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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

شوخی با اخبار

* آیتاهلل جنتی :مصر بدبخت شد چون والیت
فقیه نداشت!
ـ انگار خودش توی سوییس و سوئد و آمریکا
زندگی میکنه!
* سپاه پاسداران :فعالیت اقتصادی سپاه در
دوره احمدینژاد سختتر شد.
ـ برای این که خودش رقیب شما شد!
* سردار شریف :عملکرد سپاه در سال ۸۸
رضایت مردم را به همراه داشت ،سپاه در جریان
انتخابات اشتباهی نکرد!
ـ برو بابا! میخواهی ادای ارتش مصر را دربیاری
که در کنار مردم ایستاد نه رهبران؟!
* مجلس ایران بدهی به بانک جهانی را بررسی
میکند.
ـ میگه بدیم یا ندیم؟ یا بهتره گروگانی چیزی
بگیریم تا مبلغ را نصف کنند؟!
* محکومیت چهار درویش گنابادی به هشت
سال حبس تعزیری و  ۱۲سال تبعید.
ـ مجازات سختی نیست ،میتوانستند آنها
را به زیارت ساالنه اجباری از مقبره امام محکوم
کنند!
* ارکستر سمفونیک تهران بعد از هشتاد سال
بسته خواهد شد.
ـ احتماال مسئولین خرفت دولتی گفتهاند:
حوصلهمان سر رفت که همش همان موسیقی را
 ۸۰سال تکرار کردهاند!
* «کیهان» تهران :رسانههای خارجی
مینویسند ایران به آمریکا اعتماد ندارد.
ـ خبر واقعی احتماال این بوده که «کیهان»

عوض کرده :رسانههای خارجی مینویسند آمریکا
به ایران اعتماد ندارد!
* ترخیص یک میلیون تن کاالی اساسی از
بنادر جنوب ایران.
ـ این سپاه هم کارهای اساسی میکند؛ نه
مثل بخش خصوصی که همه جنسهایش در انبار
گمرکهاخوابیده!
* محسن اژهای :احتمال عفو در پرونده فساد
مالی هست.
ـ باز هم مالخور کردید؟
* خامنهای :درباره مذاکره با آمریکا زیاد
خوشبین نیستم.
ـ با همین جملهای که گفتی دالر  ۲۰۰تومن
رفت باال!
* آغاز به کار چهار دانشگاه ویژه دختران از
مهر ماه امسال.
ـ مدرک اصلی هم احتماال لیسانس شوهرداری
است یا کارشناسی ارشد آشپزخانه!
* یک فعال محیط زیست در ایران بازدداشت
شد.
ـ احتماال محیطی بدون مال و آخوند
میخواسته!
* رییس نیروهای انتظامی :با روزهخواران
برخورد شدید میکنیم.
ـ کتک خوردن روزه را باطل نمیکند؟ خوردن
خوردن است...

جنجال بر سر خانه سینما
گزارش ویژه

حدود دو هزار نفر از هنرمندان سینمای ایران
دو هفته پیش در اعتراض به پلمپ شدن خانه
سینما توسط وزارت ارشاد در مقابل ساختمان این
نهاد تجمع کردند .در بسیاری از کشورهای متمدن
دنیا وقتی هنرمندان مشهور در جایی جمع میشوند
برای آنها قالی قرمز پهن میکنند و فالش عکاسان
چشمها را کور میکند .اما در این تجمع هنرمندان
به جای قالی قرمز با باطوم سیاه نیروی انتظامی
پذیرایی شدند و به جای شامپاین مرسوم در غرب
آب شلنگ پلیس را نوشیدند.

