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بحث آزاد:
بررسی اوضاع ایران و جهان در سالی که گذشت

به علت تعطیلی مدرسه 
جلسه در رستوران نیبرز برگزار می شود

دوشنبه 1۸ فوریه )3۰ بهمن(

»بررسی قانونی«
ورود و خروج سازمان مجاهدین 

از لیست تروریستی آمریکا
سخنران: غالم  علی ترشیزی

عنتری که آبروی 
لوطی اش را برد!

رییس و مسئول تحقیقات فضایی جمهوری 
اسالمی در مورد ابهامات و سئواالتی درباره پروژه 
میمون فرستاده شده به فضا که توسط رسانه های 
غیرایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور عنوان شده 
بود به خبرنگاران توضیحی نداد. وی فقط گفت: 
می گویند که میمون ارسالی ما به فضا با میمون 
برگشت شده به سوی کره زمین تفاوت دارد اما 
به خدا قسم ما به چشم خودمان دیدیم که این 
میمون به فضا رفت! او اضافه کرد: عملیات ما 

فتوشاپی نبود! 
من نمی دانم چرا ما باید همیشه از مسئولین 
جمهوری اسالمی حتی آن هایی که برای پیشرفت 
علم در این رژیم 1۴00 سال عقب افتاده تالش 

می کنند بیخود انتقاد کنیم؟
می گویند میمون رفته به فضا یک خال قرمز 
روی ابرویش داشته و میمون برگشته چنین خالی 
نداشته است. آیا شما می دانید پیشرفت علم جراحی 
پالستیک در کره های دیگر چقدر باال است؟ از کجا 
معلوم که این میمون را در آنجا عمل جراحی صورت 

نکرده باشند؟ 
می گویند میمون رفته به فضا موهای خاکستری 
نقره ای داشته و میمون برگشته به زمین موهای 
قهوه ای بلوند پرپشتی داشته است. یعنی می گویند 
امالح و عناصر شیمیایی کره های دیگر اصال تاثیری 

روی موهای سفید ندارد؟
می گویند این میمون وقتی که خاک ایران را 

ترک کرد در بغل همه دانشمندان فضایی اسالمی 
بود و آن ها را می بوسید اما وقتی که بازگشت فقط با 
آن ها دست داد یعنی آن ها را نمی شناخت و با آن ها 
شناسایی قبلی نداشت. چه اشکالی دارد؟ شما هم 
دو سه روز برو خارج از کشور وقت برگشتن حتی 
حوصله دست دادن با کسی را نخواهی داشت چه 

برسد به ماچ و بوسه.
من فکر می کنم این میمون همان میمون است 
و اگر ابهامات و سئواالتی پیش آمده فقط به خاطر 
این است که فتوشاپ های کامپیوتری ایرانی که 
معموال کپی های دزدی بسیار بدی هستند مثل 
برنامه های فتوشاپ واقعی که ما در غرب داریم 

کار نمی کنند.

تاثیـر ماهواره ها
دکتر مجید ابهری که دکترای علوم رفتاری دارد 
حرف هایی می زند که حتی یک دامپزشک هم جرات 
گفتن آ ن ها را ندارد چون همه به او خواهند خندید! 
او در گفت و گویی با خبرگزاری »ایلنا« می گوید: 

افزایش زنان خیابانی از تاثیرات ماهواره ای است!
این دکتر آسیب شناس به جای این که علم 
آسیب شناسی خود را متوجه آسیبی که مردم کال 
از رژیم اسالمی دریافت کرده اند کند متوجه زنان 
فاحشه ای که برای لقمه  نانی به تن فروشی روی 
آورده اند کرده و می گوید: دالالن جنسی شاخه ای 
از جنگ نرم هستند که در شهرهای بزرگ به ویژه 

تهران فعالیت دارند.
کسی نیست از این پرفسور بپرسد وقتی که 
ماهواره ها روشن هستند و فیلم های آنچنانی پخش 
می کنند چرا مردان ایرانی باید این فیلم ها را رها 

کنند و به خیابان ها بروند؟ 
آیا علت افزایش فحشا تاثیر ماهواره ها بر مردان 

است یا وجود زنان خیابانی؟

میلیـونرها
مقامات دولتی جمهوری اسالمی اعالم کردند 
که در حال حاضر خط فقر در کشور بر روی رقم 

دو میلیون تومان قرار گرفته است.
یادش بخیر، روزگاری به کسانی که یک میلیون 
تومان درآمد داشتند خیلی حسودی می کردیم ولی 

حاال دلمان برایشان می سوزد!

