهدر«گوگل»کارمی کنند
ما برای کاری نمیتوانند میرود خیلی خرشان و
برایصاحبشدن را کلیک هایما و انجامدهند

کنند؟ برابر دو و دستکاری مکزیک خلیج

خبر؟ چه سوریه از
تهران «کیهان» لوس جوکهای سبک به

مورد اوضاع در سوریهای رفقای از یکی  از
کشورش وطرحکوفیعنانبرایصلحبین دولت

پرسیدم. شبهنظامیاناینکشور و
با عنان کوفی آقای دم سهال! و اهال گفت:

گرم! شرطی اش شش یا پنج طرح این
موافقی؟ او طرح با گفتم:

عربی) به دارم موافقت (یعنی اهلم گفت:
و است سختی و پیچیده بسیار طرح گفتم:

مشغولجنگکردنهستند. طرفینهنوز
گفت:سختن!

منظورتچیه؟ گفتم:
گفت:سختنیعنیضدسهال.یعنیاین طرح
کار و دارد کارآمدی االسد بشار از رفتن فقط بعد

است. کردن و فعال فقط وقت تلف میکند
بشه؟ چی قراره حاال گفتم:

دو فعال روزی عنان کوفی آقای طرح گفت:
سوریهصرفهجویی میکند برای را هزار جنازه سه
وجلوی کشتنخیلیها را میگیرد.فقط همینش

است. خوب
چی؟ که گفتم: حاال

که و حرفی است صیغه مثل این طرح گفت:
زنانصیغهایمیزنند.
گفتم: چه حرفی؟

مهم این نیست، مهم بودنش گفت: موقتی
کنند! مدتش را بیشتر که است

نوع افشاگری از
«ویکیپدیا»!

اساس بر که کرد» پیدا «یکی سایت توسط
درست غربیها «ویکیپدیا»ی کننده افشا سایت
بین از مکاتبات محرمانه توانستیم برخی شده
اخراج درباره را اسالمی و جمهوری برزیل دولت
برزیل مختلط استخر در که ایرانی دیپلمات
به صورت اسالم دین  تبلیغ و  ترویج مشغول
بوده نابالغ دخترهای به دستدرازی و دستمالی
نامه نماییم. چند درج شما برای کنیم و پیدا

وجود دارد. مکاتبات این در داخلی هم

(۱) شماره نامه
قربانی حکمت اهللا جناب آقای

برزیل و کشور در شما عملکرد به با توجه
آن خبر که در استخر مختلط جنابعالی حضور

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

به جمع خبرنگاران هم شما
بپیـوندید نویسندگان«ایرانیان» و

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

Tel.703-724-9680  Fax:703-724-9689
E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com
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 بقیه در صفحه ۳۳   

قرآن اهل دخترهای دوست تظاهرات

شوخی عکسی

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:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

خرداد) ۱) می ۲۱ دوشنبه

خرداد) ۸) می ۲۸ دوشنبه

و آموزش مساله به تاریخی نگاهی
آمریکا متحده در ایاالت اقلیت ها

مقیمی فرشید سخنران:
کانون جلسات همیشگی محل در

نمایش فیلم:
من» بدون «اینجا
ساخته بهرام توکلی

نیبرز رستوران نمایش: محل

«میـهن دوست ایرانی: محمد مصدق و 
کودتای تراژیک انگلیسی ـ آمریکائی»

«کانون دوستداران فرهنگ ایران» برگزار می کند:

معرفی و رونمایی از کتاب 

با حضور و سخنرانی نویسنده کتاب: کریستوفر دوبالگ

کریستوفر دوبالگ، روزنامه نگار و نویسنده ای است که برای 
«فاینانشیال  «اکونومیست»،  جمله  از  متعددی  نشریات 
مقاله  تایمز»  «نیویورک  کتاب  بررسی  مجله  و  تایمز» 

می نویسد.
با  که  شد  منتشر  بریتانیا  در  فوریه  ماه  در  او  اخیر  کتاب 
استقبال زیادی از سوی نشریات از جمله «فاینانشیال تایمز» 
«گاردین»، «آبزرور» و «ساندی تایمز» روبرو گشته است.

