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گزارش ویژه

مناظره کاندیداها در ایران
اقتصادی

اولین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست 
جمهوری رژیم اسالمی ایران از »صدا و سیما« 
پخش شد. این مناظره درباره مسائل اقتصادی 

کشور بود.
خبرنگار مخصوص ما در تهران گزارش کوتاهی 
درباره این مناظره یا مسابقه تهیه کرده و برای ما 
فرستاده است. از آنجا که بیشتر ایرانیان با این 
هشت مرد کاندیدا آشنا نیستند و یا برایشان فرقی 
نمی کند که چه کسی باشند اسامی آن ها در گزارش 
خبرنگار ما نیامده و به عنوان اولی و دومی... 

گزارش شده اند.
مجری برنامه: بسمه تعالی

همه کاندیداها با هم: بسمه تعالی به شما...
مناظره  برای  بچه ها،  برنامه: خب،  مجری 

آماده اید؟
خطاب  بچه  مرا  که  چیه  منظورت  اولی: 

می کنی؟
مجری برنامه: ببخشید، خواستم خودمونی 

باشم.
دومی: شما بهتره کمی به ما احترام بگذارید. 
ناسالمتی ما کاندیدای ریاست جمهوری هستیم. 

یعنی یکی از ما فردا میشه رییس جمهور تو...
مجری: ببخشید. سئوال اول این است که 
شما برای تقلیل و تعدیل قیمت دالر چکار خواهید 
کرد؟ هر که زودتر زنگ را بزند می تواند جواب دهد.

سومی: برنامه من این است که بانک ها را که 
به جای بانک به صرافی تبدیل شده اند منحل کنم 

و از طریق مساجد توزیع ارز کنم.
دومی: این کار غلط است چون غربی ها به ما 

می خندند که بانک نداریم.
پنجمی: امام می گفت بگذار غرب به ما بخندد 

ولی ما کار خودمان را می کنیم.
چهارمی: آقا، امام این را نگفته. شما مدرک 

دارید؟
پنجمی: مدرک ندارم ولی شنیدم که ایشان 

گفته اند.
مجری برنامه: لطفا توی حرف همدیگر نپرید!

اصال  مناظره؟  یا  است  این طویله  هفتمی: 
نمی گذارند آدم حرف بزند.

مجری برنامه: شما زنگ را نزدید.
هفتمی: مگر اینجا مسابقه است؟

اولی: رقابت انتخاباتی یعنی همین. باید فرز 
و زرنگ باشی.

دومی: من فکر می کنم بهترین راهش این است 
که تولید نفت را از ۸۰۰ هزار بشکه به سه میلیون 

برسانیم و دالرهای اضافه را به بازار تزریق کنیم.
سومی: جواب اوپک را چه می دهید؟ ما بر 

سقف تولید توافق کرده ایم.
دومی: خب، بهشون نمی گیم.

سومی: شما هم که مثل آقای احمدی نژاد 
سیاست دولت خودتان را براساس دروغ و حقه بازی 

می خواهید بر پا کنید. درسته ؟
آقای  راهبرد  به  می کنم  فکر  من  پنجمی: 
رفسنجانی گوش کنیم و دارایی های شاه را پس 
بگیریم و بعد پولش را به بازار بفرستیم تا دالر 

پایین بیاید.
هشتمی: با اون پول شاه، دالر را فقط می توانید 

شش یا هفت تومان پایین بیاورید.
چهارمی: گفتی شش یا هفت تومان یاد قیمت 

دالر زمان شاه افتادم.
خنده دسته جمعی کاندیداها...

مجری برنامه به دوربین: لطفا این قسمت را 
حذف کنید.

مسئول دوربین: برنامه زنده است. چطوری 
حذف کنم؟

مجری برنامه: برنامه شما برای کنترل نرخ تورم 
که روی 3۰ درصد است چیست؟

سومی: من یارانه ها را زیاد می کنم تا مردم تورم 
را حس نکنند.

