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آتالنتا، جورجیا

خط و نشان »القاعده« 
برای ایران

دو سه روز قبل ساختمان سفارت ایران در 
بیروت توسط دو بمب بسته شده به دو تشنه 
شهادت اسالمی روی هوا رفت و این حادثه 30 
کشته و حدود 100 نفر ناقص و زخمی بر جای 

گذاشت.
مسلم است که کار این بمب گذاری و حمله 
از شاخه های »القاعده«  از سوی یکی  انتحاری 
بوده است )اینقدر کار و کاسبی شان خوب شده 

که شعبه هم زده اند!(
»القاعده« از این که ایران موی دماغ آن ها در 
سوریه شده و نمی گذارد اسالم راستین و واقعی بر 
اساس قوانین شریعت در آنجا پا بگیرد عصبانی شده 
و با این بمب گذاری به ایران پیغامی فرستاده است.
روزنامه  رییس  بیچاره حسین شریعتمداری 
»کیهان« با وجود اعتراف خود »القاعده« به این 
بمب گذاری کار بسیار سختی در پیش دارد که 
یکجوری این بمب گذاری را به »موساد« و عربستان 

و آمریکا ببندد.
البته »القاعده« هم واقعا نامردی کرده است. 
سال ها تمام فک و فامیل آن ها را در ایران پناه 
دادیم و حتی به همه اعضاء حرمسرای بن الدن 
یارانه دولتی پرداخت کردیم و این کارشان اصال 
درست نبود. آن ها می توانستند به جای این نمک 
خوردن و نمکدان شکستن، بجای انفجار سفارت 

ما حداکثر از دیوارهای آن باال می رفتند! 

مبارکه انشااهلل!
اعالم شد که در طی مذاکرات اتمی ایران با 
ایران« )که همان  غرب »شورای ملی مقاومت 
که  است  کرده  افشا  باشند(  خلق  مجاهدین 
جمهوری اسالمی مرکز اتمی جدیدی را در حدود 
10 کیلومتری شهر »مبارکه« اصفهان احداث و 

آماده بهره برداری کرده است.
در عکس العمل به این خبر، چه راست و چه 

دروغ، چه باید گفت؟ مبارکه انشااهلل؟!

کتاب فارسی اول دبستان
وزیر علوم و آموزش و پرورش اعالم کرد که در 
پی تحقیقات و مطالعات فراوان این وزارتخانه از 
سال آینده کتاب فارسی اول دبستان در هر شهر و 
منطقه بر اساس فرهنگ همان شهر و منطقه تهیه 

و به دانش آموزان داده می شود.
او به مواد مشخص و متمایز این کتاب اشاره ای 

نکرد اما می توان چنین حدس زد:
کبری  صیغه اش  با  اکبر  تهران:  جنوب  در 
آمد. کبری هندوانه دوست دارد. اکبر به هندوانه 
حساسیت دارد. کبری هندوانه نمی خورد چون اگر 

بخورد از شوهر موقتش کتک می خورد.
در شمال تهران: میترا با دوست پسرش آمد. 
میترا با دوست پسرش در باران قدم زد. میترا با 
پورشه دوست پسرش به بازار رفت تا بادام بخرد تا 

کیک تولد او را تزیین کند.
در قم: فاطمه با دوستش سکینه به بازار رفتند. 
در بازار آن ها چادر خریدند. فاطمه و سکینه بادام 
دوست ندارند. آن ها صیغه دوست دارند. فاطمه 
سکینه را دوست دارد. سکینه خورش قیمه دوست 

دارد. فاطمه و سکینه روضه دوست دارند.
در مشهد: سعیده نیامد چون همسرش اجازه 
نداده بود. سعیده شوهر دارد. سعیده فرزند دارد. 
سعیده شوهرش هم همسر دارد. سعیده بادام 

دوست دارد اما شوهرش را دوست ندارد.
در دهات دور افتاده: آن مرد با اسب آمد. آن 

مرد زن را برد به خانه اش.

آن مرد آب داد. آن مرد نان داد. آن مرد بادام 
داد. آن زن نمی داند پورشه چیست. آن زن هندوانه 
دوست دارد. آن زن به خاطر رابطه اش با اکبر که 
هندوانه دوست دارد سنگسار شد. رابطه چیز بدی 
است. ما فرزندان ایرانیم، برای همین هم داریم این 

کتاب را می خوانیم.