یکشنبه ۲۰ می ۲۰۱۲
ساعت ۳ و نیم تا ۵ و نیم بعد از ظهر

دانشگاه جورج واشنگتن
B-165 فیلیپس هال ـ  اطاق
801  22nd  Street, N.W.
Washington, DC 20052
Tel: (202) 994 - 7470

پس از جلسه سخنرانی. 
نویسنده کتا ب خود را 
برای عالقمندان امضا 

خواهد کرد

نکردهایم ارسال  رهبری بیت دفتر به  هنوز را
مینماییم. را آن کشور ترک فوری درخواست
برادران توسط که گل حلقههای دیدن از لطفا
متعجب خود را شده فراهم خواهران بسیجی و
با خود مصاحبههای در لطفا و ندهید جلوه
تفاهمهای ازجمالت«سوء مطبوعاتو رسانهها
برزیل کشور از  خود اخراج جهت  فرهنگی»

استفادهنمایید.
جمهوری اسالمی خارجه وزارت امور

(۲) شماره نامه
سربازان گمنام امام رییس محترم سازمان

قربانی حکمت اهللا آقای  بازگشت جهت
دیپلماتایرانیمستقردر برزیلتقاضایمی نماییم
ایشان شایانی از استقبال مراسم جشن و ترتیب
علت به و عمل آورده به امام خمینی فرودگاه در
و ایران بین همکاریهای هستهای بودن جاری
از خبرنگاران سئواالت ممنوعیت مراتب برزیل
و با گردد اعمال وسیله و شکل هر به این مقام
گیرد. صورت سرکوبانه برخورد سمج خبرنگاران
پاسداران سپاه عقیدتی امور دفتر

(۳) شماره نامه
ورزش محترم سازمان ریاست

مورد معظم در رهبر دستورات پیروی از به
چند در لطفا برزیل کشورمان در دیپلمات حادثه
به مربوط اخبار پخش مسابقه و از آینده هفته
مسابقات فوتبالبینایرانوبرزیلوتعداد گلهای
خودداریکرده و بیناین دو کشور بدلشده رد و
کنید. پخش را عربی کشورهای مسابقات فقط

خارجه. امور وزارت
سیما» رونوشت: «صدا و

(۴) شماره نامه
اسالمی ایران جمهوری سفارت

بدینوسیلهمراتب اعتراضو نارضایتیخودرا
ازرفتار غیرمدنی و غیرانسانی و وحشیانه دیپلمات
رسمیشما درکشورمانبهدنبالاتهام دستمالی
در و نوجوان نابالغ دختران آزاد به حریم تجاوز و

استخرهایمختلطبرزیلاعالممینماییم.
میان شما از آینده سفیر که بهتر نیست آیا

فاقد و شده عراق انتخاب ایران و جنگ جانبازان
و عصمت و حرمت بازو باشند تا و آرنج و دست

گردد؟ حفظ ما جوان دختران عفت
خارجه برزیل وزارت امور

ازدواج تعریف
آمریکا جمهور رییس اوباما، باراک قبل هفته
حزب رقیب با نوامبر سال جاری در باید که
آقایمیترامنی رقابتکند، جمهوریخواه خود
مدنی حقوق گفت که گویی تلویزیونی و گفت در
مزدوج زوجهای دیگر مانند باید همجنسگرایان
آقایمیترامنی زنمحترمشناختهشود. و مرد
دنبالرایمحافظهکارانومذهبیهای به همکه
باید ازدواج نطق آخر خود گفت: در است آمریکا
چرت باراک اوباما و باشد مرد و یک زن یک بین

می گوید. پرت و
شورای اسالمی مجلس از نمایندگان یکی
گفت: ضمنمحکومکردنهردویاینکاندیداها
به و نباشد اسالمی اخالق غرب در که وقتی
وصایایامامتوجهنکنندایننوعمسائلهمپیش
اصطالح به این ما از تعریف اضافه کرد: او میآید.
چند یک مرد و که ازدواج بین ازدواج این است
هم آقای اوباما و یکمرد زنبا نه چند زنباشد و

