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نرمش قهرمانانه
تفسیر سیاسی هفته

بعد از اخبار مربوط به این که جمهوری اسالمی 
ایران تحت ریاست جمهوری حسن روحانی تصمیم 
گرفته لجبازی را کنار بگذارد و برای چند لقمه دالر 
)منظور کاهش نرخ دالر است( با غرب و نماینده اش 
آمریکا مذاکره کند سر و صدای مالهای اصولگرای 
ضد غرب، که وصیت امام از آیات قرآن برایشان 

مهم تر است، در آمد.
با آن که همه رسانه های دست راستی، که 
سایه روحانی و گروه وابسته به او را با تیر می زنند 
چون دریافته اند آرای روحانی یک »خفه شو« از 
راستی های  به اصولگرایان و دست  سوی مردم 
طالبانی مسلک بوده، سعی در بزک و دوزک کردن 
مذاکرات با غرب کرده و آن را نقطه ضعفی برای 
از همه  جمهوری اسالمی قلمداد نکنند. آن ها 
نوع واژه و اصطالح برای توجیه کردن مصالحه یا 
مصافحه با غرب استفاده کرده اند. به جای این که 
بگویند »مصالحه« که واژه ای تلفیقی از »اسهال 
جمهوری اسالمی« و »مصلحت رژیم« است، و 
یا بگویند »مصافحه« یعنی »صحافی کردن« و 
بایگانی کتاب 3۵ ساله انقالب، از واژه من درآوردی 
جدیدی به نام »نرمش قهرمانانه« استفاده کرده اند! 
ناگهان تمام اعضاء دولت سایه، دفتر مقام رهبری، 
روزنامه »کیهان«، سران سپاه پاسداران و همه کور 
و کچل های مدافع پیروزی انقالب اسالمی ایران 
به سراغ این واژه رفتند تا تسلیم در برابر غرب را 

توجیه کنند.
و حتی  دنیا  معتبر  دیکشنری های  تمام  ما 

لغت نامه دهخدا را صفحه به صفحه جستجو کردیم 
و نتوانستیم معنی این واژه را پیدا کنیم. فقط یک 
مطلب جوک مانند پیدا کردیم درباره یک خر و یک 
شیر که در جنگل مشغول معاشقه بودند و شیر در 
یک لحظه با نرمشی قهرمانانه قادر به تکان دادن 

گردنش می شود تا خر بتواند او را ببوسد.

تاسیسات بوشهر 
و الفرار روس ها!

روز دوشنبه گذشته کلید نیروگاه اتمی بوشهر 
رسما به جمهوری اسالمی ایران تحویل داده شد. 
این نیروگاه از سوی روس ها برای دو سال و یا هفت 

هزار ساعت کار کرد ضمانت کامل شده است.
علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی 
جمهوری اسالمی، به خبرنگاران ایرانی و روسی 
گفت: این نامردی است! در آمریکا وقتی حتی 
یک یخچال می خری آن را برای پنج سال ضمانت 
می کنند اما روس ها بعد از گرفتن میلیاردها دالر 
آن هم بعد از ماه ها چک و چانه زدن، به دو سال 

رضایت داده اند.
صالحی اضافه کرد: ما حتی در مورد این دو 
سال ضمانت هم کمی مشکوک هستیم چون آقای 
سرگئی کرینکو مسئول این پروژه اتمی بعد از دادن 
کلید ورود به این تاسیسات با عجله در اتومبیل خود 
نشست و با بقیه دانشمندان روسی مثل برق و باد 
از محوطه تاسیسات بوشهر فرار کرد. او گفت: ما 
هنوز نمی دانیم چطور این آقا خودش را در عرض 
چهار ساعت از بوشهر به مسکو رسانده و از پلیس 

راه ما قبض جریمه نگرفته است!؟

مظلومیت مردم ایران 
حسن روحانی قبل از ترک تهران به مقصد 
نیویورک جهت شرکت در شصت و هشتمین مجمع 
سازمان ملل به خبرنگاران گفت: می خواهم ندای 

مظلومیت ایران را به گوش جهانیان برسانم. 
او گفت: با این قیمت های سرسام آور اجناس، 

دالر سه هزار تومانی، بیکاری و رشد منفی اقتصادی 
در ایران، مردم جهان باید مظلومیت ایران را قبول 
کنند و بدانند مردم ایران چقدر مظلوم هستند و چه 
می کشند. او نگفت که ظالمان چه کسانی هستند 
اما اشاره کرد: هر که مسئول این مظلومیت مردم 
ایران است خدا آن دست دیگرش را هم چالق کند!