جنایات و مکافات
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی پلیس 
جمهوری اسالمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی 
حرف های جدیدی در مورد عملکرد نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی عنوان کرد.
سابق  دادستان  مرتضوی  سعید  گفت:  او 
تهران اصرار داشت که دستگیرشدگان حوادث 
بعد از انتخابات ۸۸ باید در بازداشتگاه کهریزک 
و در میان ارازل و اوباش و زورگیران قرار گیرند. 
آقای احمدی نژاد به همین علت از شورشیان علیه 
حکومت به عنوان »ارازل و اوباش« استفاده کرد.
احمدی مقدم گفت: سه نفر از بازداشت شدگان 
در کهریزک توسط هم بندی های خود به طرز فجیعی 
کشته شدند و آقای سعید مرتضوی از این که اینجا 
فقط سه نفر بودند و بیشتر نبودند بسیار گله و 

شکایت داشت.
وی گفت: البته آقای سعید مرتضوی را قانون 
متوقف کرد و با جریمه ۲00 هزار تومانی نقدی 
)۲00 دالر آمریکا( نگذاشت کهریزک عملیات خود 

را ادامه دهد!
او در مورد مرگ ستار بهشتی، کارگر 31 ساله ای 
که توسط »پلیس پی گیری جرایم سایبری« دستگیر 
وبالگ  داد، گفت:  و شتم جان  اثر ضرب  بر  و 
شخصی  او بیشتر از شش خواننده و مراجعه کننده 
نداشت اما هفت نفر بر سر او ریختند و او را شدیدا 

کتک زدند! و این اصال انصاف اسالمی نیست.
اسماعیل احمدی مقدم در مورد زیر گرفتن 
شهروندی توسط اتومبیل پاترول در جریان حوادث 
توسط  این شخص  که  کرد  اعتراف   ۸۸ سال 
خودروی پلیس کشته شده است اما چون صورتش 

بعد از حادثه سالم نبود و نتوانستیم او را شناسایی 
کنیم لذا شناسایی راننده اتومبیل پلیس را هم به 

بعد موکول کردیم!
وی گفت: خواهرزاده میرحسین موسوی به 
علت شرکت در تظاهرات اعتراضی در اثر اصابت 
گلوله کشته شده است و این صحت دارد. چون 
شاکیان این قضیه در حبس و بازداشت خانگی 
بسر می برند در نتیجه شکایت آن ها را باطل اعالم 

کردیم و قاتل را دنبال نکردیم.
در پایان، او در مورد حضور لباس شخصی ها در 
تمام این برخوردهای مردم با دولت گفت: آنچه که 
لباس شخصی نامیده می شود از سوی ما عناصر 
خودسر خوانده می شوند. این ها فکر می کردند که 
قوه قضاییه و اجراییه خیلی نرم رفتار می کنند و 

برای همین افراد ضد رژیم را می بردند و توسط 
ارازل و اوباش  تحت کنترل خود سر به نیست 
می کردند. ما هنوز دستوری برای تعقیب این افراد 
از سوی مقامات باال دریافت نکرده ایم و این نیروهای 

خودجوش را فعال به حال خود گذاشته ایم!
در پایان جلسه او به خبرنگاران گفت: بعد از 
این اعترافات چقدر سبک شده ام. خدا مرا ببخشد!

اخبار کتاب
پرفروش ترین کتاب های جدید چاپ شده در 
تهران بنا به گزارش خبرنگار مخصوص ما در ایران 

به این شرح است:
10ـ  »صد روز با روحانی، هزار روز با موسوی« 

کاریکاتور از: نیک آهنگ کوثر

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

نقش سندیکاهای کارگری در گذار به دموکراسی

 سخنران: تیموتی بیتی به همراه آزیتا مشایخی 
)این برنامه به زبان انگلیسی می باشد( 

دوشنبه 2 دسامبر )۱۱ آذر(

تاثیـر موسیقی در روح و جسم

 سخنران: احمد ندیمی 

دوشنبه 25 نوامبر )4 آذر(
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تور ویژه ایرانگردی
برای ایرانیان و غیر ایرانیان
  Guaranteed lowest ratesبرای اطالع از جزئیات بیشتر با ما متاس بگیرید

to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحیشکوفه وکیلی

info@uniquetravelus.com

تهران ......................................... از $410 

اصفهان، شیراز، مشهد،کرمانشاه، تبریز ....  از $666 

اروپا .......................................... از $230

کابل .......................................... از $450
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

(703) 879 3131
(202) 573 8112

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

5 / 5 ARM, 15 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $4,000,000
30 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $2,000,000

30 Year, 20 Year & 15 Year Fix at 90% LTV; Loans up to $850,000; NO MI
7 / 1 ARM, 10/ 1 ARM at 65%; Interest Only

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

خدایا کاری کن مذاکرات نتیجه بده تا قیمت دالر پایین بیاد!