محمود در فضا؟
محمود احمدی نژاد می گوید: حاضرم اولین 
آدمی باشم که جمهوری اسالمی به فضا می فرستد. 
البته این آرزوی اکثریت مردم در ایران هم هست. 
در مورد مردم کرات آسمانی دیگر مطمئن نیستم. 
بهتر است صبر کنیم ببینیم این میمونی که به 
فضا فرستاده بودیم سالم برمی گردد و بعد برای 

مسافرت های بعدی نقشه بکشیم.

ماه عسل در ایران
بدترین نقطه دنیا برای سپری کردن ماه عسل 
از سوی اتحادیه آژانس های هواپیمایی و تورهای 
تفریحی انتخاب شد و متاسفانه کشور ایران در قعر 
این جدول قرار گرفت. دالیل ارائه شده برای این 

انتخاب به شرح زیر عنوان شده است:
10 ـ گیج شدن زوج ها برای انتخاب ایران یا 

پرشیا برای ماه عسل!
9ـ  نبودن پرواز هواپیما به مقصد ایران!

۸ـ  گرانی هتل و غذا در ایران!
بچه های  و  خیابانی  گداهای  فراوانی  ـ   ۷
بی سرپرست که ماه عسل را کوفت زوج ها می  کنند!
6 ـ اجبار در پوشیدن لباس با حجاب های 

اسالمی برای همسران ماه عسلی!
۵ ـ عدم ایمنی در خیابان ها به علت تعدد 

زورگیرها، کیف قاپ زن ها و کالهبرداران!
۴ـ  نبودن هوای سالم برای استنشاق زوجین 

ماه عسلی!
3 ـ نبودن استخرها و ساحل های مختلط 

مردانه و زنانه!
2 ـ نبودن اینترنت درست و حسابی و بدون 

فیلتر!

1ـ  مخالفت عیال برای مسافرت به کشورهایی 
که ممکن است تازه عروسان را برای مقاصد سیاسی 

به گروگان بگیرند!

وزارت کدام امور خارجه؟
من نمی دانم که چرا ما وزارت امور خارجه 
داریم؟ ما که با هیچ کشور دنیا رابطه ای نداریم چرا 
وزارت امور خارجه می خواهیم؟ برای دو سه تا کشور 
کور و کچل و جزیره نشین و سیاه آفریقایی یکی دو 
تا مسجد و پرورشگاه کافی است که موضوع امور 
خارجه خودمان را حل کرده باشیم. هر وزیر و کاردار 
و سفیری را هم که به خارج می فرستیم دست  گل 
به آب می دهد و آبروریزی می کند. مثال مچش را 
در حال دزدی از مغازه های انگلستان می گیرند و یا 
دختران نابالغ را در استخر دستمالی می کنند و یا 
از ایرانیان مقیم خارج که باید زیر چتر وزارت امور 

خارجه باشند کتک می خورند.
فکر نمی کنید به جای وزارت امور خارجه یک 
دفتر مذاکره با آژانس اتمی برایمان کافی باشد که 
سالی یک بار به خارج برویم و بگوییم: به حضرت 
عباس مقاصد نظامی نداریم!؟ آخر مگر همین 
شعارهایی که در مسجد ها روی پارچه های بزرگ 
می نویسیم و می گوییم مرگ بر آمریکا، مرگ بر 
انگلیس، مرگ بر اسراییل، مرگ بر دنیا کار تمام 
کارمندان وزارت امور خارجه را انجام نمی دهند 
و کلی پول بیت المال مسلمانان را صرفه جویی 
دردی  چه  به  خارجه  امور  وزارت  نمی کنند؟ 

می خورد؟

مدیریت بانکی
مدیر کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی اعالم 
کرد که در ایران روزانه بین ۷0 تا ۷۵ هزار چک 
بانکی برگشت می خورد. او گفت: آمارهای ما نشان 
می دهد که در سال 13۸۴ حدود سه میلیون و 
۵۴6 هزار چک برگشتی داشته ایم اما امروز یعنی 
تا پایان سال 1391 رقم این چک های برگشتی به 

20 میلیون و 3۷0 هزار برگ بالغ شده اند. او گفت: 
علت می تواند در دو چیز باشد: تقیه اسالمی و این 

که خدا بزرگ است و پولش خواهد رسید! 
دکتر  به مدیریت جهانی  اگر  کرد:  اضافه  او 
احمدی نژاد وقت می  دادیم و او را برای یک دوره 
دیگر انتخاب می کردیم به جرات بگویم که تمام 

چک های کشور برگشت می شد!
او اضافه کرد: اگر ایران مدیر بانک جهانی بود 

اوضاع دنیا چطور می شد؟

نکته 
سال ها قبل احمدی نژاد در قول های انتخاباتی 
خود در مصاحبه ای گفته بود: حاال هم مشکالت 
مملکت ما شده لباس خانم ها و یا موی بلند پسرها؟ 
و اضافه کرده بود: ما باید اقتصاد مملکت را به جای 

این چرت و پرت ها درست کنیم.
چقدر خوب شد احمدی نژاد به سراغ اقتصاد 
رفت و دالر بیشتر از چهار هزار تومان نشد. اگر به 
موی مردم گیر داده بود احتماال امروز همه آن ها 

کچل بودند!