چهارمی: همین یارانه کار را خراب کرده چون 
تولید کنندگان فهمیده اند مردم پول بیشتری دارند 

و بیشتر می چاپند. مملکت شده بچاپ بچاپ...
هفتمی: من برای گرانفروشان تقاضای اعدام 

خواهم کرد.
ششمی: حاال که آبروی ما با این اعدام ها الکی 

در دنیا رفته شما می خواهید بدترش کنید؟
دومی: بهترین راه مبارزه با تورم این است که 

رقم صحیح را اعالم نکنیم.
سومی: باز هم که شما رفتید سراغ دروغ و 

کلک و عدد و رقم ساختن.
پنجمی: شما نگفتید اسالم عزیز و فکر می کنم 

که سر تا پا مخلص دربست رژیم نیستید.
دومی: حاال شما که با این آرتیست بازی ها  و 
نشان دادن زخم مهر نماز روی پیشانی که مثال 
رژیم  می گذارید مخلص  نماز  رکعت  روزی ۸۰۰ 
شده اید؟ همین شما اسالمی های مصنوعی کار 

این مملکت را خراب کرده اید.
مجری برنامه: بچه ها شلوغ نکنید. برنامه زنده 
است. مردم عزیز می خواهند تمرین دموکراسی را 
تماشا کنند نه این که دعوای چاله میدونی ها را 

ببینند. سئوال بعدی من درباره اشتغال است.
اولی: من با هر نوع اشغال سفارت موافقم تا 

اون ها باشند توی کار ما دخالت نکنند.
به  اشغال.  نه  است  اشتغال  برنامه:  مجری 

سئوال توجه بفرمایید.
قشنگ  استودیوی  این  با  ببخشید.  اولی: 
طاغوتی سیستم صوتی شما خیلی خراب است 

اصال متوجه سئوال نشدم.
دومی: من برای اشتغال جوانان برنامه دارم. 
من آن ها را تشویق می کنم که به کشورهای خاور 
دور و حتی همسایگان عرب خودمان بروند. وقتی 
تعدادشان کمتر بشود نرخ اشتغال آن ها پایین 

می آید.
روبرو  مغزها  فرار  مشکل  با  بعد  چهارمی: 

می شویم.

دومی: کدوم مغز؟ یارو اگر مغز داشت توی 
این مملکت می زد  از  اخیر  همین هشت سال 

به چاک.
شورای  تایید  به  مطمئن اید  شما  هفتمی: 

نگهبان رسیده اید؟ 
دومی: توهین نکن...

مجری برنامه: باز هم که شما... اهه... چه 
سورپرایزی؟ آقای عسگراوالدی وارد استودیو شدند.

پنجمی: نقشه »صدا و سیما« بوده؟
ششمی: نمی دونم. از این تخم جن ها هرچی 

بگی برمیاد.
عسگراوالدی با مجری برنامه دست می دهد و 
می گوید: واقعا که خاک بر سر این مملکت با این 
هشت نفر. اگر من می دونستم ریاست جمهوری 
را  است خودم  و مسخره ای  آبکی  اینقدر شغل 
کاندید می کردم. شما از این جواب هایتان خجالت 

نمی کشید؟ واقعا که... 
همه کاندیداها با هم: چرا شما کاندید نشدید؟
عسگراوالدی: درآمدش کم است. مگر رییس 
جمهور می تونه سالی هشت بیلیون دالر درآمد 

داشته باشد؟ اون هم به نرخ قبل از تحریم ها؟
چهارمی: آره... اگر به سپاه حال بدی... )خنده 

همه کاندیداها(
مجری برنامه: باز هم شلوغ کردید. قرار بود 
همه چیز درباره اقتصاد باشد نه سیاست و نیروی 

انتظامی.
سومی: من می تونم حرف بزنم؟

مجری برنامه: متاسفانه وقت تمام شده و ما باید 
پخش زنده نمازجمعه را روی آنتن ببریم.

عسگراوالدی: باز هم صد رحمت به مراسم نماز 
جمعه. آدم کمتر می خنده. نه مثل این مناظره که 

آدم دل و روده اش بیرون می ریزه...
مجری برنامه: آقا قطع کن. برنامه تمام شد.

بهار ترکی 
بعد از بهار عربی چشمان به بهار ترکی روشن 
شد. میدان تقسیم استانبول آرام آرام دارد به میدان 
تحریر مصر تبدیل می شود. هزاران جوان ترک به 
خیابان ها ریخته اند و از اسالمیزه  شدن کشورشان 

صدای اعتراض خود را بلند کرده اند. جرقه این 
اعتراضات بعد از قانون منع مشروبات الکی بود 
که زیاد به مزاق جوانان خوش نیامده است. حاال 
باز هم برای عرب ها و ترک ها جوک بسازید. ما 
که 3۵ سال است عرق و شراب را یواشکی در 
زیرزمینی درست می کنیم و می خوریم و جیکمان 
هم درنیامده نباید سراغ ساختن این طور جوک ها 

برویم و باید به خودمان بخندیم.