مهد کودک فرشته های من
اولین مهد کودک تمام وقت فارس زبان 

North Potomac, MD در منطقه

روز  ساعات  تمام  در  و  هفته  روز  هفت  که  داریم  افتخار 
و  باشیم  سال)   ۱۲ تا  (نوزاد  شما  دلبند  فرزندان  پذیرای 

همراه با غذا و میان وعده های سالم و مغذی زبان فارسی را از طریق شعر، 
قصه، رقص و بازی های مختلف به آنان بیاموزیم.

همچنین در تعطیالت رسمی  و یا زمانی که نیاز به مسافرت دارید با هماهنگی 
قبلی آماده نگهداری از کودکان شما هستیم.

هدف اصلی ما تامین رضایت و آسایش خانواده های ایرانی است

Tel: 301-520-8635 خانم رضایی

ساعتی ـ روزانه ـ هفتگی

)زهرا موسوی(
9 ـ  »مدیریت علم و منطق و مشکالت تقیه« 

)حسن روحانی(
ـ »آخرین شانس برای گفت و گوی تمدن ها«   ۸

)محمد خاتمی(
پیروزی  ضامن  آمریکا  بر  مرگ  »چرا  ـ   ۷

ماست؟« )مصباح یزدی(
6ـ  »راز جوانی پایدار« )آیت اهلل جنتی(

۵ ـ  »عبور از بحران« )هاشمی رفسنجانی( 
چاپ چهل و پنجم

۴ ـ »راهنمای مهاجرت به آمریکا و کانادا« 
)باراک اوباما(

3ـ  »قصه عشق« )خاطرات کاترین اشتون(
۲ ـ »گلوله بد است اما خمپاره بهتر است« 

)مسعود بهنود(
1ـ  »بینوایان، اقتصاد اسالمی و مردم ایران« 

)شهرام جزایری(

تبریک ماه محرم
طبق معمول سنواتی فرا رسیدن ماه محرم و 
مراسم قمه زنی، زنجیرزنی، تیغ کشان، سینه زنی و 
گل مالی را به کلیه دوستداران عالقمند به شکنجه 
عرض  تبریک  جهان  سرتاسر  در  مازوخیسم  و 

می نماییم و امیدواریم این غم آخر آن ها نباشد!
انجمن برگزاری جشن های غیرملی ایران

افکار عمیق
حیوانات خدا ندارند. چون خدا ندارند پیامبر 
هم ندارند. چون پیامبر ندارند دین هم ندارند. 
چون دین ندارند مال و آخوند و کشیش و خاخام 
هم ندارند. در نتیجه بمب گذار و بچه باز و شارالتان 
هم ندارند. برای همین هم وقتی که مردند مثل 

یک بچه آدم روحشان صاف می رود به بهشت!

عید شکرگزاری
عید شکرگزاری یا  Thanksgiving  آمریکا در راه 
است. چند روز دیگر یعنی پنجشنبه آخر ماه نوامبر، 
ایرانیان مقیم آمریکا شکر می کنند که احمدی نژاد 

رفت و حسن روحانی آمد و نیمه آبروی رفته جهانی 
آن ها حفظ شد.

عمیق  که  آمریکا  مقیم  ایرانیان  از  بسیاری 
فکر می کنند شکر می کنند که در ایران نیستند 
و برایشان مهم نیست که چه کسی رفت و چه 
کسی آمد و دعا می کنند که کاش هر دوی آن ها 
می رفتند و می توانستند ژامبون و بوقلمون خود را 

در کشورشان بخورند!