میکنند. اشتباه دو هر رامنی هم و

مادر روز تبریک
آقاسلطان ندا مادر به را مادر روز رسیدن فرا
ایشان برای متعال خداوند از گفته تبریک
تحمل و شکیباییمی نماییم. و صبر درخواست

کشور از خارج مقیم ایرانیان

خواب جنیفر لوپز
تویخوابم ولی آمد لوپز همجنیفر دیشب باز
سکسی قرمز آن لباس به جای نمیآمد. کاش
یک مویش توی قرمز  سرخ گل  و چاکدارش
برنج شکل گونی رنگ سیاه زشت گشاد مانتوی

داشت. سر به روسری و بود پوشیده پری
اسپانیایی  ?Que pasa (به پرسیدم: تعجب با

یعنیمنظورتچیه)
استون خندیدوگفت: بعد از این که پسر آلیور
محبوبیت شهرت و برای هم شده من مسلمان

مسلمان بشوم. که هستم این فکر بیشتر توی
چی؟ برای گفتم:

لباسش نیست که گاگا لیدی بهتر از گفت:
برای شهرت همه و کبابیه شبیه گوشت استیک

گاو؟ گوشت یا بهتره روسری میکنه؟ کار
کیش ندارم. دوستت دیگه برو گفتم:

کیش...
عصبانی شد وگفت: مگرمن جانورم که بهمن

برم؟ بیرون که از خوابت میکنی کیش کیش
ساعت توی سه شده بود. دو خیلی عصبانی

باالخره رفت. کردیم تا بحث خواب
چشمان با پراند. خواب از مرا زنم سحر کله
چند نشستم. رختخواب در خسته و کرده پف
کهمی خواسترویای انگار کرد. نگاه دقیقهایمرا
کیش دیشبخوابجزایر پرسید: حدسبزند مرا

بودم؟ اونجا هم من میدیدی؟ را
باشه! خیر گفتم: خواب دیدی عصبانیت با
و تمام بودند نشسته پنجره پشت پرنده سه تا دو
این برای هم من و میکردند جیک جیک شب
کیش میکردم کیش کنم رد آنجا از آنها را که

بخوابم. بگذارند من تا
راست بگیچوناگر خندیدوگفت: امیدوارم
که امشب پسر میکنم نفرینت دروغ گفته باشی

خوابت! توی بیاد استون آلیور

بگو برعکسش را
سیاسی و نظامی مقامات بیشتر روزها این
میزنند حرف از این مرتب در رسانهها اسراییل
و اسراییل ندارد بمب اتمی ساخت ایران قصد که
فکر نیست. کلهاش ایران در به حمله قصد هم
زیر و کاسهای است کار در اینجا کلکی میکنم
میباشد.بهاحتمالقوینقشهاسراییل نیمکاسه 
اسراییلمیگوید هرچه ایناستکهچونایرانبا
برعکسآنرا میگویدخودش مخالفتمیکند و
داریم ما اسراییل دروغمی گویدو بگویدکه بیایدو

بمبدرستمیکنیم!
شده... زبل خیلی «موساد» این

علمی اخبار
با که کردند اعالم «ناسا» دانشمندان
تلسکوپعظیمو جدید خود موفق بهدیدنذرات

شدهاند. کره مریخ سطح بر یخ
شد خوب که این مشکل بشر هم حل چه
ویسکی مجبور لیوان یک خوردن دیگر برای و
کلی ببریم و مریخ یخ کره یخدان به نیستیم با

زحمتبکشیم.

تهران از خبری
از تهران گزارش میکند خبرنگار مخصوص ما
اقامت محل جلوی بزرگی و صف طوالنی که
جمهوری اخراجی دیپلمات قربانی حکمتاهللا
هنگامی را مچش مختلط استخر در که اسالمی
برزیلی نوجوان دخترکان دستمالی مشغول که
بودند تشکیل گرفته بوده استخر زیر آبهای در

است. شده
و که شهرداری این با ما می گوید خبرنگار
نیرویانتظامیگردهمآییگروههایباالیدهنفررا
افرادجمع شده دوست نداردوخطرناکمی داند