جنگ جمهوری اسالمی با سینما چیز تازهای
نیست .سالها است که آنها میخواهند طبقه
روشنفکری که با صدا و تصویر میتوانند خلق را به
حرکت درآورند و احساسات آنها را تحریک کنند
و یا خرافات مذهبی آنها را مسخره کنند سرکوب
نمایند .آنها میگویند برای کشتن مار سرش را
قطع کن و این سر مار همان خانه سینما است.
خبرنگار مخصوص ما از تهران گزارش میکند
که دو هزار نفر کارگردان ،نویسنده ،هنرپیشه و
فعال سینمایی با نیروهای انتظامی درگیر شده ولی
موفق به شکستن قفل و زنجیر درهای بسته خانه
سینما نشدند .او میگوید این دو هزار نفر دیوانهوار
به قفل و زنجیرها مشت میزدند؛ انگار که دارند
ضریح امامی را زیارت میکنند.
خبرنگار ما میگوید :جواد شمقدری که بسیار
در درک سینما «جواد» است و کسی نمیداند
چرا رییس سازمان سینمایی وزارت ارشاد شده به
میان جمعیت تظاهر کننده آم د و گفت :سینما
بی سینما ،اون ممه را لولو برد! او در ضمن گفتن
این جمله به ممههای هانیه توسلی هنرپیشه زن
معترض خیره شده بود.
حسین ساجدینیا ،فرمانده نیروی انتظامی،
کمی بعد به محل تجمع هنرمندان آمد و گفت:
کدام یک از شما دوست دارید ممنوعالورود یا
ممنوعالخروج بشوید؟
هیچ کس دستش را باال نبرد .او گفت :پس
بفرمایید بروید سر خانه و زندگیتان!
خبرنگار ما میگوید :برای من جالب بود که
هیچ کدام از سینماگران سینمای به اصطالح
«مقاومت» در این تجمع حضور نداشتند و به علت
این که به ضد مقاومت پیوستهاند از بقیه هنرمندان
عذرخواهی کرده بودند.
یکی از سربازان گمنام امام زمان که خویشاوندی
نزدیکی با خبرنگار ما دارد به او گفت :این شایعه
که خانه سینما را قفل زدهاند و بچههای نیروی
انتظامی شبها در آنجا فیلمهای سوپر ایکس تماشا
میکنند اصال صحت ندارد.
او گفت :این که نیروی انتظامی میگوید کنترل
خانه سینما تا شش مرداد در دست ما است به این
علت است که آنها در عرض نه روز آینده بتوانند
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همه فیلمهای ضبط شده از مسافرین خارجی را
در پشت درهای بسته خانه سینما تماشا کنند.
خبرنگار ما میگوید که در پایان این تجمع
اعتراضآمیز عباس کیارستمی ،را دیدم که پنهانی
با دوربینش از این مراسم فیلم تهیه میکرد و به
من گفت که این فیلم را که «سینما و دیگر هیچ»
نام دارد به زودی به فستیوال «کان» خواهد برد و
احتماال جایزه اول را خواهد گرفت.

روحانی و دعوت از اروپا
و آمریکا

گزارش شده که ایران برای مراسم ادای سوگند
رییس جمهور جدید حسن روحانی از ایاالت متحده
و اتحادیه اروپا دعوت به عمل آورده و خواسته است
که آنها هم در مراسم تحلیف ریاست جمهوری
شرکت نمایند.
عباس عراقچی ،سخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ،گفت که حسن روحانی شخصا
دستور طرح این دعوت را داده تا میل خودش به
ایجاد روابط دوستانه با غرب را نشان دهد.
این سخنگو گفت :اتحادیه اروپا جوابی نداده اما
کاخ سفید طی نامهای گفته است که در روز قسم
خوردن یعنی روز چهارم آگوست باراک اوباما ،به
یک نمایش کمدی تلویزیونی که البته به خندهدار
بودن مراسم تحلیف حسن روحانی نیست دعوت
شده و نتیجتا پوزش میخواهد.

تیـرهای آخر در ترکش
احمدینژاد

احمدینژاد در بخشی از آخرین دروغهای دوره
دوم ریاست جمهوری خود گفت :تورم در دولت او
نزدیک به  ۱۸درصد ،رشد اقتصادی مثبت چهار
درصد ،و بیکاری حدود  ۱۱درصد بوده است!
اگر احمدینژاد دروغ نمیگوید پس چرا این
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بیچاره زنان ایرانی

مقاله جدید شیرین عبادی با عنوان «زنان
ایرانی؛ شهروندهای درجه دوم» مرا بسیار
تحت تاثیر قرار داد .میخواستم یک مقاله با
عنوان «خاک بر سر مردان ایرانی؛ شهروندهای
شنیدهام که جایزه