احتمال کشته شدن 
در پاکستان

آتشه  دو  اسالمیست های  حمله  در  دیروز 
پاکستان به کلیسایی در شهر پیشاور، حدود ۶0 نفر 
کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این حمله 
به صوت انتحاری بود که این روزها بعد از شلوار 
جین ۵0۵ »لی وایز«، باالترین و محبوب ترین مد 

روز در پاکستان محسوب می شود.
رییس کل پلیس پیشاور به خبرنگاران گفت: 
البته ما دنبال مسئولین این حادثه هستیم و چون 
متاسفانه کشته شده اند نمی توانیم آن ها را دستگیر 

و اعدام کنیم!
او اضافه کرد: البته تقصیر خود این مسیحی های 
این کلیسا است چون اگر آ ن ها با شرایط امروز 
کشته  احتمال  بودند  آورده  اسالم  پاکستان 

شدن شان تقریبا نصف می شد!

خبر روز
بزرگترین خبر سیاسی روز در ایران و آمریکا این 
است که در آستانه مذاکرات بین این دو کشور چه 
کسی نامه آشتی را نوشت؟ آیا حسین به حسن 

نامه داد یا حسن به حسین؟

آیا می دانستید؟
آیا می دانستید اگر تعداد کالهک های هسته ای 
ایران را ضرب در تعداد زندانیان امنیتی و سیاسی 
بکنیم و بعد تقسیم بر قیمت دالر آمریکا بنماییم و 

به اضافه تعداد مردم در تظاهرات سال ۸۸ کنیم 
و بعد تقسیم بر تعداد کلمات سخنرانی امسال 
حسن روحانی در سازمان ملل نماییم عدد 19 
بدست می آید؟ و این یکی از معجزات اسالم است 

که کسی به آن توجه نداشته است...

جوک روزنامه »کیـهان«
اولی: شنیدی که اوباما یک دوست مکاتبه ای 

در ایران پیدا کرده؟
دومی: منظورت چیه؟

اوباما  که  نوشته  تایمز«  »نیویورک  اولی: 
نامه هایی از طریق سفارت سوییس برای روحانی 

فرستاده.
دومی: خوب، چطور مگه؟

اولی: اوباما دلش را بی خود با این نامه نگاری ها 
خوش کرده، اینجور نامه نگاری ها آخر و عاقبت 

خوشی ندارد!
دومی: چرا؟

اولی: چه عرض کنم! یارو که نمی توانست برای 
دیدن نامزدش بیاید آنقدر برای او نامه نوشت که 

باالخره نامزدش با پستچی ازدواج کرد!

جواب جوک های 
روزنامه »کیـهان«

اولی: شنیدی که روحانی یک رفیق مکاتبه ای 
در آمریکا پیدا کرده؟

دومی: منظورت چیه؟
حسن  که  نوشته  تایمز«  »نیویورک  اولی: 
روحانی نامه هایی از طریق سفارت سوییس برای 

اوباما فرستاده.
دومی: برای چی؟

اولی: برای این که زبانش خوب بشه و بتونه 
بدون مترجم در سازمان ملل حرف بزنه!

دومی:  شوخی نکن!
اولی: نه، برای این که با هم رفیق شوند.

دومی: خدا کنه اوباما جواب نامه هاشو بده و 
مثل احمدی نژاد کنف نشه.

اولی: مگر احمدی نژاد هم نامه داده بود؟
دومی: آره. ولی اوباما نامه هاشو پاره کرد و 
احمدی نژاد مجبور شد دور دوست های خارج از 

کشور را خط بکشد و صیغه آقا بشود!...

سانحه هوایی در کرمان
یک هواپیمای مسافربری حامل زیارت کنندگان 
ایرانی در فرودگاه بین المللی کرمان دچار سانحه شد 
و به علت ترکیدن الستیک از باند خارج گردید و با 

موانع و تاسیسات فرودگاه برخورد کرد.
محسن صالحی، مدیرکل بحران استان کرمان، 
گفت: هواپیما روسی نبود اما تایر ها ساخت روسیه 

بودند!
یکی از مسافران هواپیما به خبرنگار مخصوص 
ما در ایران گفت: دفعه دیگر برای زیارت امامزاده 
داوود به جای هواپیما بهتر است مثل قبل از انقالب 
با االغ به حضور آن حضرت برویم تا سالم و بدون 

شکسته شدن دست و پا به آنجا برسیم!

حسن خیلی خطرناکه!
حسن، داری میری سازمان ملل، مواظب باش

خیلی خطرناکه حسن!
زمین،  بخوری  و  کفشت  زیر  بره  عبا  نکنه 

آبروریزی بشه
مواظب باش حسن، خیلی خطرناکه!

حسن، کفش هاتو در نیار
روی میز جلوی نمایندگان نگذار

جورابت سوراخ نباشه
پاهات بو نده...

مواظب باش حسن، خیلی خطرناکه!
حسن نکنه بگی می خواهی بری برج های دو قلو 

را ببینی و بگن نه!
حسن خیلی خطرناکه!