نامه به »کیـهان«
من واقعا از جنیفر لوپز متشکرم که به خاطر ایام 
محرم آن لباس قرمز چاک دارش را کنار گذاشت 
و به جایش در مراسم جایزه موسیقی آمریکای 
التین لباس مشکی چاک دار پوشید. معصومیت 

او را می ستاییم.
یکی از نامه های ارسالی از قم به ستون خوانند 
همان »کیهان«

آیا می دانستید؟
آیا می دانستید که اگر تعداد صفحات کتاب 
»وصایای امام« را تقسیم بر سال های گذشته از 
ارتحال ایشان کنیم و ضرب در قیمت امروز دالر 
نماییم و از تعداد زندانیان اوین کم کنیم و به اضافه 
تعداد ماهواره های ایرانی خارج از کشور نماییم و 

از دارایی رییس سابق بانک تجارت ساکن کانادا 
کسر نماییم و به اضافه ثروت ولی فقیه کنیم و بعد 
تقسیم بر تعداد روزهای حصر خانگی میرحسین 
موسوی کنیم عدد 19 بدست خواهد آمد؟ و این 

یکی از معجزات قرآن است...

شعر برای آهنگ رپ

بگو نبرن آنچه هنوز نبردن!
آره آقا، ساکت شدیم و رفت

بگی نگی شش سال شد و رفت
میوه انقالب زهرمارمون شد
غصه و شکست کارمون شد

نگاه کن... توی خیابونا کسی نیست
واسه آزادی دیگه هوسی نیست

همه رفتن خونه شون فیلم ببینند
همه خفه شدن... دیگه نفسی نیست

دموکراسی کجا رفت؟
خونه آقا شجاع رفت؟

تو با منی یا اونا؟
با دایناسورها یا جوونا؟

رفیق نیمه  راهی
پولداری اما پر از غصه و آهی
تو رویای باالی برج میالدی

عضو فعال حزب بادی
پر از غصه و آهی، خدائیش ته چاهی

نگاه کن پرچممون رو بردن
وجب وجب خاک وطن رو خوردن

 تو این هوای مسموم
 زندگی بهتره یا مردن؟
پاشو بلند شو داد زن!

بگو نبرن آنچه هنوز نبردن...

چرا این مرغ ایرانی 
از جاده گذشت؟

مرغی که افسردگی پیدا کرده بود از آنجا که 
شنیده بود تصادفات جاده ای در تهران کوالک 
می کند خواست زیر ماشین برود و خودش را بکشد.

 ***

مرغ از جاده گذشت تا ببیند مرغ یخ زده چینی 
چه شکلی است!

***
مرغ از جاده گذشت چون بدون اجازه شوهرش 

حق نداشت از جای دیگر عبور کند.

***
مرغ از جاده گذشت تا برای خودش و شوهر 

خروسش یک متکای پر قو برای اتاق خوابشان 
بخرد.

***
مرغ از جاده گذشت چون این طرف عزاداری 

بود و آن طرف غذا می دادند.

***

مراسم فارغ التحصیلی! کاش شماره می گذاشتند تا بفهمیم کی به کیه!
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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 

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

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه ۳۷

1ـ  از سالطین ادب پرور دوره تیموریان و حامی علم 
و فضل و دانش.

۲ ـ عضوی در چهره ـ واحد پرچه کت و شلواری ـ 
بعضی ها برای گدایی  می دوزند! 

3ـ  انگل و طفیلیـ  آستانهـ  دستور الزم االجرا.
۴ ـ نیست و نابود کردن ـ خاک سفالگری ـ بسیار 

بااهمیت.
۵ـ  بازی کودکانهـ  از پیامبرانـ  بزه و گناهـ  دهان.

1 ـ گیاهی شبیه رازیانه که تخم آن مصرف دارویی 
داردـ  نوعی تن پوش زمستانی.

۲ـ  بی آن گنج میسر نشودـ  آخر و نهایت با امالی 
عربی آنـ  چغندر پخته.

3 ـ محصل مدرسه علوم دینی ـ خویشاوندی ـ 
فلز غلطان.

۴ـ  از شهرهای جنوبیـ  طاقت و توان ـ  لقب شاهان 
دوران حماسی و افسانه ای ایرانـ  حرف فاصله انداز.

۵ ـ از وسائل ردیابی ـ صد البته اگر سالم باشد 
موجب ترقی است.

6ـ  از گرفتنی هاست ولو به زورـ  ترسیده و وحشت 
کردهـ  پنبه دانهـ  از چهار انجیل معتبر.

۷ـ  از بازهاـ  نوعی غذا با استفاده از بادنجان یا کدو 
ـ واحد نمایش فیلم در سینما.