درجه اول» بنویسم اما چون
روزنامهنگاری پولیتزر معموال به مقالههای منفی
تعلق نمیگیرد از نوشتن آن منصرف شدم .به این
فکر افتادم که چند بار دیگر عکسهای دختران و
زنان ایرانی را در بیرون ورزشگاه یا استادیوم فوتبال
آزادی تماشا کنم که در حسرت تماشای فوتبال
له له میزنند و مقالهای با عنوان «زنان ایرانی؛
شهروندهای درجه سوم» بنویسم اما چون خودم در
داخل استادیوم بودم و داشتم با دیدن مسابقه حال
میکردم منصرف شدم و آن را به بعد موکول کردم.

مثقال دات کام

چند روز قبل محسن اژهای ،سخنگوی دستگاه
قضایی ،توضیحاتی به خبرنگاران درباره علت
توقیف سایت «مثقال» ارائه داد .سایت «مثقال»
معتبرترین و فعالترین مرجع و منبع صحیح نرخ
سکه و طال و ارزهای خارجی بود و آمار خود را

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  29جوالی ( 7مرداد)
شب شعر و سخن
گفتار و شعرخوانی
توسط دکتر اسماعیل خوئی

ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ:

YES! Please enter a
one year, six months subscription
to IRANIANS in the following name

اعداد و ارقام را ارائه میکند و آنها را از کجای
خود درمیآورد؟ شاید تورم تعریف احمدینژاد
همان گوجه فروش محله او است که از سالها
قبل گوجه را به قیمت سال  ۸۴میفروشد! رشد
اقتصادی مثبت ،اگر آمار فقط مربوط به عملکرد
اقتصادی سپاه باشد ،درست است! میزان چهار
درصد بیکاری را هم میتوان با منظور کردن یک
میلیون مداح و لباس شخصی و زندانبان و محافظ
شخصی توجیه کرد .اگر سربازان گمنام امام زمان
را در نرخ بیکاری منظور کنیم احتماال نرخ بیکاری
در ایران منفی خواهد بود!
به هر حال ،شاید احمدینژاد دروغ نمیگوید
بلکه اینجوری برنامهریزی شده است!

کانون دوستداران فرهنگ ایران

ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ  :Money Orderﮐﻠﯿﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ :ﻓﺮﻡ ﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﮐﺮﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻓﮑﺲ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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دوشنبه  5آگوست ( ۱۴مرداد)
مجازات اعدام و نقض قوانین
حقوق بشر
سخنران :ساناز الستی
ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه

تلفنهای اطالعات کانون:

703-283-9221

www.kanooneiranian.org

703-474-8956

E-mail:info@kanooneiranian.org
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بر اساس عرضه و تقاضا در صرافیهای ایران و
کشورهای مجاور تهیه و به مردم ارائه میکرد.
محسن اژهای گفت :الزم بود که این سایت
اینترنتی بسته شود و افرادی بازداشت شوند .البته
پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.
او در جواب خبرنگاری که پرسیده بود جرم
این افراد چیست و تخلف این سایت چه میباشد،
گفت :این سایت نرخهایی متفاوت با بانک مرکزی
مینوشت و این نوعی تحریف اخبار است.
وی در جواب خبرنگار دیگری که پرسید حاج
آقا اگر خود شما میخواستید خرید و فروش سکه و
طال و دالر بکنید نرخ بانک مرکزی را قبول داشتید
یا نرخ «مثقال دات کام» را ،گفت :البته« ،مثقال
دات کام» ولی این دلیل نمیشود.
برخی از نهادهای دولتی اعالم کردهاند که
اخبار و آمار سایت مثقال باعث باال رفتن نرخ دالر
شده است.
خبرنگاردیگریپرسید:یعنیاینمملکتاینقدر
اوضاعش قاراشمیش است که با ایجاد یک سایت
اینترنتی میتوان ریالش را به زمین زد؟
اژهای جواب داد :بله ،از این دشمن پدرسوخته
هرچه بگویید برمیآید!