کارت پستال بخر و عکس هاشونو ببین

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 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    

ترتیب برنامه: ساعت ۷، صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت ۷ و نیم: شروع برنامه

تلفن های اطالعات کانون:
 703-474-8956           703-283-9221

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

بحث آزاد

»وقایع اخیـر مصر از دو دیدگاه، 
کودتا یا قیام ملی؟«

سخنرانان: 
مهدی ناظر و محمد برقعی 

دوشنبه ۷  اکتبر )۱۵ مهر(

فلسفه فمینیسم 

سخنران: ناصر سعادت الجوردی 

دوشنبه 30 سپتامبر )8 مهر(
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ـ آقای احمدی نژاد جان من نرو پشت میکروفون، گند می زنی
 احمدی نژاد: اینجا که سازمان ملل نیست!

برگزارکننده کالس های ترمیم پوست، مو، 
آرایش دائمی، ناخن؛ متناسب با وقت شما

education@AviCareerTraining.com

با ارائه این کوپن 

برای کالس ترمیم 

پوست تخفیف بگیرید

آماده سازی داوطلبان شرکت در امتحان ایالتی 
(State Board) مریلند، واشنگتن و ویرجینیا در 

کوتاه ترین زمان

امکان پرداخت مبلغ شهریه و هزینه خرید کتاب های 
مورد نیاز از طریق کمک های مالی دولتی 

(Financial Aid) برای واجدین شرایط

با اشاره به این آگهی از ۱۰ درصد تخفیف برای خدمات Avi Day Spa بهره مند شوید

www.AviCareerTraining.com(703) 759 - 2200

Cosmetology/ Nail Technician • Basic Esthetic 600 
• Master Esthetic 600 • Professional Esthetic 1200 
• Make Up Artistry Instructor • Aromatherapy • 

Microdermabrasion • Lymphatic Drainage

Avi Career Training
آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش 

و وزارت کار در کلیه ایاالت آمریکا
آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش 

٣٠٠ دالر

10130-A Colvin Run Road • Great Falls, VA 22066

MORNING/EVENING & WEEKEND SCHEDULE 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس ها با شماره تلفن 703.759.2200 تماس حاصل فرمايید

Spa Wellness Packages 
Massages  

Facials & face treatments
 Pedicure& Manicures

Waxing, Electrolysis & Laser Hair removal

سوزان مکی
مشاور برجسته و توانای خرید و فروش 

امالک در ویرجینیا و مریلند
نماینده و عامل حرفه ای باتجربه و قابل اعتماد شما در کلیه 
مراحل خرید، فروش و سرمایه گذاری در امالک و مستغالت

CRS, GRI ABR, e-Pro, SFR, CDPE, SRES, ASP REALTOR

Top Producer
VA & MD Real Estate Consultant
Listing & Purchase
Investment Properties  
& Fixer Uppers
Short Sale & Foreclosures

9841 Georgetown Pike • Great Falls, VA 22066 • 703.759.9190

703.862.7692
susanmakki@aol.comwww.homegallery1.com
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حسن نیویورک پر از یهودیه
از هولوکاست هیچی نگو

کتمان نکن... خیلی خطرناکه
حسن با حسین بسکتبال بازی نکن، شطرنج بزن

بسکت خیلی خطرناکه
راستی حسن اگر هاله نور دیدی

شتر دیدی ندیدی
این یکی هم خیلی خطرناکه حسن!...

اخبار هنری
خبرنگار هنری ما از تهران گزارش می کند که 
با وجود انتخاب حسن روحانی و مسافرت او برای 
تحوالت  و همه  نیویورک  به  زهر  نوشیدن جام 
سیاسی دیگر هنوز هم ترانه »شانه هایت را برای گریه 
کردن دوست دارم« که یک ترانه عاشقانه در وصف 
یک شانه تخم مرغ گران در تهران است کماکان در 
صدر جدول »تاپ تن« موسیقی در ایران قرار دارد.
ترانه »مرا با خودت ببر« که  در ردیف دوم 
با الهام از آرزوی محمود احمدی نژاد و رفتن به 

نیویورک با حسن روحانی است قرار دارد.
در ردیف سوم ترانه »خوابم یا بیدار« که با الهام 
از آزادی نسرین ستوده ساخته شده بسیار طرفدار 

داشته است.