نکردهاند. متفرق را دیپلمات این خانه بیرون در
صف علت تشکیل این در مورد خبرنگار ما
دانشجویاناسالمی از نفر صدها گویا میگویدکه
را خود و تاکسی اتوبوس با علمی قم حوزههای
حکمتاهللا انگشتان نوبت به تا رسانده آنجا به
ما جوان ماچ کنند. خبرنگار بوییده و را قربانی
ما هم و نمیداند را دانشجویان کار علت این

او نگفته ایم. به چیزی

کمدی استندآپ نوشته

اخبار علمی
تخیلی داستان و

اعالمشدکهیک دانشمند اروپاییمتخصص
فرمول کشف به نفت خام موفق و شیمیایی امور
است. این شده اتومبیل برای سوخت جدیدی
باک کردن جای پر ادعا میکند که به دانشمند
بود خواهند مردم قادر زودی بنزین به از اتومبیل
موتور و کرده پر خود ادرار با را خود اتومبیل باک
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قبله مسلمین  ـ نخستین زینهاری پناه و ۱ـ 
بود. جهان

تایلند  امروز که کشوری ـ نجاری چسب ۲ـ 
نورانی. ـ شده

و کهنه  ـ پوسیده از ورزشهای رزمی ۳ ـ
دل! ای ـ

سوئد،  شامل اروپایی کشور چند مجموع ۱ـ 
خوردنی. شهر ـ دانمارک و نروژ

نیکوتر  و خوبتر ـ کشیدن سختی و رنج ۲ـ 
الغری. حمام ـ

فدایکیفیت  گاه پادشاهانپیشدادیـ از ۳ـ 
و فرهنگستان جای بود معنی شمال به شود!ـ 

غرببرگزید.
صفت تفضیلی  عالمت کاشتهـ  تازه گیاه ـ ۴

برهنه. ـ خویشاوند ـ
صندلی  ـ طوالنی و همیشگی ـ ۵

عیالواری.
میگفتند ـ  را تیمارستان یا ۶ ـ بیمارستان

بدن. در منفیبافـ  عضوی عدد
کلمهتعلیل  نوعیچاشنی غذاـچلچراغـ  ۷ـ 

در اسپانیا. است جبالی ـ سلسله پرسش و
روزگاری دروازهبان  از ادواتورزشیـ ـ آهو ۸ـ 

شده. مربی و حاال ایران بود تیم ملی
سرخ  ـ ـ پیرامون تنپوش زنانه نوعی ۹ ـ

خوشبو. است چوبی ـ کمرنگ
آفتپیشه  رود درس نخواندهـ  و بیسواد ۱۰ـ 

وارد شده. به ذهن ـ
از  ـ نگهداری و حراس برای ظرفی ـ  ۱۱

تقسیماتارتشی.
گوشت  وزارت داراییسابقـ  عزیز عربـ ۱۲ـ 

کیف مسافرتی. ـ ترکی
غذا. نوعی ـ دیوار ـ آویز چراغ ـ ۱۳

و زبردست ـ  استاد ـ و قدرت ۱۴ ـ هیبت
میختابوت!