هواشناسی مصر

پیشبینی وضع هوای مصر توسط کارشناسان
معتبر این نشریه :بهار عربی همراه با رگبار سنگین
گلوله ،باران خون ،رعد و برق ارتش ،ریزش
بهمنهای اسالمی در مناطق برفی شمال ،سیل
جمعیت ،به ویژه در حوالی میدان تحریر ،ابرهای
پراکنده تردید مردم در مورد آینده مصر و طوفان
شدید ضد اسالمی که از طریق کوههای ایران و
ترکیه در جریان هستند و به سوی مصر میآیند.

نفوذ زنهای عرب در
فرهنگ پارسی

با یکی از رفقا پای تلفن بودم.
گفت :میدونی اسم زن حسن روحانی چیه؟
گفتم :پنهلوپه کروز؟
خندید و گفت :آره مرگ عمهات! اسمش

صاحبه عربی است!
گفتم :بگذار روی مبل بشینم و دوباره اسمش
را بگو؛ ممکنه سکته کنم.
گفت :صاحبه عربی!
گفتم :خود روحانی هم میگویند اسم فامیل
فریدون داشته یعنی حسن فریدون بوده و موقعی
که در انگلیس بود چون بازار سهام خمینی در
حال ترقی بوده اسمش را به حسن روحانی تبدیل
کرده...
گفت :شاید هم زیر نفوذ زنش بوده ...فکر
نمیکنی؟
گفتم :اگر اینطور باشد باید گفت بیخود نیست
هنوز هم دلیل شکست دو هزار و پانصد سال
تمدن پارسی از عربها و بحث آن به نتیجهای
نرسیده است.
گفت :به خاطر ایرانیهایی بود که اسمشان را
عربی کردند؟
گفتم :به خاطر این زنهای عرب است.
بعضیهاشون تیکه بدی نیستند و باعث میشوند
به کشورت خیانت کنی...

آخرین جوک برای
احمدینژاد

سر چهارراه پشت چراغ قرمز بودم.
کودکی دوان دوان به طرف من آمد و پرسید:
آقا ...آقا ...چسب زخم نمیخواهید؟ ارزون
میفروشم...
گفتم :با همه این دردها و بدبختیهای این
مملکت اگر حتی همه چسب زخمهای تو را بخرم
نه زخم من خوب میشود و نه زخمهای تو...
کودک چند ثانیه نگاهم کرد و گفت :پول نداری
یا داری مثل احمدینژاد ما را سر کار میگذاری؟

رهبر داریم تا رهبر!

شنیدم پاپ اعظم جدید مسیحیان کاتولیک
جهان یعنی پاپ فرانسیس دوشنبه گذشته به
کشور برزیل سفر کرده است .گفتهاند که حدود
یک میلیون نفر از مسیحیهای سرتاسر جهان
به ریو مسافرت کردهاند تا در مراسم دعای پاپ

Iranians, Vol. 17, No. 643 Friday, July 26, 2013

شوخی عکسی

اعظم شرکت کنند .این رقم به غیر از دهها میلیون
مسیحی برزیلی است که در اشتیاق دیدار رهبر
مذهبیشان جایگاههای جلوی کلیسای اصلی شهر
را رزرو کردهاند.
من واقعا به این مسیحیها حسودی میکنم.
آنها رهبر دارند ما هم رهبر داریم؟!
رهبرآنها از نیمکره شمالی به نیمکره جنوبی
میرود تا از میلیونها مشتاق دیدار کند .رهبر ما
را بگو که میخواهد رهبر مسلمانان جهان باشد
و در مراسم ورودش دو سه هزار نفر آن هم به زور
شالق و زندان و از کار برکنار شدن و شاید هم قول
ترفیع و چند جرعه آبمیوه ساندیس سر و کلهشان
پیدا میشود.
آن هم رهبری که از فرط تنبلی از کشور خارج
نمیشود و به خودش حداکثر تا تبریز و بوشهر
زحمت مسافرتمیدهد.