دالر را پایین نیار، 
ریال را باال ببر...

یکی از موارد بحث مناظره تلویزیونی کاندیداهای 
ریاست جمهوری در بین شرکت کنندگان این است 
که چطور دالر را پایین بیاورند؟ اصال بر سر این 
حرفی نیست که ریال چطور باید باال برود؟ هیچ 

کدام هم جوابی ندارند. 
البته می تواند جواب مناسب این باشد که همه 
این هشت شرکت کننده در مناظره دالرهای کاشه 
شده دو یا سه سال اخیر خودشان را یکباره و با هم 
در بازار بفروشند و با این دو سه بیلیون دالر نرخ 
دالر را به سال های اول دوران احمدی نژاد برسانند. 

کاش این ها از خودشان مایه می گذاشتند.

دو رییس جمهور به جای 
یک رییس جمهور

از آنجا که صالحیت همه زنان ایران برای ریاست 
آنجا که همه طرح های  از  و  جمهوری رد شده 
جداسازی با موفقیت کامل پیش رفته چرا به جای 
یک رییس جمهور مرد دو تا رییس جمهور آن هم 
یکی مرد و یکی زن انتخاب نمی کنیم؟ هم کار 
جالبی است و تا حاال سابقه نداشته و هم کاندیدای 
زن می تواند بهتر به مسائل و امور زنان کشور برسد.
وقتی هم که مسافرت های خارجی داریم هر دو 
را با هم می فرستیم که آقاهه با مردها دست بدهد 

و خانمه با خانم ها.
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فکر می  کنی این بغلی جاسوس موساده؟ مثل این که داره گزارش میده...

 بقیه در صفحه ۴۱   

افکار عمیق
یک قانونی است که می گوید هرچه باال رود یک 
روز پایین خواهد آمد. من نمی دانم این را چه کسی 
گفته است. حاال فرض کنیم دالر در ایران باال رفته 
و باید پایین بیاید و این تئوری دوستمان درست 
باشد. چقدر پایین خواهد آمد؟ یا آن یک روز چه 
روزی خواهد بود؟ و یا چقدر باید پایین بیاید؟ این 
کسی که این قانون فیزیکی و یا حتی سیاسی را 
ارائه کرده  آیا در مورد ایران 3۵ سال اخیر هم چیزی 
می دانسته و یا مثل ارشمیدس این تئوری های الکی 

را در وان حمام خانه اش می ساخته است؟

«فیس بوک» امام
کاش امام خمینی زنده بود و »فیس بوک« 
داشت تا می توانست ببیند که مردم ایران چقدر 
برای او »الیک« می زنند و چقدر بیالخ سر پایین!
از وبالگ یک طلبه قمی تازه به »فیس بوک« 

آمده

فرهنگ لغات فارسی        
قبل و بعد از انقالب

قبل از انقالب: اعلیحضرت
بعد از انقالب: حضرت آقا

قبل از انقالب: شاهنشاه آریامهر
بعد از انقالب: معام معظم رهبری

قبل از انقالب: حزب رستاخیز
بعد از انقالب: حزب اهللا

قبل از انقالب: کاخ نیاوران
بعد از انقالب: بیت رهبری

قبل از انقالب: خدا، شاه، میهن
بعد از انقالب: خدا، آقا، سوریه

قبل از انقالب: رای ملوکانه
بعد از انقالب: حکم حکومتی

قبل از انقالب: مجلس سنا
بعد از انقالب: شورای نگهبان

قبل از انقالب: مستی و راستی
بعد از انقالب: مستی و شالق

قبل از انقالب: اقتصاد نفتی

بعد از انقالب: اقتصاد خرکی
قبل از انقالب: کنفدراسیون دانشجویان

بعد از انقالب: فتنه سبز
قبل از انقالب: خرابکار

بعد از انقالب: ضد انقالب
قبل از انقالب: زنان

بعد از انقالب: خواهران

بخش ادبیات 

شعرهای زنانه
و پرنده پرواز کرد تا اوج عشق من و تو

که آسمانی بود آنجا
به فراخی وسعت محبت 

و پرهایش را در گرمای عشق خورشید
برف باران وار مهربانانه
بر سر من فرو ریخت

شعرهای مردانه
پرند ه ای زیبا بود... پرواز نیاموخته بود...

بالش را منقلی کردیم
چه کبابی شد!