راز جوانی
و  می برید  بسر  کشور  از  خارج  در  اگر شما 
که  وقت  هر  کنید  جوانی  احساس  می خواهید 
می خواهید سن خودتان را محاسبه کنید سال تولد 
خود  به تاریخ آمریکایی را از تاریخ امروز به تقویم ایرانی 
کم کنید. این عمل ساده ریاضی آنقدر به شما شور 

و نشاط جوانی می دهد که نگو و نپرس...
امتحان کنید تا ببینید درست می گویم یا نه؟

میس »یو اس ای«
چند وقت پیش در آمریکا ملکه زیبایی یا دختر 
شایسته و یا به اصطالح خودشان میس »یو اس 
ای« انتخاب شد. برنده مسابقه دختری هندیـ  
آمریکایی به نام نینا داولوری نماینده ایالت نیویورک 

بود. او از رقیب خود، یعنی دختر دوم که او هم 
کره ای و یک آسیایی چشم بادامی بود، کنار زد و 

کراون یا تاج طالیی را بر سر خودش گذارد.
مسابقه میس »یو اس ای« را میلیون ها نفر 
در سر تا سر دنیا تماشا می کنند. می گویند حتی 
این مسابقه  موقع پخش  »القاعده«  گروه  افراد 
کار بمب سازی را کنار می گذارند و هیجان زده به 
تلویزیون های خود در غارهای »تورا بورا« افغانستان 

خیره می شوند.
متاسفانه ما از ایران نماینده ای نداشتیم و برای 
همین هم باختیم! می دانید که دخترهای ایرانی 
خوشگل ترین دخترهای جهان هستند؟ اصال روز 
خلقت خدا برای آن ها یک نوع خشت جداگانه 

سفارش داد تا آن ها اشرف مخلوقات باشند.
اگر دخترهای ایرانی در این مسابقه شرکت 
نصف  که  این  اندازه  به  می توانستیم  می کردند 
آمریکا  در  »ناسا«  فضایی  مرکز  دانشمندان 
یک  البته  کنیم.  افتخار  هستند  ایرانی االصل 
مشکل کوچولو وجود دارد که این همه دختر ایرانی 
مقیم آمریکا که همه ماشاءاهلل موهای طالیی با 
»اکستنشن« دارند و لنزهای رنگی توی چشماشون 
هست چطوری به هیات داوران ثابت کنند که 
ایرانی هستند؟ باید موهایشان را برای آزمایش 
»دی ان ای« بفرستند به البراتوار مخصوص میس 

»یو اس ای«؟
به هر حال من فکر می کنم دخترهای ایرانی 
اصال برنده اصلی هستند. یعنی هنوز وارد صحنه 
 qualified مسابقه نشده، یعنی حتی موقعی که باید
یا تایید صالحیت از سوی هیات داوران بشوند، 
داورها درجا آن ها را بعنوان برنده انتخاب می کنند 
و در همان مرحله تایید صالحیت تاج طالیی را 
روی سر آن ها می گذارند و کلی وقت من و شما 

تلف نخواهد شد که خود مسابقه را تماشا کنیم!

ادبیات شوونیستی!
دیشب باز هم همان ایمیل کذایی ضد عرب از 
سوی دوستان جدید اینترنتی و »فیس بوکی« و 

»توییتری« به دست من رسید. 
که  را  غذا  کلمه  همان  که می گوید عرب ها 
معنی پس مانده و ادرار شتر می دهد به زبان فارسی 

اضافه کردند و چون از پارسیان بدشان می آمده و 
صدای سگ را »پارس کردن« نامیده اند و کلمه 
نفر که واحد شمارش انسان است را از »نفر« واحد 
شمارش شترهای عرب به فارسی تزریق کرده اند تا 

روی ایرانی ها را کم کنند و غیره...
در جوابش نوشتم: پس از زمان فرودسی و 
بعد از 1۴00 سال مبارزه با این خدشه فرهنگی 
توسط عرب ها چرا ما هنوز این کلمات را استفاده 

می کنیم؟ آیا میل به خودآزاری داریم؟ 
فارسی  به  ما  اگر  نوشتم:  او  جواب  در  باز 
می گوییم »سگ واق واق« کرد آیا این واق واق 
عربی است یا فارسی؟ عرب ها وقتی که سگی که 
پارس می کند و پاچه آن ها را می گیرد چه می گویند؟ 
آن ها که »پ« و »چ« ندارند. آیا فقط سگ های 

ایرانی پاچه عرب ها را می گرفته اند؟
پرسیدم: این اصطالح قضای حاجت از کجا 
آمده؟ آیا ما داشتیم از عرب ها انتقام می گرفتیم اما 
به علت بدی زبان عربی ما به جای »حاجت غذا« 

از قضای حاجت استفاده کرده ایم؟
قار  کالغ  می گوییم  فارسی  به  ما  که  این 
سر  به  که سر  نیست  علت  این  به  می کند  قار 
»قاری های« باالی گل دسته مساجد عربی که اذان 

می گویند بگذاریم و آن ها را مسخره کنیم؟
و باالخره این جریان »عر عر«  االغ چیست؟ 
به واق واق سگ پارس کردن  حاال که عرب ها 
گفته اند ما چرا باید صدای »عر عر« االغ را  که 
احتماال مخفف »عرب عرب« است به فرهنگ 