310

پوزش و تصحیـح

مطلب سینمایی هفته گذشته در مورد «من
نفرتانگیز  »۲به علت حواسپرتی حروفچین
چاپخانه که داشت مطلب جنیفر لوپز را در همان
زمان تایپ میکرد اشتباها «من نفرتانگیز» درج
شده بود و بسیاری از خوانندگان متوجه نشدند
که این مطلب در مورد دوره دوم ریاست جمهوری
احمدینژاد است (به خاطرنبودن عدد  )۲و نه دوره
اول .بدین وسیله از تمام خوانندگان گیج و ویج
شماره قبل عذرخواهی میکنیم!

کفشهایم کو؟

با اجازه سهراب سپهری

اهل جمارانم
روزگارم بد نیست
خانهای دارم توپ
بهتر از قصر شاه
روزگارم بد نیست
هودارانی دارم
مداحانی تیز و زبل
نشان آریامهری اکنون
زخم مهر نماز آنهاست

برای شکستن قیمت اتومبیل ،پراید سه میلیون تومانی به بازار آمد

روز تولدشان
برایشان دستمال میخرم
چفیهفلسطینی
یا ابریشم یزدی
فرقی نمیکند ،هر دو را دوست دارند
روزگارم بد نیست
بیشتر اوقات بیکارم
بعضی روزها کسی را دار میزنم
بعضی شبها کمی تار میزنم
باید آب را گلآلود کنیم
تا آنها
در آن دوردستها آب نخورند
کوفتشان شود ،نفت کافی نیست؟
کسی صدایم زد :علی ...علی...
گفتم :بگو علی آقا ،یا حتی آقا
دوباره گفت :علی ...علی...
کفشهایم کو؟...
کفشهایم کو؟...

حرف از کفشهای من نیست...
عیال دنبال کفشهایش میگردد
پارتی مولودی دارد
با خانمهای دیگر
خانم ساکت باش!
بگذار ببینم این کیست علی علیمیگوید!
تقصیر دهان فراخش است...
فردا اعدام روی شاخش است...

بیانسه و تظاهرات

یکی از رفقا عکس بیانسه را برایم فرستاده بود
که در مراسم تظاهرات علیه حکم دادگاه (تبرئه
شدن قاتل سفید پوست یک جوان سیاهپوست
در فلوریدا) شرکت کرده بود.
در جوابش نوشتم :تو به من حسودی میکنی

بقیه در صفحه 41

www.Cafeshirazbarandgrill.com

از چشم و دل خود
پذیرائی کنید

کافه رستوران و بار «شیراز»

محل مالقات اهل دل!

3672 King Street
Alexandria • VA 22302

703.931.0020

پنجشنبه ،جمعه و شنبهشبها:

موسیقی زنده (خواننده گیتاریست)
مناسبتترین محل برای بازیهای دارت و ختتهنرد
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مروری بر تاریﺨچه و...

بقیه از صفحه ۲۳

نفس در آنها موفق شدند افراد نامآوری
برای ایران تربیت کنند.
در این مورد سخنران به نمونههای
مشخصی اشاره کرد و گفت« :این
کودکان نه تنها از وضع رقتبار گذشته
رها شدند بلکه در رشتههای فعالیت خود
به چهرههای برجستهای تبدیل شدند
که بعدها در میادین ورزشی جهانی به
افتخارشان پرچم ایران به اهتزاز درمیآمد
و سرود ملی ایران نواخته میشد و چون
نام آنها باید محفوﻅ بماند فقط به ذکر
نام یکی از قهرمانان اکتفا میکنم که به
نامش فیلم «قهرمان قهرمانان قرن»
ساخته شده و در جراید و تلویزیونهای
جهان با او مصاحبه به عمل آوردهاند و از
افتخاراتش این است که از پرورشگاه به این
مقام واال رسیده است و او کسی نیست جز
محمد نصیری که در رشته وزنهبرداری رده
خروس وزن به مقام اول المپیک رسیده

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳1

که بیانسه بعضی شبها که جنیفر لوپز
سرش شلوغه به خواب من میاد و سعی
میکنی بگویی که نیمه سیاهپوست او
بیشتر از نیمه سفیدپوست اوست .او
از نظر من نژاد ندارد ولی رنگ پوست
قشنگی دارد .با این حرفها میخواهی
خوابهای سکسی مرا سیاسی کنی؟ دو
در پایان نوشتم :برو این دام بر مرغ دگر نه!