چه مزه ای...
اوج محبت دوستان و عشق به مهمانی

جایتان خالی...

گدایان حرفه ای
گزارش کردند در سال اخیر در پاکستان به ویژه 
شهر کراچی هزاران کودک دزدیده شده اند تا آن ها 
را برای کار گدایی در بیرون مساجد آماده کنند. 
کودکان دزدیده شده اکثرا افلیج و ناقص و عقب 
افتاده هستند و حضور آن ها در محل عبادتگاه ها به 
ویژه مسجدهای اسالمی میلیون ها روپیه را نصیب 

ربایندگان آنان  می نماید. 
نکته تاسف بار این گزارش که به تایید وزارت 
کشور پاکستان هم رسیده این است که برخی 
از کودکان حتی سالم هستند و ربایندگان بعد از 
دزدیدن آن ها به قطع دست و کوری چشم و غیره 
روی می آورند تا این گدایان حداکثر ترحم زیارت 

کنندگان مساجد را به دست بیاورند.
حرفه گدایی نوعی مافیای جدید در پاکستان 
است. پاکستان به بهانه اسالم از هندوستان جدا 
شده و جالب این که این نوع فجایع انسانی در 
هندوستان وجود ندارد اما در پاکستان در حال 
گسترش است. مافیای گدایی پاکستان حتی گاهی 
کودکان افلیج و آبله رو یا ناقص الخلقه را از والدین 
آن ها اجاره می کنند و به آن ها ماهی سه هزار روپیه 

می دهند تا از آنان گدای حرفه ای بسازند.
حاال باز هم بگویید مذهب چیز خوبی است. اگر 
این مسجد ها و معبدها و زیارتگاه ها و امامزاده ها 
نبودند آیا این کودکان بخت برگشته به جای گدایی 
شبانه روزی در این مکان ها نمی توانستند فوتبال 
بازی کنند، تلویزیون ببینند، کتاب بخوانند و یا 
حتی با عروسک موطالیی باربی خودشان بازی 

کنند؟

جنیفر لوپز قبل از خواب
دیشب دوباره با زنم دعوام شد. می خواستم 
توی اتاق خواب از تلویزیون شوی زنده جنیفر لوپز را 
تماشا کنم. بهش گفتم: این شو را اگر قبل از خواب 

ببینم یک خرده Relax میشم و بهتر می خوابم. 
 Relax با متکا زد توی سرم و گفت: به جای
شدن یک جور دیگه میشی... اصال زیر بار نمی رفت 
که من کمی با این جنیفر لوپز قبل از خواب حال 

می کنم.
خالصه دعوا باال گرفت و مرا از اتاق خواب 
بیرون کرد و گفت که برم توی زیرزمین که کامال 
مبله و مثل آپارتمان می مونه بخوابم. آقا، جاتون 
خالی با این تلویزیون 6۰ اینچی بزرگ توی زیرزمین 
و تماشای رقص و آواز جنیفر لوپز چه حالی کردم و 

بعدش چقدر Relax خوابیدم...

حکایت های ایرانی
با الهام از نوشته های اینترنتی

دهه فجر بهترین موقعیت برای ما جوانان ایرانی 
است که به صورت والدین خودمان خیره شویم و 
چند دقیقه صورت پر از سئوال خودمان را به آن ها 

نشان دهیم و آن ها از خجالت آب بشوند!

***
یک دوستی دارم که مرتب برای مشورت پیش 
امام جمعه مسجدش میره. خودش قسم می خوره 
و میگه که خیلی در اثر این مشورت ها موفق بوده. 

می پرسم: چطوری؟
میگه: هر چی یارو میگه برعکسش را انجام 

می دهم! یارو کارش خیلی عالیه!

***
جهنم  به  را  مازوخیست  ایرانیان  که  وقتی 
می برند و به آن ها شالق می زنند آن ها خواهند 
پرسید: ما توی ایران هم همین را داشتیم کاری 
غیر تکراری ندارید تا ما کمی حال کنیم؟ )آیه 

جهنم، سوره شالق(

***
دیشب به ما دزد زد. همه جا را گشت و هیچ 

چیزی را برای بردن پیدا نکرده بود.
از این برادران معتقد و مثبت مذهبی بود. وقتی 
که رفت پول یارانه اش را برای ما گذاشت! خدا کند 

فردا شب هم برگردد.