زبان خود اضافه نکنیم؟

پوزش از خوانندگان
از  که  برای خوانندگانی  دیشب می خواستم 
مطالب سیاسی این بخش خوششان نمی آید یک 
ظنز اروتیک یا مطلب سکسی بنویسم ولی درست 
وسط نوشتن مطلب خوابم گرفت و جنیفر لوپز آمد 
به خوابم. چون در خواب قادر به نوشتن مطلب 
نیستم نوشتن مطلب مذکور مقدور نشد و بدین 
وسیله از تمام خوانندگان ضد مطالب سیاسی و 
خوانندگان مطالب مربوط به جنیفر لوپز عذرخواهی 

می کنم...

»جی پی اس« ایرانی!
اهل  البته  و  ایرانی خوش ذوق،  یک جوان 
تکنولوژی، موفق به اختراع اولین »جی پی اس« 
یا »رانندگی با راهنمایی موقعیت ارضی«! باب طبع 
و سلیقه ایرانیان گردید. این جوان که نام او علی 
است به خبرنگاران گفت: می خواستم اسم این 
»جی پی اس« را »دست علی به همرات« بگذارم 
ولی وزارت اطالعات به وزارت مخابرات گفت که 

به من پروانه ندهند.
او گفت: »جی پی اس« من کامال برای ایرانی  ها 
ساخته و طراحی شده است. مثال گوینده این 
»جی پی اس« به شما می گوید که چطور در تهران 

رانندگی کنید:
مستقیم... به جلو... یک کیلومتر به چراغ 
راست...  کنید. دست  رد  را  قرمز  مانده. چراغ 
برای کسی که جلوی شما پیچیده بوق محکم و 
طوالنی بزنید... این خیابان یکطرفه است اما بعد 
از ساعت شش می توانید وارد شوید. عابر پیاده را 
مواظب باشید و فقط از روی پای او رد شوید... 
راست جاده،  در طرف  بد حجاب  زیبای  دختر 

لطفا بوق بزنید... آدرس را پیدا نکردم. توقف... 
توقف... نیروی انتظامی در طرف راست جاده. آیا 
با خود علف، شیشه و یا مشروب دارید؟ سرعت 
به طرف راست از فرعی به اصلی... عجله کنید تا 

شما را نگرفته اند...

تبریک
تصویب الیحه قانونی شدن سرپرستی کودکان 
کلیه  به  را  سال   30 باالی  مجرد  زنان  توسط 
عرض  تبریک  ایران  سال   30 باالی  لزبین های 

می نماییم.
انجمن مبارزه با خرافات جنسی محمود احمدی نژاد

افکار همینجوری
با الهام از نوشته های اینترنتی

وقتی برق میره، کجا میره؟ میره دست به آب؟ 
برق نمی گیرتش؟
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳۹

1 ـ شیخ نشینی در خلیج فارس ـ وزیر و صاحب 
مسند. 

۲ ـ خربزه نارس و کال ـ فلزی و چوبی و بتونی ان 
زیر ریل خط آهن است.

ـ آنگاه که گربه سمور  ـ پراکندگی و تفرق  ـ از رنگ ها   3
نمایدـ  در غم عزیز از دست رفته می گیرند.

۴ـ  واحد شمارش چهارپاـ  زبانه آتشـ  بزه کوچک 
و نوعی از دادگاهـ  ساز چوپان.

۵ـ  از آالت موسیقیـ  جوهر بدنـ  باران اندک است 
و شن را نیز گویندـ  مرغ می رود.

۶ـ  خلیجی است در ساحل دریای عمانـ  سازمان 

1ـ  دانشمند آمریکایی که در سال 19۲۶ اولین راکت 
ـ  سوره ای در  با سوخت مایع را به آسمان پرتاب کرد 

قرآن کریم.
۲ـ  کتابی است از ولتر نویسنده و شاعر فرانسویـ  از 

سیارات است و عجبا که کاسب در انتظارش!
از  ـ  بود  ملکه اش  بلقیس  تکان  ـ  و  ـ جنبش   3
ـ پرنده ای با گوشت لذیذ. بیماری های همه گیر و خطرناک 

۴ ـ پیروان یک پیامبر ـ از خوردنی های ناماکول ـ 
امیدواریـ  جدا از هم.

۵ ـ موریانه ـ به هر کس نتوان گفت ـ کلمه و واژه 
ـ حرص و طمع.