پوزش از خوانندﮔان

به علت تراکم مطالب در این شماره
چند مطلب طنز مربوط به محمود
احمدینژاد به بعد از مراسم سوگند
خوردن حسن روحانی رییس جمهور
بعدی جمهور اسالمی موکول شده است.
مطالب همان است فقط اسم رییس
جمهور عوض خواهد شد.

شوخی با بﺨش آشﭙﺰی

به تازگی یک قسمت جدید آشپزی با
عنوان کدبانوی ایرانی به این نشریه اضافه
شده که به حق و انصاف و خداییاش از
مطالب طنز این صفحه من بامزهتر است
و کامال با من به رقابت برخاسته است.
به عنوان مثال به مطالب شماره قبل
این صفحه توجه کنیم:
* هر خانم ایرانی برای نشان دادن
مهارت خود در آشپزخانه باید پختن سه
خورش معروف ایرانی یعنی فسنجان،
قیمه و قورمه سبزی را بلد باشد!
ـ پس خورش کرفس چی شد؟

و برای ایران مدالهای طال ،نقره ،برنز به
ارمﻐان آورده است .این در حالی است که
کودکان بسیار دیگری هستند که پزشک،
نقاش و موسیقیدان نیز شدهاند».
ـ متکدیان که در سراسر شهر پراکنده
بودند با ایجاد اردوهای کار جمعآوری
و در کارگاههای فنی و حرفهای آموزش
دیدند تا پس از خروج بتوانند به جای
گدایی کار کنند.
ـ تنظیم برنامهای برای دانشجویانی
که در خارج از کشور در رشتههای مختلف
مشﻐول تحصیل بودند و برای تعطیالت
و دیدار خانوادههاشان به ایران میآمدند.
به این دسته از دانشجویان فرصت و
امکان داده میشد تا مادام که در ایران
هستند بطور نیمه وقت در سازمانهای
شهرداری کار کنند و کمک هزینهای
برای بازگشت فراهم کرده و در ضمن
آگاهی از نوع کار سازمانی داشته باشند.
این برنامه با حمایت نخست وزیر وقت،
امیر عباس هویدا ،به انجام رسید و هزینه
آن در بودجه سازمانها و شهرداریها
پختن کباب کوبیده به جای شوهران
هنر نیست؟
* قورمه سبزی با قلم گوسفند:
میتوانید به جای گوشت خورشی از قلم
گوسفند در قورمه سبزی خود استفاده
کنید تا مزهاش بهتر شود!
ـ البته اگر سبزیخوار هستید این غذا
ایدهآل شماست چون سبزی و لوبیایش را
میخورید و استخوانهای غذا را به سگ
خود میدهید!
* طرز پختن خورش فسنجان پرروغن
ـ این قسمت را مخصوصا برای
خوانندگانی که کلسترول باال دارند سانسور
کردهایم تا نخوانند!
* اگر خورش شور شد چکار کنید؟
کافی است مارک نمکی را که در غذا
میریزید عوض کنید!
ـ از کی تا حاال مارک نمک به شوری
نمک ربط پیدا کرده؟ نمک نمک است.
* اگر خورش سوخت چکار کنید؟
بهتر است فورا شعله زیر آن را خاموش
کنید!
ـ بعدش هم به اداره آتش نشانی زنگ
بزنید شاید برای شما پیتزا بیاورند!

افکار عمیﻖ

این چه دنیایی است؟ آدم سیب
خورد و از بهشت بیرونش کردند .استیو
جابز کامپیوتری با نام سیب درست کرد
و االن دارد در بهشت با همه آنهایی که
آدم را بیرون کردند آب سیب میخورد و
روی فرشتههایی که دوست دارد کلیک
میکند! آیا آدم باید به جای خوردن
سیب درخت سیب میکاشت تا بتواند
به بهشت برود؟