***
خوش به حال جوانان ایرانی مقیم آمریکا که 

سیستم »اپل« دارند. ما که اینجا در ایران سیستم 
گالبی داریم!

***
امام جمعه شهر ما خیلی خنگ است و احتماال 
به خاطر همین ضریب هوشش سراغ چنین شغلی 
رفته. زنگ زدم و پرسیدم: حاج آقا، قبل از نماز 
یادمان رفت وضو بگیریم. حاال این نماز ما قبول 

است؟ 
جواب داد: می توانید بعد از نماز وضو بگیرید 

که قبول باشد! 
پرسیدم: درست مثل طهارت قبل از رفتن 

به توالت؟ 
گفت: آره...

***
وقتی که فوت کردی و به آن دنیا رفتی و دلت 
برای کشورت تنگ شد از دو حال خارج نیست. 
اگر به بهشت رفته باشی می گویی: یادش بخیر، 
درست مثل ایران قبل از انقالبه. اگر به جهنم 
رفته باشی می گویی: یادش بخیر درست مثل ایران 

امروز خودمونه!

***

شاهنامه و تاثیر اسطوره رستم 
بر ناخودآگاه جمع

تحت عنوان:

تاریخ برگزاری جلسه: پن� شنبه ١٣ جون ٢٠١٣
پذیرائ� و صرف شام: ٧ و نیم تا ٨ شب  *  آغاز سخنران�: ٨ شب

شرکت در این برنامه آزاد و رایان است (هزینه صرف شام برای دانشجویان ۵ دالر و غیر 
دانشجویان ١۵ دالر). به دلیل محدودیت جا و تدارک دیدن شام، خواهشمندیم پیش 

از تاریخ مذکور از طریق شماره تلفن و یا ایمیل حضور خود را اعالم فرمائید: 

Iranian American Academics and Professionals

محل برگزاری جلسه: کال� مونتگمری
51 Mannakee Street • Humanity Building (HU) 

Conference Room 009 
Rockville • MD 20850

شصت و یکمین برنامه «انجمن علمی و حرفه ای ایرانیان»

«انجمن علم و حرفه ای ایرانیان» ی انجمن غیر وابسته، غیر سیاس و غیر مذهبی 
م باشد و جلسات این انجمن در دومین پنج شنبه هر ماه از ساعت ٧ و نیم شب 

برگزار م شود و موضوع سخنران ها در هر جلسه متفاوت خواهد بود.

(301) 529-1720
EVENTMANAGER@IAAPDC.ORG  

سخنرانی دکتر آرام حسامی

این سخنران به زبان فارس انجام خواهد شد

کامران نیاکان

 
 

دادگاه رسمی وکیل
سی دی مریلند و دادگاههای مترجم رسمی و

و تخلفات رانندگ جرائم
دادگاه دعاوی
خانوادگ نزاع
جنایی حقوق
میانجیری

Driving Offenses 
Litigation 

Domestic Violence 
Criminal Defense 

Mediation

Licensed in MD & DC 

Tel: (202)276-4726  
Email: cn@NiakanLaw.com

Cameron Niakan DC Office: 
5100 Wisconsin Ave., Suite 300B 

Washington,D.C. 20005

MD Office: 
10101 Grosvenor Pl. 
Rockville, MD 20852

www.NiakanLaw.com
Find us on Iranian-Everything.com

حسن حبیب

Licensed in VA, MD & DC 
 NMLS# 207112

Cell: (703) 587-3339  
hhabib@weichertfinancial.com

1 3 1 3  D o l l e y  M a d i s o n  B l v d ,  M c L e a n ,  VA  2 2 1 0 1

I offer wide variety of mortgage programs 
I have one of the best JUMBO programs 

I will custom tailor a mortgage solution to fit your needs
I am committed to an easy and worry-free process

Expert in All Phases of Mortgage Banking
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
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

برای اجنام کلیه تعمیرات داخلی 
و خارجی منزل،  برق کشی، لوله کشی 

و ... با مجید متاس بگیرید.
(703) 209 3212

Insurance و License دارای

Tara Home Improvement

عمودی

بقیه از صفحه ۳۳
خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳۸

1ـ  زمان بی نهایتـ  از شعرای مشهور قرن 13  1۴ و 
از نویسندگان و روزنامه نگاران آن روزگار.

ـ از سیارات منظومه  ـ حالت آشفتگی شبیه دیوانگی   ۲
شمسی به نام ونوسـ  زبان تازی.