۶ ـ دملی چرکی که در بیخ ران می زند و دردناک 
هم هست ـ ظرفی در حمام های عمومی ـ خلیجی در 

شمال غربی انگلیس.
۷ـ  شهر بادگیرهاـ  ورزش شمشیربازیـ  نت بیمار!
۸ـ  بخاری که در هوای مرطوب فضا را می پوشاندـ  
ـ ضمیر داخل. ـ رویای بی خانمان !  واحد زمین کشاورزی 

9 ـ سنگ ریزه ـ دبیرکل سازمان ملل بود ـ زرد 
روی قدرتمند.

10 ـ دانایی و علم داشتن ـ بندری در جنوب ـ از 
وسایل مسافرتی روزگار گذشته. 

11ـ  مروارید درشتـ  مرغ سعادتـ  کشوری باستانی 
ـ زمام و افسار.

1۲ـ  از قهرمانان شاهنامه ـ  از القاب اروپاییـ  لطیف 
ـ طناب و ریسمان.

13ـ  قدرت و نیروـ  حرکت نوسانی آبـ  پسوندی به 
معنی مثل و مانندـ  پسوند جمع.

1۴ـ  نام دیگر بلدرچینـ  بیماری درد مفاصل.
1۵ـ  درس نقشه کشیـ  بلندی های بادگیر از آثار این 

خانم نویسنده قرن 19 است.

اطالعاتی عمو سامـ  باغ بهشت.
۷ـ  قورباغه مازندرانیـ  سولفات مسـ  نوعی 

بشقاب فلزی است.
ـ   ۸ ـ سطل آبکشی از چاه ـ ناتوان و رنجور 

ماهی از سالـ  شتر تازی.
9 ـ دست افزار منقل  پناه! ـ رودی مشهور در 
آمریکا که از کوه های راکی سرچشمه می گیرد ـ 

حرف ندا.
10 ـ وقتی برسد غنی و فقیر نمی شناسد ـ 

سالخوردهـ  مقام ها و منزلت ها.
11 ـ درویش را غنیمت است ـ خانه گوسفند 
در کوهـ  چوبدستی قلندران، چوب گازرانـ  محل 

عبور، جای گردش.
1۲ـ  محکم کردنـ  اسب سرکش و وحشیـ  
ـ مارکی  نام پادشاه اساطیری آریایی های ایران و هند 

بر انواع روغن ماشین.
13 ـ بی باک و جسور ـ نقش تئاتری ـ پاک و 

پاکیزهـ  ضمیر متکلم وحده.
1۴ـ  شهری در استان سیستان و بلوچستان 

ـ بیماری هزار چهره.
کتاب  انگلیسی  نویسنده  ـ  و طریقت  آیین  ـ   1۵

بلندی های بادگیر.
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را مشخص  هفته  روزهای  که  جدولی 
می کند در اتاق او بچسبانند و هر بار که 
کودک شب را در اتاق خود می گذراند و در 
تخت خود از خواب بیدار می شود با ستاره 
و برچسبی مشخص کنند و به تعداد هر 
سه یا چهار برچسب یا ستاره هدیه کوچکی 

که کودک می خواهد برای او بگیرند.
برخی قوانین می تواند با استثناهایی 
همراه باشد. جدا خوابیدن کودک هم 

یکی از قوانین است که اگرچه اجرای 
آن نیاز به جدیت والدین دارد، اما در 
آن  برای  استثناهایی  می توان  مواردی 
قائل شد. بیماری کودک یا موقعیت های 
خاص از مواردی است که می توان به آن 
کند جدا  باید درک  کرد.کودک  اشاره 
خوابیدن او یک قانون و عادت همیشگی 
است، اما در مواردی مانند بیماری برای 
مراقبت بیشتر مادر می تواند کودک را در 
کنار خود بخواباند، اما این موارد خاص 
نباید به عادتی همیشگی برای کودک 

تبدیل شود.

جداسازی اتاق خواب ...

***
به  که  یارانه  این  مثل  درست  اگر 
را  حساب ما واریز می شه، حقوق بشر 
ایران  واریز می کردند  هم به حساب ما 

گلستان می شد!

***
صحافی دفتر مقام معظم رهبری را 

چه کسی انجام می دهد؟!

***
روی  افطاری  و  آیا خوردن سحری 
میز »نهارخوری« روزه را باطل می کند؟!

***
برای تمیز کردن پشم شیشه، آیا باید 
آن را با اسپری شیشه شور تمیز کرد یا با 

داروی نظافت؟!

***
چرا پیتزای گرد را در جعبه مربع شکل 

قرار می دهیم؟
را  شکل  مربع  پیتزای  که  چون  ـ 

نمی توان در جعبه گرد قرار داد!

***
درس فیزیک خیلی ساد ه تر می شد 

اگر به جای سیب خود درخت افتاده بود 
روی نیوتون!

درس شیمی خیلی ساده تر می شد اگر 
ارشمیدس توی وان حمام نمی کرد و در 

عوض دوش می گرفت. 
ساده تر  هم  ریاضی  و  نجوم  درس 
شراب  اینقدر  عمرخیام  اگر  می شد 

نمی خورد و به ستاره ها زل نمی زد!