Tara Home Improvement
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﳒﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺰﻝ ،ﺑﺮﻕﮐﺸﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻭ  ...ﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
(703) 209 3212
ﺩﺍﺭﺍﯼ  Licenseﻭ Insurance
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گنجانیده شد.
ـ آموزشگاه مذکور برای رفاه کارکنان
مددکار خود تالش بسیار نمود از جمله:
ایجاد مهد کودک ،بیمه درمان و
بهداشت ،ایجاد باشگاههای کارمندی و
کارگری ،برای بازنشستگان و رفاه خانواده
آنان اعم از مالی و تفریحی.
پس از تﻐییر رژیم شاهنشاهی به
جمهوری اسالمی ،بنا به گفته باهره بهار
روز تولد حضرت علی به نام روز مددکار
نامیده شد و برای سالمندان کارت تردد
رایگان صادر شد.
تصویب تقسیم دارایی به تساوی
بین زن و مرد که سالها پیش سازمان
زنان ایران پیگیرش بود به انجام رسید
و تصمیمات مطلوبی برای بازنشستگان
اتخاذ گردید.
بعضی قوانین برای حل مشکالت
خانواده دست و پاگیر شد مثل تعدد
زوجات ،حضانت فرزندان پس از طالق
یا مرگ ،ازدواج دختران در سنین پایین.
محل زنان روسپی که در یک جا مترکز
بودند تخریب و روسپیها در سطح شهر
پراکنده شده و موجب ازدیاد بیماریهای
مقاربتی و ایدز شدند.
در سال  13۵۷بنیانگذار آموزشگاه
مددکاری در ایران را دستگیر و پس
از مدتی با خروج او از کشور موافقت
کردند .خانم ستاره فرمانفرماییان جزییات
مربوط به بازداشت خود را در کتابی به
نام «دختری از ایران» شرح داده است.
باهره بهار در خاتمه سخنانش گفت:
مددکار اجتماعی نقش احیا کننده،
تشخیص دهنده برنامه ،طراح ،سازنده،
ارزیاب ،مشاور و درمانگر را دارد.
در پایان نشست هنرمند جوان آروین

مسعودی قطعاتی در بیات زند با سنتور
نواخت که بسیار مورد توجه حضار قرار
گرفت .آروین که در آمریکا و در خانوادهای
فرهنگدوست بزرگ شده یکی از شاگردان
«مرکز آموزش موسیقی کالسیک» است
که در سال  199۸در شهر ویینا ،در
ویرجینیا ،توسط نادر مجد تاسیس شده
و تعداد زیادی جوانان ایرانی و آمریکایی در
آن به آموختن موسیقی ایرانی مشﻐولند.

بﺰرﮒترین ﭼالش...

بقیه از صفحه 1۵

از مذاکره مستقیم با آمریکا باید اجتناب
کرد و بقیه قضایا .روحانی مجبور است با
این ولی فقیه مطلقبین تمامخواه و دارای
کمترین «بصیرت» در باره فجایعی که بر
سر کشور و مردم وارد کرده است کار کند.
او با چالشهای زیادی در آینده کاری خود
روبرو خواهد بود ،ولی به احتمال زیاد علی
خامنهای بزرگترین چالشی است که در
برابر او قرار خواهد گرفت.

حﻞ سودکو شماره ﻗبﻞ
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افقی
 1ـ ابریشم نخاله ـ نخستین صدراعظم آلمان غربی
که در زمان وی دیوار برلین احداﺙ شد.
 ۲ـ پاکسازی زمین کشاورزی از گیاهان هرز ـ
میگویند مرد را آبدیده کند ـ از کتب آسمانی.
 3ـ بزرگی و بخشندگی ـ نیستی ـ از جانوران وحشی
آفریقا و آسیا.
 4ـ روز رستاخیز ـ کوشش و تالش ـ خانه ییالقی.
 ۵ـ نوعی چاشنی غذا ـ قصد و آهنگ ـ پهلوان و
شجاع ـ آفرین است و وتر کمان.
 6ـ عنوانی که سابقا به امیرزادگان میدادند ـ کشوری
باقی مانده از ابرقدرت شوروی! ـ جامه گشاد و بلند.
 ۷ـ کتاب داستان ـ اشاره به نزدیک ـ موی بلند ـ
ضمیر متکلم وحده.
 ۸ـ سابقا به جای پلیس مرزی و بیابانی خدمت
میکرد ـ فالخن.
 9ـ واحد پول معتبر آسیایی ـ رنگ مطلوب آسمان
ـ آهنگ و نیت ـ تفاله چﻐندر قند.
 10ـ چال کردن ،به خاک سپردن ـ از انواع دوچرخه
ـ زمان معین.
 11ـ قبیله حاتم ـ پاک نژاد ـ اصطالحی در زمین
فوتبال ـ حرف آخر.
 1۲ـ پراکندگی ـ سرای مهر و کین ـ معبر باریک
و دراز.
 13ـ خروش امواج دریا ـ آنچه از جانب پروردگار بر
پیامبران نازل شود ـ تخت سلطنتی و فر و شکوه.
 14ـ دفعه و مرتبه است و به اسب سواری هم
میگویند ـ درس زورگی! ـ فیلمی از رسول مالقلیپور با
هنرنمایی جمشید هاشمپور.
 1۵ـ معروفترین خوشنویس ایران معاصر شاه عباس
اول که در خط ثلث بینظیر بود ـ قوت غالب.