مجسمهساز  ـ پوست چروک و چین ۱۵ ـ
موجود  «عطارد مسین» ۱۶ خالق قرن فالمانی

لوور. موزه در

گیاهگونه  ـ جانور دریایی منزلت و مقام ۴ ـ
مروت. ـ

هر  ـ جریمه و غرامت ـ موسیقی الفبای ۵ـ 
گل رس. چیز ساخته شده از

میوهایتلخ  روشوقاعدهـگیاهیاستبا ۶ـ 
جمع. ضمیر ـ ابوجهل هندوانه نام به

عادت و  ـ است پولی واحد ـ چاپار ۷ـ  اسب
و خروش. جوش و ـ اضطراب روش

در  فقیرنشین منطقهای ـ نزار و ـ الغر ۸
مرغ سلیمان. نیویورکـ 

«رگ»  ـ اعداد طلیعه ـ پیشخانه و درگاه ۹ـ 
یقه نشین. تیر ببارد!ـ  تا ندارد

است  گلی هم ـ گنجشک زبان درخت ۱۰ ـ
به و است وطنی روزانه نشریات از ـ پرندهای هم

معنینیکوکاران.
است ـ  فعال شده تازگی آن به ۱۱ ـ صنعت

جهت. طرف و شیرینیـ 
ـ آلوی  جانماز از بیماریهای جلدی ـ ۱۲ ـ

کوهی.
فرنگیـ   قهوهخانه دلـ  زنده و ۱۳ـ  بذلهگو

و با حقیقت. صادق

جانوریازخانوادهمیمونـآدم هایزرنگ  ۱۴ـ 
دردمند. و رنجور ـ کنند! پهن طناب روی

دسته  ظرف ـ نوعی جک لندن از رمانی ۱۵ـ 
مایعات. برای لولهدار و

لنفاویمحل غدد آنهمنظیر و فعالیتمیکنند
با بیگانه عوامل و سلولها یا آنتیژنها برخورد

است. لنفوسیتها یا خودی سلول های
همانطورکهذکرشد،نسوجلنفاویدربیشتر
قسمتهایبدنپراکندههستندکهقسمتدیگری
هاضمه دستگاه درونی پوشش قسمت در آنها از
معموال که است آنها هوایی راههای و ریهها و
است غذایی مواد مقابل هوا یا در بدن محافظ
این میشوند. بدن خارجی وارد مواد با همراه که
دو در دو سرباز مانند که شامل لوژنها قسمتها
قرار دارندوهمچنینغدد لنفاویدیگر طرفگلو
هستند هوایی راههای سربازان که بینی و حلق
و در قسمت راست که (Appendix) و آپاندیس
روده بزرگ یا کولون به چسبیده و پایین شکم
سربازی مانند دور خیلی گذشته در و دارد قرار
آلودهترین عضو که بزرگ روده یا کولون از بوده که

بدنمیباشدمحافظتمیکردهولیبهمروزنقش
دیگر اعضای مانند امروزه و شده کمتر و کمتر آن

لنفاویفعالیتچندانیندارد.
از غدد لنفوسیتها یا سفید کلیه گلبولهای
خارج مخصوصی کانالهای وسیله به لنفاوی
به نسوج آنها میگردند. خونی عروق و وارد شده
مانندسربازانیدر و کلیهقسمتهایبدنرسیده
جستجویدشمنانسالمتیانسانمیباشندکه
بهمحل استقرارخود انجام وظیفهدومرتبه از بعد
تکرار عمل را این مرتب و کرده پادگان مراجعه یا
تماس تنها سفید گلبولهای این عمل میکنند.
مواد آنها بلکه نیست بیگانه عوامل با فیزیکی
است هم که ساخته خودشان خاصی را شیمایی
کار مکمل راه این میسازند که در خارج خود از
نام به لنفونیستهایی توسط کار این است. آنها
این زمینه  در بحث البته B-Cells انجام میگیرد.
بسیارمفصلاستکهازحوصلهاینمقالهمختصر
آن از مقدار همین به اینجا در من و است خارج

بسندهمیکنم.

بدن دفاعی سیستم اهمیت

جالبی! اختراع چه بیندازند! حرکت به را آن
گرانی بنزین مساله این با مردم از مشکل کلی
شد. خواهد حل زمین کره در سوخت کمبود و
نفت کودتا خاطر به کشوری در بسا دیگر چه
سربازان اشغال مورد نفت برای کشوری و نشود

نگیرد. قرار
البتهمنفکرمیکنماختراعاینآقامشکالت
راه باید داشت و خواهد همراه هم به را زیادی
این از برخی کرد. پیدا آن ها با روبرویی برای حلی
زیر باشند: قرار به میتوانند مسائل مشکالت و

از  و دارند آب کمبود که کشورهایی  *
آب به کمتر مردمشان میبرند رنج خشکسالی
تولید کمتر نتیجه آشامیدنیدسترسیدارند و در
دو پهنا آن ها مشکل یعنی داشت. ادرار خواهد

گردید. خواهد
خاطر  به طبیعتا مسلمان کشورهای * در
امام فتوای سوخت با نوع ادرار این بودن نجس
حجتاهللاها و مفتیها و آیتاهللاها و جمعهها
نمیکنم هم فکر  شد. خواهد اعالم  ممنوع
دانشمنداناروپاییبتوانندبهزودیبهنحوینوعی