***
بدترین تبلیغ در کشوری که قحطی، 
ماالریا، ایدز، وبا، جنون گاوی و... دارد 
می تواند تبلیغ شامپو باشد: آیا از خشکی 

پوست سر رنج می برید؟ 
ـ برو بابا!

اهللا اکبر
 Oh My God نمی دانم آیا گفتن جمله
که از دهان من بعد از دیدن این دختران 
زیبای سوئدی در می آید معادل همان 
»اهلل اکبر« به زبان خودمان است یا نه؟ 
کاش ترجمه »جل الخالق« را به زبان 
سوئدی یا انگلیسی هم می دانستم تا در 

خلقت خدا شک نکنم.
بخشی از خاطرات دکتر شریعتی در 
مسافرت به سوئد برای افتتاح یک مسجد

بقیه از صفحه ۳1

همان اساسنامه را درخواست کرده و یک 
هزینه   اضافه معادل ۲۵0 دالر را متحمل 
شوم؟ اهمیت داشتن آن در چیست؟ من 
در پنج سال گذشته هیچ استفاده ای از 

آن نکرده ام.
پاسخ: هموطن عزیز، فتوکپی اساسنامه 
) HOA package( شامل دو بخش است. 
یک بخش راجع به مقررات مجتمع صحبت 
مورد  در  اطالعاتی  و همچنین  می کند 
 association بودجه موجود و هزینه های
در اختیار خریدار می گذارد و بخش دیگر 
ساختمان  بیرونی  وضعیت  به  مربوط 
است که آیا نیاز به تعمیرات دارد یا خیر. 
در ضمن هزینه های ماهانه را به اطالع 
خریدار جدید می رساند و این که آیا مالک 
کنونی تاکنون همه هزینه های ماهانه را 
پرداخته است یا خیر. بنا بر این، فتوکپی 
پنج سال قبل مدارک مذکور فاقد ارزش 
است و اهمیت تهیه این فتوکپی از دید ما 

مشاوران بسیار باال می باشد زیرا از روزی 
که این مدارک تحویل خریدار می شود یا از 
طریق پست به دست او می رسد ظرف سه 
روز بدون داشتن هیچ عذر و بهانه ای حق 
دارد از قرارداد عقب نشینی کرده و بدون 
از دست دادن پیش پرداخت اولیه خود 
پیشنهادش را پس بگیرد. همکاری نزدیک 
شما با مشاور امالک تان ضروری می باشد. 
از بروز اختالفات بین شما و مشاورتان 
از  آگاهی  بدانید عدم  باید  متاسفم ولی 
قوانین می تواند به شما ضرر مالی زیادی 
وارد کند لذا توصیه می کنم اختالفات خود 

را کنار بگذارید. 
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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 
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پاسخ به چند پرسش...

سخنان اوباما اشاره کرد و اظهار امید که 
»در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و 
خودداری از دنبال کردن منافع گروه های 
فشار جنگ طلب، می توان به چهارچوبی 
این  در  رسید.  اختالفات  مدیریت  برای 
چهارچوب موضع برابر، احترام متقابل و 
اصول مسلم شناخته شده بین المللی باید 
مبنا باشد.« او سپس برای این که درک 
خود را از یک جامعه دموکراتیک و چند 
قطبی نشان دهد اضافه کرد که »البته در 
این زمینه انتظار ما از واشنگتن شنیدن 
صدای واحد است«)!( این اظهارات در 
هر صورت آشتی جویانه و مثبت ارزیابی 
شده است. اکنون قرار است وزیران امور 
خارجه آمریکا و جمهوری اسالمی در قالب 
گفت و گوهای ایران با 1+۵ با یکدیگر دیدار 
کنند و این دیدار می تواند مقدمه ای برای 
دیدارهای بعدی و مذاکرات مستقیم بین 
دو کشور در این سطح یا باالتر باشد. البته 
نباید فراموش کرد که قدرت های دیگر و 
برتری در ساختار حاکم وجود دارند که 
ممکن است از روند تحوالت به نحوی 
که روحانی آن ها را هدایت می کند راضی 
نباشند و بخواهند و بتوانند بافته های 

او را رشته کنند. در آن صورت بازی ممکن 
است به صفحه نخست باز گردد و تحوالت 

سیر دیگری را دنبال خواهد کرد.  
در اینجا بد نیست برای حسن ختام 
یکی از جمالت پایانی آقای روحانی خطاب 
به جهانیان را با تغییرات کوچکی خطاب 