برگه امتحانی!
از طریق یکی از معلمین یکی از مدارس دولتی 
و مذهبی توانستیم یک نسخه از برگه امتحانی یکی 
از دانش آموزان شستشوی مغزی شده این مدرسه 
را که زیاد هم باهوش نیست به دست بیاوریم و با 
شما درمیان بگذاریم. ببینید با کودکان و نوجوانان 

ما چه کرده اند:
سئوال: اصول دین را نام ببرید.

امامت،  جواب: توحید، نبوت، نماز، عدل، 
والیت.

سئوال: فروع دین را نام ببرید.
جواب: جهاد، شهادت، تقیه، اصل والیت.

سئوال: دو تن از امامان را نام ببرید.
جواب: امام جمعه تهران، امام جمعه اصفهان.
سئوال: چرا امساک در ماه رمضان واجب است؟
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شوخی عکسی

واقعا ما ۳۳ سال سر کار ماندیم و مردم صدایشان هم در نیامد؟

(301) 581-0120

ملیحه برگریزان

paviliontravel@
hotmail.com

به تهران )برای اقامت ۳۰ روزه( .......... از  ۳98 دالر
به تهران )برای اقامت ۶ ماهه( ........... از  ۴98 دالر
به اصفهان ................................ از  ۲98 دالر
به شیراز ................................... از  9۷۵ دالر
به مشهد .................................... از  9۷۵ دالر
به تبریز .................................... از  ۶8۵ دالر
به دوبی .................................... از  ۴89 دالر

)به قیمت های باال مالیات اضافه خواهد شد(

۷ روز کروز از بالتیمور ....... نفری ۵۵9 دالر + مالیات
9 روز کروز از بارسلون ....... نفری ۶8۰ دالر + مالیات

با سرویس ما  راحت تر و پربارتر سفر خواهید كرد 

پاویلیـون تراول

برای کسب اطالعات تورهای 
مختلف به همه نقاط دنیا 

با ما تماس بگیرید

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

Tel.703-724-9680  Fax:703-724-9689
E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com

جواب: چون تحریم ها شروع شده و همه چیز 
گران است.

سئوال: سه تا از معجزه های اسالم را نام ببرید.
جواب: شهاب یک، شهاب دو، شهاب سه.

سئوال: چرا قبله برای مسلمانان ایران مهم 
است؟

جواب: چون بشقاب ماهواره روی آن تنظیم 
می شود.

سئوال: چرا گوشت خوک حرام است؟
این  اسراییل و صهیونیست ها  جواب: چون 

گوشت را می فروشند.
سئوال: اگر۵0 کارگر در عرض دو سال مسجدی 
بسازند 100 کارگر  این مسجد را در عرض چند سال 

می سازند؟
جواب: این 100 کارگر ول معطل هستند چون 
آن ۵0 کارگر قبال مسجد را سخته اند و تمام کرده اند.
سئوال: چند معجزه امامان را با ذکر نام آن ها 

بیان کنید.
انگور  امام حسن عسگری مکتشف  جواب: 
عسگری. امام زین العابدین بیمار مخترع بیمارستان.

سالمتی روح و روان در 
زیر تحریم ها

پرفسور منوچهر جعفریان، متخصص و پژوهشگر 
برجسته علوم تغذیه مقیم خارج که تازه به ایران 
رفته، کتابی درباره علوم و اصول تغذیه نوشته 
است. در این کتاب او می گوید، رازهایی که در مورد 
سالمتی بشر یافته در سه چیز خالصه می شوند 

خندیدن، بخشیدن و فراموش کردن. 
او می گوید این سه عامل مهم ترین برای سالمت 
روح و روان است و اگر با تغذیه مناسب همراه شوند 

عالی خواهد بود.
دیشب من برای تمرین گفته های این دکتر به 
بقالی سر کوچه رفتم. وقتی قیمت های اجناس 
او را که نسبت به یک ماه قبل 20 برابر شده بود 
دیدم فقط »خندیدم«. خواستم به او به خاطر این 
قیمت های سرسام آور اعتراض کنم و به صورت پر از 
ریش و پشم او سیلی بزنم اما به خاطر این پرفسور 

کوتاه آمدم و او را »بخشیدم«. 
وقتی به خانه رفتم زنم پرسید: شیر خریدی؟ 

پنیر چطور؟ 

با توجه به توصیه های این پرفسور برای سالمتی 
روح و روان خودم و زنم جواب دادم: »فراموش« 

کردم!