اختراع کنند. سوختی حالل ادرار
شده  دسته بندی بنزین خرید به که * کسانی
فقط که از این کردهاند عادت و سوپر معمولی به
یک نوع سوخت ادراری باید حق انتخاب و یک
در نمیکنم هم فکر میشوند و ناراحت بخرند
مرغوبیت بهبود که اروپا باشد دانشمندان برنامه

برنامه در ادرار را اکتان درجه تحرق و قابلیت و
باشند. داشته

ضد  حرکت سوخت یک این نوع * اختراع
مانند زنان چون میشود حساب فمینیستی
سوخت سرعت  به  بود نخواهند قادر  مردان 

کنند. وارد اتومبیل باک به را خود اتومبیل
طراحی جدیدی  از باید * بیشتر اتومبیلها
در شوند. مثال بهرهمند سوخت در باک برای
مخزن درهای کلیه آفریقا و خاورمیانه کشورهای
سوخت گیری خطر گشاد تر گردند تا سوخت باید

باشد. جسمانیکمتریداشته
سوخت  برای دانشمندان این نمیدانم  *
پرواز هر از قبل آیا کردهاند؟ فکری چه هواپیماها
مفصلی آب بخواهند که مسافران خدمه و از باید
آیا نمایند؟ سوختگیری را هواپیما و بنوشند
کسر مسافران بلیت از بهای را رایگان بنزین پول

خواهندکرد؟
سوختگیری  جایگاه برای دانشمندان * این
بنزینها پمپ به جای آیا کردهاند.  فکری چه
دائمالخمرها در خیابان جلوی اتومبیلها باید
قیمت و بایستند نوشیدهاند مفصلی آبجوی که

بپرسند؟ آنها از را روز سوخت
کشورهای  اتحادیه یعنی «اوپک» * تکلیف
آن جای به آیا میشود؟ چه نفت کننده تولید
خواهد ادرار کننده تولید کشورهای اتحادیه

بود؟
تکلیفسازمانحفاظتازمحیط  باالخره *و
اگزوز این از شده خارج بوی با هوا بهبود زیست و
بود؟ خواهد چه جدید سوخت با اتومبیلها نوع

راهنمایی را  آنها و می کردم صحبت  جوان
من اگر گوش میکردند ولی به حرفم میکردم،
وقت هیچ آن ها نمی کردم، بازی اصلی تیم در
بیشتر ما وقتی نمیکردند. توجه حرف هایم به
پیشرفتکنیموبتوانیمچیزیبهبازیکناناروپایی
بیاموزیم،حرفمانراگوشخواهندکردولیاکنون

اینگونهنیست.
به میتواند اروپا در آسیایی بازیکنان حضور
جلب توجه باعث و کند عمل عنوان کاتالیزور
و هواداران خبرنگاران، باشگاهها، مقامات
زیادی مربیانآسیاییموانعبسیار بازیکنانشود.
عنوان بازیکن به اگر ولی دارند روی خود پیش
موانع این از بسیاری برسند، موفقیت به اروپا در

برطرفمی شود.
اینبازیکنان پارکجیسونگمیتواندیکیاز
منچستر در موفق حضور فصل هفت وی باشد.
تجربه فرگوسن نظر سر الکس تحت را یونایتد
در سال چهار از بیش آن، از پیش و است کرده
هدایت جنوبی تحت کره ملی و تیم آیندهوون

داشت. قرار هیدینگ گاس

قهرمانی به هلند انگلیسو اروپا، در پارککه
جهانی جام نهایی در نیمه حضور تجربه و رسیده
باالیی بسیار تاکتیکی هوش دارای دارد، هم را
بازیکنان در مربی شود مطمئنا روزی اگر است و