نخستین  جلوی  و  گردن  ناحیه  در  غده ای  ـ   3
حلقه های نایـ  مظهر چسبندگیـ  تن پوش درخت.

۴ـ  چهرهـ  زبان دار بی زبانـ  خویشاوندـ  تکیه کالم 
منفی باف.

۵ـ  از کتب آسمانیـ  جوانـ  خرابه نشین اژدهاپناه!
6 ـ تپانچه ـ آن که نم پس نمی دهد ـ هر که بیش 

برفش بیشتر!
7 ـ حالت یخ بستن ـ به آن سوگند خورده اند ـ از 

غالت.
۸ـ  فرزندـ  از پایتخت های اروپاییـ  حالت ناشنوایی 

ـ نوعی پارچه نازک ابریشمی.
9ـ  پروردگار یکتاـ  بلندی های سطح زمینـ  اتاقک 

بغل موتورسیکلت.
از  برقرار ـ  ثابت و  از مایعات هستی بخش ـ  1۰ ـ 

انواع سنگ.
11 ـ سرشت و طبیعت ـ اراضی خشک و بایر ـ از 

فنون کشتی. 
1۲ ـ اندک ـ از شهرهای کشورمان ـ چاق و فربه ـ 

حرف تعجب.
و  پایدار  ـ  نوشته  اصل  ـ  ماه شب چهارده  ـ   13

فراموش نشدنی.
1۴ ـ وقت و هنگام ـ وسیله نوشتن ـ فرودگاهی 

مشهور در فرانسه.
ـ کتابی است تالیف فرصت شیرازی ادیب، شاعر و   1۵
ـ چهارشاخ خرمن بادده. موسیقیدان قرن 13 و 1۴ هجری 

1 ـ شهری بندری کنار رود رن در فرانسه که سالها 
مالکیت آن مورد اختالف آلمان و فراسنه بودـ  بریان و 

اشک ریزان بر آتش.
۲ ـ از غذاهای محلی مخصوص اصفهان ـ  بود که 

دندان آمدـ  ستایش شده.
3ـ  بعد از غذاـ  قاتل با مجوز!ـ  انبار کشتیـ  نقل 

قول کننده.
۴ ـ ماده ای است در روغن های سیال ماند روغن 
زیتونـ  قصری در خارج از شهرـ  جنس به ظاهر قوی.

۵ ـ هوس ها و تمنیات نفسانی ـ ترسو و بزدل ـ 
مادر عرب.

6 ـ پهلوان ـ پدربزرگ کوزه! ـ فراگیرنده و احاطه 
کننده.

7 ـ شهر بادگیر ها ـ شبیه و نظیر ـ کشوری است 
آفریقایی استقالل یافته از بلژیک در سال 1961.

۸ ـ میوه خوب ـ گوهر یکتا و اسمی برای آقایان ـ 
فرمان کشتیـ  خاندان.

9ـ  بسامد و تناوب به گویش فرنگیـ  وسیله ای برای 
پروازـ  ستودن.

1۰ ـ هادی ـ نزدیک و همدم ـ پسوندی به مفهوم 
مثل و مانند.

11ـ  کلمه تنبیه و نداـ  از اوراق بهادارـ  استانی در 
کشورمان. 

1۲ ـ دانه معطر ـ دهانه اسب ـ جنگجوی آگاه به 
فنون نظامی و جنگی.

13 ـ فی الواقع حیوان نجیبی است ـ اثر آب ـ از 
اسامی فرنگیـ  گشودنش گاه مشکل شود!

1۴ ـ از جمله مرکبات ـ کشیدن و امتداد دادن ـ 
پیاپی، پشت سر هم.

ـ جنگ افزاری  ـ همراه عروس خانم در شب زفاف   1۵

که اینک در محل باشگاه افسران در تهران نصب شده 
است و درباره آن داستان های فراوان در افواه شایع است.
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بفرما، این هم تبلیغات شرکت تلفن 
از نوع اسالمی: یک  همراه »ایرانسل« 
ساعت حرف بزنید و یک ساعت مکالمه 

مجانی با صیغه خود دریافت کنید!

***
عکس العمل ایرانیان بعد از فشارهای 
دولت احمدی نژاد برای تولید نوزاد بیشتر 
و همچنین افزایش سرسام آور قیمت ها: 

آخ کمرم!... کمرم شکست!