عمودی
 1ـ رمانی تاریﺦ از ویکتور هوگو از سرگذشت خواهر
سزار که به ملکه زهرها شهرت داشت ـ دنبال کردن و
جستجو.
 ۲ـ پاداش کار نیک ـ از مصالح ساختمانی ـ کودک
نوزاد.
 3ـ حساب ارزی ـ معدن ـ از انوع مرکبات.
 4ـ شهری در استان اردبیل ـ پنبهزن ـ متشکل از
چند واگن.
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3 6

خواست تا به کاغذ رای خود بیاورند؟
 3ـ نقل از سخنان آیتاهلل خمینی
ـ نوفل لوشاتو.
 4ـ از سخنان آیتاهلل خمینی در قم
ـ  30مهر سال .13۵۸
 ۵ـ مونتین MONTAIGNE
مورالیست فرانسوی در قرن شانزدهم،
در فضای جوشان رنسانس میگفت:
«قربانی در راه اختالفات مذهبی کافی
است .افق دید را چنان باال باید گرفت که
دیگر برای فرضیات موهوم ،پیکر انسانها
را نسوزانند و معابد را به خون نکشند».

بقیه از صفحه ۳۵

شویم که رژیم پذیرفته باشد ،زیر نظر
مراجع بینالمللی ،با پرهیز از هرگونه
اقدامی که به «دخالت» و «اعمال نفوذ»
تلقی شود ،به «انتخابات آزاد» تن در
خواهد داد ،با چنین فرضی ،پرسش این
است که خواستاران «انتخابات آزاد» ،با
چه برنامه و منظور روشن و مشخصی در
میدان خواهند بود؟ و از مردم چه خواهند

جدول سو دکو این شماره
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جدول این شماره
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 ۵ـ الستیک اتومبیل ـ فرزندان تازی ـ بیماری.
 6ـ گرداگرد دهان ـ در به در و گریزان ـ نخستین
عدد سه رقمی ـ پسوند جمع.
 ۷ـ بزرگواری ـ فلزی گرانبها ـ در سلسله متریک به
معنی هزار است.
 ۸ـ گندم از آسیا برگشته ـ قرض و بدهی ـ گفتار و
سخن ـ شرم و حیا.
 9ـ نشریه هفتگی ـ خانه طاغرتی! ـ پارچهای گرانبها.
 10ـ سفید آذری ـ روز گذشته ـ مناره مسجد ـ
خاک ـ سفالگری.
 11ـ قعر جهنم ـ سنگسار شده ـ پارچه کمعرض.
 1۲ـ خدعه و نیرنگ ـ خندهرو ـ جای بند در کمر
شلوار.
 13ـ سبب و علت ـ از قهرمانان شاهنامه ـ ساخته
شده از طال.
 14ـ حیوانی از سگسانها با دستهای کوتاه و بسیار
سبع ـ آواز دهنده ـ دستگاهی در موسیقی خودمان.
 1۵ـ خوش قد و قامت ـ استراتژی جنگی رونالد

ریگان برای استقرار سپر دفاعی در برابر حمالت احتمالی
شوروی سابق.
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