خواهند کرد. گوش حرفش رختکن به
به عالقهای سونگ جی  پارک متاسفانه
او از که گذشته سال حداقل یا ندارد مربیگری
گفت: وی نداشت. عالقهای پرسیدم، باره این در
«نمیخواهم مربیشوم.میدانمکهکار مربیبرای
اینزمینه مندر هدایتتیمبسیارمشکلاست.
کنترلکنم.  خوبنیستمونمیتوانم۱۱ بازیکنرا
از لحاظتاکتیکی انجاماینکار برایمسختاست.
مربی فقط نباید یک ولی دارم عالقه کار این به
مربی داشته باشد. توجه های تاکتیکی جنبه به
من کند. بازیکنان توجه تک وضعیت تک به باید
دهم انجام را مربی یک کارهای نصف میتوانم
نیستم. به خوب چندان کارها دیگر نیمه ولی در
شوم». مربی ندارم دوست که است دلیل همین
بازیکنیاستکهدرسطح دیگر هیده توشیناکاتا
پارک از حتی او است، ولی شده جهان شناخته
دارد. مربیگری به کمتری عالقه هم سونگ جی
من به ایران ملی تیم کاپیتان نکونام جواد

قصد ولی است عالقمند مربیگری به گفت که
آویزان کفشهایشرا آینده نداردظرفچندسال
و اراده دارای اوساسونا قدرتمند هافبک کند.
است. اما موفقیت برای الزم شخصیت قدرت

نگردد. ایران باز به فعال که است بهتر
بهتری به همسایههایش مربیان نسبت ایران
می گذارد اختیارشان در بیشتری فرصت و دارد
برای و روابطاهمیتزیادیدارد اینکشور ولیدر
که کنید ایجاد رابطههای مناسبی باید موفقیت
باعثاز بینرفتن اینموضوع وچندمشکلدیگر
علی دایی از اگر می شود. مربیان اشتیاق انرژی و

کرد. تصدیق خواهد را این گفته بپرسید،
افرادیکه در نیستکه این موضوعبدانمعنا
یا فاقد ندارند و شانسی هیچ اروپا بازی نکردهاند،
کره جنوبی، در الزم هستند. عالقه یا استعداد
سوئنگنام  ۲۰۱۰ همراه سال در یونگ تائه شین

شد. قهرمانآسیا
که است  استعدادهایی از یکی مربی این 
که  ۴۱ ساله مربی این برود. اروپا به میتواند
در زمان کافی است گرفته لقب «مورینیو آسیا»

این دارد. باور هم خودش کار به و دارد اختیار
گفته دربارههونگمیونگبوکاپیتانتیمملی کره
حاضر  حال در ۲۰۰۲ که جهانی جام در جنوبی
نیز عهده دارد بر هدایتتیم المپیکاین کشور را
احترام از آسیا در بو میونگ هونگ است. صادق

زیادی برخوردار است.
کار بین المللی زیادی نظر مربیان تحت وی
مناسبی دارد. رهبری قدرت و و کاریزما کرده
همچنینمیرجاللکاسیموفسرمربیبنیادکار
میرود انتظار که است مربیانی دیگر از ازبکستان

کند. روسیه مربیگری بتواند در کم دست
نسل جدیدی کسی میداند؟ در ژاپن چه
لیگ جی در را خود بازی دوران که مربیان از
در را مربیگری پستهای کم کم گذراندهاند،

اختیارمیگیرند.
با هوش شرق  ذهنهای برترین که  روزی 
بروند غرب بهترین های مصاف به خود فوتبالی
که دارد وجود هنوز موانعی نیست. دور چندان
دیگر موانع این ولی شود، برداشته میان از باید

قبلترسناکنیستند. اندازه به

آسیایی... مربیان چرا

«چند جامعه عنوان تحت فرهنگ این تحمل
فرهنگی» تنهابهتصادمفرهنگیونابرابری انسانی
چند فرهنگی میشود. آنمنجر فجایع ناشیاز و
وقتیمثبتوسازندهاستکهفرهنگهایموجود
را انسانی آزادی و برابری اولیه ارزش های آن در
احترام یکدیگر به متقابال بشناسند و رسمیت به
بگذارند. اگر عنصری از یک فرهنگ این ارزشها
با کرد. مبارزه تحمل را آن کند نباید نقض را
بخشی از تالشی فرهنگها عناصر ضد انسانی
برای نزدیکی فرهنگهای جهانی که باید است
تدریج یکدیگر صورت بگیرد تا جامعه بشری به به
رهایی مردساالرانه فرهنگهای مردهریگهای از
به و سازنده انسانی شکلی چند فرهنگی و یابد