واقعا که!
آیا این نامردی نیست که ایرانی های امروز که زیر 
رژیم ضد ایرانی جمهوری اسالمی زندگی می کنند 
وفادار  پارسی خودشان  فرهنگ  و  تاریخ  به  اما 
مانده اند به جای رفتن به امام زاده ها و حرم اما م ها 
به سر قبر فردوسی بروند اما برای او فاتحه به زبان 
عربی بخوانند؟ پس این »عجم زنده کردم به این 
پارسی«  چه شد؟ طرف نگفته عرب زنده کردم...

امام زاده ها یا عمو سام؟
از چند روز دیگر نتایج قرعه کشی گرین کارت 
امسال آمریکا آماده و اعالم می گردند. همان طور که 
می دانید کشور ایران باالترین شرکت کننده در این 

قرعه کشی را در قاره آسیا دارا می باشد. 
از چند روز دیگر ایرانیان مقیم ایران می توانند 
بفهمند که امام زاده هایی که آن ها در مقبره شان 
دخیل بسته اند و دعا خوانده اند تا در قرعه کشی 

برنده شوند موثرتر بودند یا خود عمو سام؟!

رفتن حوا از بهشت
از  تئوری جدید من درباره علت خروج حوا 
بهشت این است که او به خاطر خوردن سیب از 
بهشت بیرون نرفت. حوا یک روز از آدم پیغام گرفت 
که من شب دیر به خانه می آیم. حوا که به شوهرش 
مشکوک شده بود تصمیم گرفت از بهشت به جهنم 
برود و ببیند آدم دارد چکار می کند؟ وقتی از بهشت 
بیرون رفت کلید خود را جا گذاشته بود و نتوانست 
با آدم )که اتفاقا در جهنم با حوریان بهشتی که به 
جهنم فرار کرده بودند مشغول صفا بود و حوا مچ 

او را در حال خیانت گرفت( به بهشت برگردد.

عملیات جراحی زیبایی!
بعضی وقت ها نمی دانم به این خانم های ایرانی 
که از مسافرت ایران برمی گردند و یکهو سینه های 

سایز نارنگی آن ها به سایز نارگیل تبدیل می شود 
چه باید گفت. چگونه این عمل جراحی زیبایی را 
به آن ها تبریک بگوییم؟ سینه نو مبارکه؟ انشااهلل 
به پای هم پیر شوید؟ به شما تبریک بگویم یا به 

همسرتان؟ شیرینی اش را کی می  دهید؟

گردگیـری احمدی نژاد 
و الریجانی

خبرنگار مجلسی مخصوص ما از ایران گزارش 
مفصل و دقیقی از جریان شاخ به شاخ شدن قوه 
مجریه با قوه مقننه یعنی احمدی نژاد با الریجانی 
رییس مجلس اسالمی تهیه کرده و برای ما فرستاده 
است. برخی از نکات این گزارش را در جاهای دیگر 
خوانده اید و آن را ممکن است در »یوتیوب« هم 

دیده باشید. 
وقتی احمدی نژاد وارد مجلس شد چند نفر به 
احترام او بلند شدند ولی الریجانی از جای خودش 
تکان نخورد. قبل از جلسه در راهروی مجلس 
الریجانی احمدی نژاد را از دور دیده بود و به یکی از 
همراهان خودی گفته بود: این جواد را چه کسی به 
مجلس راه داده؟! احمدی نژاد از دور برای الریجانی 
دست تکان داد و مانند حالت صمد آقای دهاتی 
نواری را به او نشان داد و با دست عالمت داد که 

ترتیبت را خواهم داد!
و  گرفت  قرار  تریبون  پشت  احمدی نژاد 
صلوات گویان نطق خود را شروع کرد. او گفت: 
در  را  رییس مجلس می خواهم چیزی  اجازه  با 
بیاورم و به همه نشان بدهم! بسیاری از خواهران 
نماینده صورتشان سرخ شد و سرشان را پایین 
انداختند. احمدی نژاد گفت: این نوار را با اجازه 

حضار می خواهم پخش کنم. 
الریجانی گفت: این نوار مجوز پخش از وزارت 

ارشاد گرفته یا نه؟
احمدی نژاد جواب داد: په نه په! بنده این را سر 

میدان انقالب قاچاقی خریده ام؟
الریجانی با عصبانیت گفت: منظورم این بود 
که نوار خواننده  های مبتذل لوس آنجلسی نباشد. 
ولی  است  مبتذل  داد:  جواب  احمدی نژاد 

خواننده نیست. 
و بعد گفت و گو این گونه ادامه یافت:

الریجانی: این نوار در مورد وزیر کار است که 
قرار است امروز استیضاح شود؟

احمدی نژاد: نه آقا!
الریجانی: درباره خانواده ما نباشد؟

احمدی نژاد: اتفاقا مسابقه 20 سئوالی را برنده 
شدید.