آدم و حوا
بیرون  داستان  که  می دانستید  آیا 
کردن حوا از بهشت توسط خداوند اصال 
درست نیست و آن را کتاب های مذهبی 
ساخته و پرداخته اند؟ بیرون رفتن حوا از 
بهشت به این علت بود که او مچ آدم را 
با زن دیگری گرفت و چون عصبانی شده 
بود از بهشت بیرون رفت تا به خانه پدر و 

مادرش برگردد. 
او سیب را در خانه پدر و مادرش گاز 

زد نه در بهشت.

که  است  آن  واقعیت  اما  بازیگران،  و 
سیاستمداران ما حقیقت ها را نمی گویند 
و حداقل درباره این گونه مسایل سکوت 

می  کنند.«
کار دیگری که او واقعاً می خواهد انجام 
دهد، کارگردانی است، اما فعاًل نقش اول 
فیلم جدید »نیل بلومکمپ« با عنوان 
»بهشت« را در دست دارد که قرار است 
ماه آگوست اکران شود. او در این فیلم 
نقش مکس یک آقای معمولی را دارد که 
این شانس را می یابد که زمین را نجات 
دهد. معمولی چیزی است که او در آن 
بهترین است، اما بزرگترین تعریفی که 
می توان از مت دیمون در این فیلم داشت، 
این است که کاراکتر او تنها ۲9 سال دارد 

و دیمون ۴۲ ساله است.

بقیه از صفحه ۲۹
مت دیمون و ۲۵ سال...

نوشیدن قهوه و چای و نوشیدنی های 
دارای رنگدانه را که موجب تغییر رنگ 
و ایجاد لکه در دندان ها می شوند، ترک 

کرده و یا به حداقل برسانید.
استفاده روزانه از جوش شیرین به 
عنوان خمیر دندان اصلی باعث تحلیل 
رفتن مینای دندان می شود اما استفاده 
از آن به صورت یک بار در هفته یکی از 

برای سفید کردن  راه حل های قدیمی 
دندان ها است.

مراجعه به دندانپزشک هر شش ماه 
یک بار اگرچه یک توصیه پرهزینه است 
اما دندانپزشک با استفاده از ابزار فلزی 
مخصوص دندان های شما را به گونه ای 
جرم زدایی می کند که شما با هیچ روشی 

قادر به انجام آن نخواهید بود. 
غذاهای دارای خاصیت سفیدکنندگی 
مصرف کنید.مطالعات علمی تایید می کند 
که بسیاری از موادغذایی برای سفید کردن 
دندان ها مفید هستند. مصرف موادغذایی 
از جمله پنیر، توت فرنگی، برگ بو، پوست 
پرتقال و نیز تکه های خام سبزیجاتی نظیر 
هویج، کرفس، کرم بروکلی و خیار می تواند 

به سفیدی دندان ها کمک کند.
اکنون انتخاب با شماست که ازسفید 
کننده های طبیعی یا محصوالت تجاری 
استفاده کنید چون تمام سفید کننده های 
صنعتی و خانگی حاوی یک ماده مشترک 
برای سفید کردن دندان ها هستند که 
این  با  دارد  نام  هیدروژن«  »پراکسید 
تفاوت که استفاده از روش های طبیعی 
و غیرشیمیایی بدون شک فاقد عوارض 
هیدروژن«  »پراکسید  جانبی هستند. 
همه  تقریبا  که  است  ماده ای  واقع  در 
موجودات زنده در مواجهه با عفونت از 

خود تولید می کنند.

اسراری درباره سفید کردن دندان ها

نمی شود زیرا شما خانه مسکونی خود را 
دارید و هیچ بدهی روی آن نیز ندارید ضمن 
این که هدف شما سرمایه گذاری است و 
قصد دارید با گرو گذاشتن خانه تان وامی 
دریافت کنید و با پول آن ملکی را خریداری 
نمایید و پس از انجام مختصر تعمیراتی بر 
روی آن ملک مذکور را فروخته و با سود 
آن امرار معاش کنید. مساله دیگر این 
که برنامه موسوم به HARP که مخفف 
 Home Affordable Refinance Program
می باشد برنامه ای است سراسری. افرادی 
که وام خود را قبل از ماه می سال ۲۰۰9 با 
نرخ بهره باالیی دریافت کرده اند در صورت 
وام خود  می توانند  بودن  واجد شرایط 
را Refinance کرده و از نرخ بهره پایین 
امروز استفاده کنند. وام گیرنده باید واجد 

شرایط زیر باشد:
 Fannie Mae ـ وام مسکن متعلق به  1

یا Freddie Mac باشد.