به خود ایشان بیاوریم:
»امروز... [مردم] شما... را به برداشتن 
گامی فراپیش می خوانند؛ دعوت... علیه 
خشونت و افراطی گری. ما باید بپذیریم و 
بتوانیم در... [ایران] افقی را بگشاییم که در 
آن به جای جنگ، صلح، به جای خشونت، 
مدارا، به جای خونریزی، پیشرفت، به جای 
تبعیض، عدالت، به جای فقر، برخورداری 
و به جای استبداد، آزادی در سراسر [ایران] 

بهتر دیده شود.«  
»به گفته... [حافظ] شاعر بلند آوازه 

ایران:
[واعظان کاین جلوه در محراب و منبر 

می کنند، 
چون به خلوت می روند آن کار دیگر 

می کنند.
مجلس  دانشمند  ز  دارم  مشکلی 

بازپرس، 
کمتر  توبه  خود  چرا  فرمایان  توبه 

می کنند؟]«
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کالن مالی برای ماجراجویی های جهانی را 
محدود کرده، دلخور و پریشان حال است. 
بخش قابل توجهی از این تحریم ها ناشی از 
حضور روزافزون سپاه و نهادهای زیر نظر 
رهبر در اقتصاد کالن کشور است. روحانی 
می تواند به همین بهانه، دست بسیاری 
از مافیاهای وابسته به رهبر را از اقتصاد 

کشور کوتاه نماید.
با اطمینان می گویم در حال حاضر 
رهبر جمهوری اسالمی درمانده تر از آن 
است که تدابیر روحانی برای حل نهایی 
دسترسی  قطع  و  هسته ای  موضوع 
عوامل تحریم ساز به منابع مالی را »وتو« 
کند. آنچه مرا تا این حد نسبت به ادعای 
خود مطمئن ساخته، عالوه بر مشاهده 
عقب نشینی های ناخواسته رهبر، توصیفی 
است که از زبان مهدی کروبی در مورد 
مواقع  و  بحران ها  در  خامنه ای  رفتار 
احساس خطر، شنیده ام. به یاد دارم در 
جریان قتل های زنجیره ای، شیخ کروبی 
با ابراز تاسف از عدم قاطعیت خاتمی در 
مقابله با عامالن و آمران آن قتل ها، اظهار 
اکنون  می داشت: »آقای خامنه ای هم 
در شرایطی قرار دارد که اگر تیم منتخب 
از  زنجیره ای  قتل های  خاتمی متهمان 
جمله فالحیان را به اشد مجازات هم 
محکوم کند خامنه ای مداخله نخواهد 
کرد و مانع مجازات آن ها نخواهد شد.« 
البته روحانی از محبوبیت خاتمی برخوردار 
نیست اما اوال به نظر می رسد از خاتمی 
شجاع تر است و ثانیا میزان استیصال رهبر 
جمهوری اسالمی در مقایسه با سال هفتاد 
و هفت، ده ها برابر بیشتر شده است. پس 

ـ از فرصت موجود  ـ و باید  روحانی می تواند 
استفاده کند و بستر را برای کاهش تسلط 
رهبر بر همه شئون کشور آماده نماید. در 
غیر اینصورت، تنها ثمره اقدامات روحانی، 
امکان  ایجاد  و  بحران  از  رهبر  نجات 
مجدد برای او در جهت توسعه مافیاهای 
اقتصادی، ماجراجویی های خارجی، بردن 
کشور به سمت جنگ و درگیری و افزایش 

سرکوب در داخل خواهد بود.
روحانی به خوبی می داند حتی اگر 
نقش »نجات دهنده رهبر« را ایفا نماید 
در اولین فرصت پس از رفع بحران، رهبر 
به سراغ خود او خواهد آمد تا کینه »تحمل 
کاندیدای رفسنجانی و خاتمی« را جبران 
فریب کاری  تبدیل  برای  روحانی  نماید. 
جدید خامنه ای به یک فرصت در جهت 
منافع ملی وقت زیادی ندارد؛ همان طور 
که برای افشای »کارآمدی و توانمندی« 
یا » مامور و معذور بودن« او زمان زیادی 

الزم نیست.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «خبرنامه گویا»
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و از این زاویه می تواند موضوع جذاب و 
مهمی باشد چراکه این مساله هم در اروپا و 
هم در آمریکا و هم در ایران و سایر کشورها 
همیشه بوده و خود مساله خیلی جالب 

و مهمی است.«
صحبت درباره معرفی نماینده ایرانی 
برای شرکت در »اسکار« ۲01۴ در حالی 

مطرح می شود که سال گذشته با تصمیم 
مدیران سینمایی وقت فیلمی از ایران به 
آکادمی اسکار معرفی نشد و ایران شرکت 
انتشار  به  اعتراض  در  را  جایزه  این  در 
فیلمی درباره محمد پیامبر اسالم تحریم 
کرد؛ تصمیمی که از همان زمان تاکنون 

انتقادها درباره اش ادامه دارد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو فردا»
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