الریجانی: این که همیشه می گفتید بگم؟ بگم؟ 
منظورتان همین نوار بود؟

احمدی نژاد: بله!
الریجانی : خوب، پخش کنید همه گوش کنند 

و استفاده ببرند.
صدای فریاد چند نماینده از ته مجلس: نه آقا... 

آبروریزی می شود... آبروی رژیم می رود.
رییس جمهور  این  با  آبرو؟  کدام  الریجانی: 

گالبی...
احمدی نژاد: چه فرمودید؟

الریجانی: گفتم آقای رییس جمهور گالبی میل 
دارند بگویم از آبدارخانه بیاورند؟

احمدی نژاد: این نوار با ضبط صوت کوچک 
واضح تر پخش می شود ولی از بلندگوهای مجلس 

صدا زیاد جالب نیست.
یکی از نمایندگان از ته سالن فریاد کشید: این 
چه مدیریت جهانی است که مجلس ما یک سیستم 

صوتی پیشرفته ندارد؟!
صدای چکش الریجانی: بشین سرجات بچه...
صدای بقیه نمایندگان: خفه شو... خفه شو...
احمدی نژاد: به هر حال من به جای پخش 
این نوار متن گفت و گو را برای شما می خوانم. 
این مکالمه جلسه ای است بین آقایی به نام فاضل 
الریجانی و شخص دیگری به نام آقای مرتضوی. 
البته می دانید که آقای فاضل الریجانی برادر همین 
رییس مجلس خودمان است و البته برادر رییس 

قوه قضاییه!
الریجانی: من برادری به نام فاضل الریجانی ندارم!
احمدی نژاد: من اینجا شناسنامه پدر شما را 

کپی کرده ام که اسم شما و برادرتان در آن است.
الریجانی: نشان دهید.

احمدی نژاد: شناسنامه را نشان می دهد.
الریجانی: آره... ما توی خونه بهش می گیم 

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

7482 Lee Highway. Falls Church, VA 22042
Tel: 703.560.4400       Fax: 703.208.3221

www.nationalfh-mp.com

برای کسب هرگونه اطالعات، کمک، راهنمایی و خرید آرامگاه در
NATIONAL MEMORIAL PARK
KING DAVID MEMORIAL GARDENS

با خامن سوسن میـردامادی  متاس بگیـرید.
703.625.2505

Sussan.mir-damady-esfahani@dignitymemorial.com

مرگ امری اجتناب ناپذیر است 
پس با پیش خرید منزل ابدی خود:

•  کمک به آرامش فکر خود و بازماندگان نمائید.
•  شامل تخفیف ویژه شوید.

•  قیمت را بصورت اقساط پرداخت نمائید.
•  با سلیقه خود جا را انتخاب نمائید. 

•  خرید امروز باعث جلوگیری از افزایش قیمت و موجب صرفه جویی شما می گردد. 
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افقی

جدول این شماره

عمودی

خالی از شوخی

حل سودکو شماره قبل

جدول سو دکو این شماره

بقیه از صفحه 15

حل جدول شماره قبل

»ایرانیان« 
پرخواننده ترین و موثرترین 

وسیله تبلیغاتی است 

بقیه از صفحه ۳8

بقیه از صفحه ۳۳
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با  و  ری  نیکالس  کارگردانی  به  فیلمی  ـ   1
هنرمندی جیمز دینـ  پنبه زن. 

2 ـ نقل قول کننده ـ افسار و زمام ـ  از آالت 
موسیقی.

3 ـ آنچه در پس و پشت چیزی قرار دارد ـ 
حرص و طمعـ  دوستی و خو گرفتن.

1 ـ تابلوی نقاشی از فرانسیسکو گویا نقاش 
اسپانیایی.