افزایش بی سابقه نرخ...
بقیه از صفحه ۳۷

۲ ـ وام مسکن باید قبل از تاریخ 31 
می ۲۰۰9 دریافت شده باشد.

3ـ  میزان وام نباید بیش از ۸۰ درصد 
 Loan to Value به معنی )LTV( ارزش یا

ملک باشد.
۴ ـ وام گیرنده در 1۲ ماه اخیر باید 
پرداخت کرده  به موقع  را  اقساط خود 

باشد.
در پایان یادآور می شوم که نام برنامه ای 
که در فیرفکس، ویرجینیا برای افراد کم 
 ADU درآمد در نظر گرفته شده است

 Affordable Dwelling است که مخفف
شامل  برنامه  این  که  می باشد   Unit

خانه های استیجاری نیز می شود.

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (571) 918 - 0822 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

برای  شدن  انتخاب  حق  عدم  )مثل 
با  خانواده(  عادالنه تر  قوانین  یا  زنان 
و  می کردند  مخالفت  پهلوی  حکومت 
پس از 1۵ سال که به قدرت رسیدند این 
ایده ها را عملی کردند. اما آن ها بر این 
اصول تبعیض آمیز اصرار می ورزیدند. در 
مقابل، مخالفان جمهوری اسالمی که 
ایده هایشان اکثرا انسانی و برابری خواهانه 
و تکثرگرایانه است با آن حدت و شدت 
بر آن ها اصرار نمی ورزند و در نفی کلیت 
رژیم در دوره هایی تعارف می ورزند. آن ها 
پایه های  رژیم  این  که  ندارند  باور  هنوز 
مردمی و مشروعیت اش را یکباره از دست 

داده است.

بقیه از صفحه ۱۴
از خرداد ۴۲ تا بهمن ...

بقیه از صفحه ۲۱
تورم ۳۱ درصدی...

بقیه از صفحه ۳۵
با سوریه ای شدن ایران مخالف است. 
هدف اصلی این اپوزیسیون، دموکراتیزه 
کردن کل ساختار سیاسی و اجتماعی از 
طریق قدرتمند کردن مردم و سازمان یابی 
آن ها است. بدون ایجاد موازنه   قوا میان 
در  دموکراسی    مدنی،  جامعه    و  دولت 
کار نخواهد بود. آنان که خود را »بیضه   
اسالم« قلمداد کرده و می کنند، خوب 
»بیضه   فکر  به  دهند  نشان  که  است 
ایران« و ایرانیان اند، نه بیضه های خود. 
اگر ذخایری و سرمایه ای وجود دارد، این 
ذخیره های اسالم و سرمایه های اجتماعی 
از  دردی  تا  آیند  کار  به  است کی  قرار 

و  ایران  مساله    کنند.  درمان  ایرانیان 
و گذار  دینی  استبداد  ایرانیان، مساله   
از آن به نظام دموکراتیک ـ که نظامی 
اصلی،  است. شکاف  ـ  است  سکوالر 
است  دموکراسی  و  دیکتاتوری  شکاف 
که باید فعال شود. برساخته هایی چون 
دیکتاتوری و دموکراسی، وقتی زمینی 
می شوند، در دیکتاتورها و دموکرات ها 
تجلی می یابند. حول این شکاف می توان 
را  اجتماعی  بسیج  و  اجماع  بیشترین 

پدید آورد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

ناسازه دخالت و عدم دخالت...

کشورهای جهان قرار دارد. بانک جهانی 
اخیرا با توجه به افزایش تورم، ایران را در 

جایگاه سوم جهان ارزیابی کرده است.
وزیر سابق که می گوید ۵۰ سال سابقه 
فعالیت سیاسی دارد، وعده داده انتخاب 
استانداران را که مطابق قانون اساسی 
بر عهده وزیر کشور است، به رای مردم 
بگذارد و تهران را به چند استان تقسیم 
کند. سعید جلیلی که تا کنون در مورد 
برنامه های اقتصادی دولت احتمالی اش 
در  خرداد  دهم  نداده،  زیادی  توضیح 
یک مناظره تلویزیونی با اشاره به این که 
»بیشترین رنج تورم برای مردمی است 
که مالیات می دهند« نتیجه گرفت: »در 
سیاست های دولت برای کنترل تورم باید 
به دنبال راه حل های ساختاری باشیم نه 

مقطعی.« 
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو دویچه وله»