بگیرد. خود

و... فرهنگی تفاوت

از جمله گروه، هر دستجمعى راى خواهد بود)،
هر پيروزى میتواند در ايالت، مقيم اين ايرانيان
دو از باشد. هر يک موثر اين دو كانديدا از يک
كل اياالت شود اين از يک هر برنده كه كانديدا
 ١٣ فوق مثال  (در ايالت آن «الكتورال» آراء 
خواهد تصاحب كالج» ويرجينيا) را «الكتورال
می تواندنقشاساسىدركسب كردوهمينامر
عمومى در انتخابات پيروزى و الزم راى ٢٧٠

باشد. داشته

راى از وقتى صحبت داشته باشيد، ياد به
كه نيست این منظور میشود، دستجمعى
شرایط حائز كه ويرجينيا مقيم ايرانيان كليه
شرکت نمایند. انتخابات در دادن هستند، راى
استكهبسيج كليه آنهاعملىنيست. طبيعى
براى انتخاباتى  «بلوک» يک تشكيل منظور 
انتخابات نزديک جريان در نهايى تاثيرگذارى

است.
تشکیالت تاسیس هدف این به نیل برای
اما میرسد. به نظر الزم سیاسی گروههای و

فعال ما تنها نه که در باال اشاره شد، همانطور
راه به  بلکه هستیم، تشکیالتی چنین فاقد
به انداختنآننیز درطولزمانکوتاه باقیمانده
میرسد. آنچهکه میماند به نظر انتخابات بعید
و جرایدووسایل ارتباط جمعی ایرانی وانجمن ها
کانونهایفرهنگی، ادبی، هنریوحتیسیاسی
قدیم خود خارج قالب از باید موجود است که
شده،هرکدامشجاعانهموضعگرفتهوباحمایت
را خود، بقیه هموطنان عالقه مورد از کاندیدای
این دعوت نمایند. انتخابات فعال در شرکت به
که است کشوری امور در تاثیرگذاری راه تنها

شدهایم. ساکن آن در ناخواسته یا خواسته

آمریکا انتخابات در آنها اساسی نقش و مهاجر ایرانیان

مقاومتها این مقابله با گروهبان برای حضور شاید
بودم. چون آماده نکردم. و نداشتم بود. «مقاومتی
میدانستم فایده ایندارد. دستوپایمنرا میگیرند
نباید که کاری آن بعد و میزنند کتک مقداری بعد و
دست بود منتظر نشست. شد.» خواهد بشود…
مماس او صورت روی و لبه تیغ را بیاید آرایشگر باال
افتاده به راه او صورت روی آنچه ناگهان دید کند.
انتظارهای تمام نگرانیها و زن است. مو دستگاه
موحشغیبشانزد.«اینقدرخوشحالشدهبودم…

مرتب بنا گروهبان آن و سلمانی این با بیاختیار که
میکردند و خندیدن… تعجب زدن حرف کردم
اینهاکهمنچهطور آخوندی هستمکهدارندریشم
کوتاهمیکنند ومناینقدر خوشحالم…[تمامکه را
خودم را چانه بده آینه را استاد این گفتم او شد] به
آینه اش چندسالاستندیدهام…خندهاشگرفت.
بله؛ دیدم نگاه کردن. صورتم کردم به بنا داد. را
نمیشناسد.» درست را خودش که این مثل آدم
را خامنهای آقای عبوس افسر آن برگشت هنگام
بود هم دور از فاصلهای که زبان تمسخر «با و دید
هم با من زدند. را ریشات آشیخ! کرد: صدا بلند
دادم ادامه خنده با و بله گفتم: بلند صدای همان
که بودم ندیده را چانه ام بود مدتها الحمداهللا
ندارم. ناراحتی من هیچ کردم احساس دیدم…
دلشمیخواستکهمنناراحت شایدتعجبکرد.

که نبودم.» غمگین بودم متاسف و و

«ریش آشیـخ» و...
۱۸ صفحه از بقیه