2ـ  نگاه زیرچشمی کردن و دید زدنـ  پسوند 
نگاهدارنده ـ و این هم پسوندی به معنی مثل و 

شبیه.
3ـ  صاف و لطیف و بی غشـ  شتر بی کوهان 
ـ جسمی جامد که به صورت سنگ آتش زنه در 

طبیعت یافت می شود.
۴ ـ غذای آبکی بیمار ـ واحد زمان در ورزش 

خشنـ  چهره و رخسار.
۵ ـ سزاوارتر ـ از شیرین کنندگان کام ـ ماه 

کارگری.
ـ قاره متمدن. ـ دریغ و حسرت  ـ دریای عرب   6
ـ کلمه  ـ شجاع و بی باک  ـ زیرکی و تیزهوشی   ۷

تصدیقـ  سنگ ریزه.
۸ ـ ضروری و واجب ـ حوله صورت خشک 

 کنیـ  سبزی ساالد.
9 ـ زمین به زبان آذری ـ ضمیری است ـ 

پراکندن و لو دادنـ  قصد و آهنگ.
10ـ  از القاب دوره قاجاریهـ  از سالح های گرم 

ـ طریق میان بر.
11 ـ معبر باریک از روی رودخانه ـ  دردمندی 

و آزردگیـ  دستمزد.
12 ـ شهری و بندری در فلسطین ـ از القاب 

زنان اشراف اروپاییـ  استانی در کشورمان.
13 ـ از اقوام تاریخ ـ از میوه های گرمسیری ـ  
سازنده عدسی های مرغوب برای عینک و دوربین.
ـ از ورزش های  ـ یقین و ایمان  ـ اشاره به دور   1۴

تیمی.
1۵ ـ کتابی است از محمد عوفی مشتمل بر 

حکایات ادبی و اشعار و مثال ها.

۴ ـ حشره بافنده! ـ نمونه خروار ـ رزوها و 
روزگاران.

۵ـ  کوشش و تالشـ  همین حاال ـ  سرگشته 
و حیرانـ  گونه و قسم.

ـ عالمت  ـ نام سابق گرگان  ـ پدر یل سیستان   6
مفعول بی واسطه.

ـ پایین و نشیب  ـ کوچکترین عدد چهار رقمی   ۷
ـ تکه خشت گلی.

از مصالح ساختمانی ـ آسمان ـ شرح  ۸ ـ 
داده شده.

9ـ  خبرهاـ  بالی درخت!ـ  ماهی فروش.
ـ سابقا بیمارستان  ـ از مایعات هستی بخش   10

را می گفتندـ  پدر ترک.
11 ـ خلق اهلل ـ وسیله صید ـ اشاره به دور ـ  

ملک رازی.
12ـ  از ورزش های با اسبابـ  قاصد و فرستاده 

ـ پا به فرارش خوب است.
13ـ  پایتخت پرو ـ  یک لحظهـ  قرائت قرآن.

1۴ـ  شوریده حال و پریشانـ  معروف و نامدار 
ـ واحد بزرگ عشیره.

ـ نویسنده نروژی  ـ سازمان فضانوردی آمریکا   1۵
قرن 19 و 20 که به خاطر نوشتن کتاب »گرسنه« 

نوبل 1920 را دریافت کرد.

فضل اهلل. از بعد از انقالب اسمش عوض شد. 
احمدی نژاد: مالحظه می کنید که برادر این 
آقا در این نوار با آقای مرتضوی درباره معامله های 
اقتصادی و تجاری بیلیون دالری صحبت کند و 
می خواهد ایشان با آقای »ز« که ما اسمش را 
گذاشته ایم »زوربای ایرانی« صحبت می کند و به 

ایشان حال بدهد.
الریجانی: مطمئن اید این نوار فتوشاپ نشده؟
که  سپاهه  موشک های  مگر  احمدی نژاد: 

فتوشاپ بشه؟
مواظب  جمهور  رییس  آقای  الریجانی: 

حرف هایت باش!
احمدی نژاد: باشه.

الریجانی: حاال حرف حساب شما چیه؟
احمدی نژاد: شما چرا وزیر کار مرا استیضاح 

می کنید؟
الریجانی: شما دارید گروگان گیری می کنید؟

احمدی نژاد: برادر شما نگذاشت من از زندان 
اوین دیدن کنم. آبروی من رفت.

الریجانی: من هم بهش گفتم ولی قبول نکرد. 
به هر حال برادر من به من ربطی ندارد. من فکر 
کردم نوار شما درباره من است که در انگلستان 
با خانم خرید می کردیم در یک فروشگاه لباس 

زیر زنانه.
احمدی نژاد: بچه ها فیلم هایش را دارند... آن 

هم باشد برای یک دفعه دیگر.
الریجانی: به هر حال حرف های شما و این 
نوار ربطی به استیضاح وزیر کار ندارد و شما دارید 

آبروی رژیم را می برید. 
حاال چون آقای وزیر کار به آقای مرتضوی حال 
نداده شما باید بیایید اینجا شلوغ کنید؟ این کار 

شما یک کار مافیایی است. 
فرض کنیم یکی از بستگان من کار خالفی 
داود  شما  برادر  بگوییم  بیاییم  باید  ما  کرده 
احمدی نژاد آمد پیش من و از برادران دیگر شما 
که جریانات انحرافی داشتند حرف هایی به من زد؟ 

من این را تابلو کردم؟ من نوارش را در مجلس 
پخش کردم؟ برو آقا...
احمدی نژاد: آخه...

الریجانی:  آخه نداره... برو بگذار باد بیاد. برو 
گلدون بردار و رای جمع کن!

احمدی نژاد با حالت قهر از صحن مجلس 
از  یکی  رفتن  بیرون  ضمن  و  می رود  بیرون 
نمایندگان ریشوی مجلس با کت و شلوار چروکیده 
و زخم مهر نماز بر پیشانی اش به او پشت پا می زند 

و احمدی نژاد به زمین می خورد.
و صدای  نمایندگان مجلس  صدای خنده 
چکش الریجانی در مجلس انعکاس پیدا می کند.

حفظ حجاب در چت روم ها!
رفیعی در جمع هیات  ناصر  حجت السالم 
زا ئران حرم حضرت معصومه در قم به حاضران 
گفت: جوانان باید از خلوت با نامحرم در اینترنت 

پرهیز کنند.
او گفت: ما نمی گوییم که باید این »اس ام 
اس«ها و »چت روم« ها و »فیس بوک«ها را مثل 

مشروب فروشی ها تعطیل کرد اما از خواهران و 
مادران خودمان می خواهیم که در این اتاق های 
ارتباط مجازی حداقل پوشش اسالمی خود را 
حفظ کنند تا طرف مقابل فکرهای بد و شیطانی 

به سرش نزند!
او گفت: برعکس مجامع غربی که مردم آنجا 
عکس های سکسی خودشان را در اینترنت برای 
جذب دوستان بیشتر می گذارند ما باید کاری 
کنیم که خواهران ما عکس هایی را بگذارند که 
هیچ کس به صفحه اینترنتی آن ها مراجعه نکند!
در خاتمه سخنانش این حجت اهلل گفت: جای 
صحبت زیاد است اما چون این دوست »فیس 
بوک«ی من که خانمی بلوند و زیبا اهل سوئد 
است دارد التماس اتصال می کند بحث را خاتمه 
می دهم و قضاوت را به خود شما واگذار می کنم!

است این مواد را به صورت زیرزبانی به آن ها داد که 
سریع تر و بهتر جذب خون می شوند و مورد استفاده 

بیمار قرار می گیرند.
همان طور که قبال و در چندین شماره درباره 
استرس و بیماری ها و سیندروم های خاص دوران 
پراسترس کنونی بحث کردیم، در این مورد نیز 
می توان استرس را یک عامل مهم اولیه به حساب 
آورد. بنا بر این، تقاضای من از عزیزان خواننده 
و  ساده تر  را  زندگی  که حتی المقدور  است  این 
راحت تر بگیرند تا کمتر گرفتار این قبیل بیماری ها 
بشوند. تنها راه درمانی که در طب طبیعی تکمیلی 
برای درمان این قبیل بیماران موثر شناخته شده 
Craniosacral Therapy و درمان های وابسته به آن 
می  باشد که می باید توسط پزشک متخصص و استاد 

ورزیده ای در این تکنیک انجام شود.

چرا دچار درد و سفتی...
او احتماال ضربه های کاری تری بر جالوت و عوامل 
او وارد خواهد کرد. او همچنین سعی خواهد کرد از 
این طریق، و تاکید بر »حقوق اساسی مردم« جای 
پای بیشتری در بین مردمی که از سلطه روحانیت 
فاسد به ستوه آمده اند باز کند، و از این نیروی 
اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع نامزد 
مطلوب خود بهره بگیرد. عالوه بر این، او یکی دوبار 
از »تغییر قانون اساسی« سخن گفته و وانمود کرده 
که هدف های بزرگتری را در سر می پروراند. اشتباه 
است اگر از مجموعه این عناصر نتیجه بگیریم که 
او هدف دموکراتیزه کردن نظام را دنبال می کند. او 
ظاهرا به نوعی از سکوالریزم )به معنای نفی حکومت 
روحانیت( آن هم به صورت آمرانه معتقد است، ولی 
کمترین نشانی از دموکراتیزم در او دیده نمی شود.  
جمهوری اسالمی در معرض تالطم های جدیدی 

قرار گرفته است.
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نیز  را  یکدیگر  تالش حاضرند  گونه  هیچ  بدون 
قربانی کنند.

کسی جز این ها نداشتم
خامنه ای از این جهت شیفته پنجه کشی های 
مقامات بر روی یکدیگر است که با تمسک به این 
موضوع خود را در مقام امام اول شیعیان قرار 
پنداری در سنت  ـ  ـ علی  او در خود  می دهد. 
روحانیون شیعه کم نظیر است. به واسطه همین 
پندار است که در جلسه ای که در اواخر دی 1391 
با روسای دولت و مجلس و تیم های اقتصادی 
آن ها داشته، از رییس دولت و رییس مجلس به 
خاطر اختالفات شان گالیه کرده و گفته است: »اگر 
در قیامت خداوند از من بپرسد چه کردی؟ من 
می گویم که کسی جز این ها را نداشتم.« )کریمی 
قدوسی، عضو مجلس در گفت و گو با خبرگزاری 

»نسیم«، 11 بهمن 1391( در سنت شیعه این گونه 
سخنان را از امام اول شیعیان در جنگ های نهروان 
و صفین و جمل نقل می کنند که با بی وفایی یاران 
خود مواجه شد. اگر مقامات رده دوم یکدیگر را 
تخریب نکنند خامنه ای چگونه می تواند در این مقام 

بسیار فرا تر از دیگران بنشیند؟

خامنه ای علیه جمهوری اسالمی
کسانی ممکن است فکر کنند که پنجه کشیدن 
اعضای کاست حکومتی بر صورت یکدیگر و خیز 
برداشتن برای دریدن به دلیل شاد شدن مخالفان 
نظام مورد نظر خامنه ای نیست. اما خامنه ای در 
23 سال گذشته نشان داده که حکومت خود وی 
اهمیتی بسیار فرا تر از حفظ جایگاه والیت فقیه 
در کشور یا حفظ قانون اساسی یا نظام جمهوری 
اسالمی دارد. خامنه ای در 23 سال گذشته بیش 
از همه مخالفان نظام به نظامی که به وی به ارث 
رسیده پشت کرده و اصول و مبانی آن را نقض 
کرده است. بخشی از جدی ترین مخالفان خامنه ای 
کسانی هستند که به نظام جمهوری اسالمی و 
بنیان گذار آن دلبستگی تامه دارند )اصالح طلبان 

مذهبی و نزدیکان خمینی(.
و  والیتی  فرستادن  از  یک سو  از  خامنه ای 
محمدرضا گلپایگانی )مشاور و رییس دفتر خود( 
به مشایعت احمدی نژاد سر باز می زند، کاری که 
همیشه در سفرهای رییس دولت انجام می شده 
برای  را  احمدی نژاد  دیگر  سوی  از  اما  است، 
)شورای  می کند  انتخاب  بهمن   22 سخنرانی 
کار  وی  نظر  زیر  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
می کند(. او می خواهد مدیرانش هم در مقامات شان 
مطرح باشند و قدر ببینند و هم از سوی خود وی 

تحقیر شوند یا بی احترامی ببینند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »رادیو فردا«

ـ  پنداری خامنه ای اندر حکایت خود  ـ  علی  

»امری که هم در شرح لحظات احساسی گریه آور و 
هم  در تامل های تحقیرآمیز و طنزآلود او نسبت به 
انسان های پیرامونش، یکسان نماد پیدا می کند.«
ياسمينا رضا پس از به اجرا درآمدن نمايشنامه  
به شهرت جهانى دست  »هنر« در سال ١٩٩٤ 
يافت. او از اواخر سال هاى 1990، هم زمان با نوشتن 
نمايشنامه ، نگارش رمان را هم آغاز كرد. دو اثر 
رضا، »يک ترديد« و »آدام  هابربرگ« در فرانسه و 
آلمان به چاپ های متعدد رسیدند. او در سال 200۸ 
کتابی هم در باره  نیکالی سارکوزی منتشر ساخت 
که تجربه های شخصی او را در رابطه با این رییس 
جمهور پیشین هنگامی که وزیر کشور فرانسه بود و 
به عنوان رقیب سگولن رویال با او مبارزه می کرد، 
در برمی گیرد: »سپیده  دم، عصر یا شب.« سعید 
عجم حسنی این کتاب را به فارسی برگردانده که 
توسط »انتشارات کاروان« به چاپ رسیده است.

آخرين نمايشنامه  رضا با عنوان »نمایش از 
نگاه او« در حال حاضر در سالن »تئاتر آلمان« 
در شهر  برلین با بازی هنرپیشه  پرآوازه  این کشور، 
کورینا هارفوخ، در حال اجراست. هارفوخ در این 
نمایشنامه، نقش نویسنده ای )یاسمینا رضا( را بازی 
می کند که خود را قربانی بی دفاع صحنه  ادبیات و 
بازیچه  دست بازار جهانی ادب و ناشران می داند.

یادهای پراکنده و ...
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