از  ـ  الهی  درگاه  وظیفه خوران  از  ـ  مددکار  ـ   ۸
پایتخت های عربی.

9ـ  گلی است زیبا و خوشبوـ  از کشورهای آفریقایی 
گرفتار در جنگـ  خسارت و زیان.

10 ـ ارزش و قیمت ـ پادگانی بود نزدیک تهران ـ 
مساوی و یک جورـ  کلمه تنبیه و ندا.

11ـ  تلفن رفیق! ـ  برادر حضرت موسی.
1۲ ـ طلیعه اعداد ـ تالش و کوشش ـ یک لحظه ـ 

حسود هرگز چنین نشد! 
13ـ  برخاستن و به پا شدنـ  واحد شمارش سگـ  

انجام کاری به جای دیگر.
1۴ ـ درس نقشه کشی ـ از اسامی بانوان ـ ملکه 

سلیمان.
1۵ـ  شیطان رجیمـ  جوهر سرب.

6ـ  شاعر می گوید توانگر کند مرد را ـ  کلمه تعلیل 
و پرسشـ  واحدی در زمان.

۷ـ  پسوند شباهتـ  با مس و سفیدکاری سر و 
کار داردـ  ستاره دنباله دار.

از سالح های قدیمی ـ شهری معروف در  ۸ ـ 
هندوستانـ  پشیمان.

9 ـ خاندان و دودمان ـ ماشین حساب بازاری! 
ـ جهان و روزگار.

ـ وسیله ارتباطی  ـ نیرو و توان  ـ حیرت و تعجب   10
به مفهوم اعم.

11ـ  حرف نداـ  دریغ و افسوسـ  از موسیقیدانان 
ـ پسوندی به مفهوم مثل و مانند. معاصر کشورمان بود 
1۲ ـ گریبان ـ تصدیق ماتادور ـ ماهی از سال 

میالدی.
13ـ  مبحثی در شیمیـ  خود را به بیماری زدن 

ـ نوعی میمون.
1۴ـ  رسالتـ  دیو می کشد و باال می رود!ـ  حرف 

تعجب.

ـ از بزرگترین نویسندگان و نمایشنامه نویسانسوئد   1۵
که کتاب »اتاق قرمز« او طلیعه مکتب ادبی »ناتورالیسم« 

در سوئد شد.
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نوشابه ها کالری دارند حتی اگر ادعا شود 
بدون قند هستند. توجه داشته باشید که 
کالری موجود در آب میوه ها همانند همه 
نوشیدنی های دیگر احساس سیری ایجاد 
نمی کنند و برای همین هم جلوی پرخوری 
و اشتها را نمی گیرند. توصیه می کنیم به 
جای آب میوه از خود میوه ها استفاده 
کنید چون احساس سیری طوالنی تری 

ایجاد می کنند.

پشت میزنشین شده اید
که  غذاهایی  بین  تعادل  از  ما  وزن 
حاصل  بدنی مان  تحرک  و  می خوریم 
می شود. اگر این تعادل به هم بخورد وزن 
نیز تناسب خود را از دست می دهد. اگر 
عادت دارید مدام بخورید و انرژی دریافت 
کنید اما در عوض بدنتان فرصتی برای 
سوزاندن این انرژی نداشته باشد چاق 

می شوید

نوشابه های رژیمی می نوشید
دوستی را می شناسم که در رستوران 
انواع غذاهای پرکالری را سفارش می دهد 
به نوشیدنی که می رسد دنبال انواع رژیمی 

آن است! باور بفرمایید این نوشیدنی های 
رژیمی رفیق تناسب اندام شما نیستند. 
توجه داشته باشید مصرف بیش از دو 
رژیمی  همان  یا  الیت  نوشیدنی  لیوان 
در طول روز باعث می شود که پانکراس 
انسولین بیشتری تولید کند. این هورمون 
هم باعث ذخیره چربی ها شده و سرعت 
سوخت و ساز آن ها را کند می کند. همه 
این نوشیدنی ها را کنار بگذارید و به جایش 

آب را دریابید. 

اهداف افراطی دارید
اینکه  یا  ندارید  اضافه وزن  اگر 
است  بوده  ثابت  وزنتان  سال هاست 
احتمااًل بدنتان همین وزن فعلی تان را 
بیشتر تایید می کند و نمی خواهد شما 
الغرتر باشید. اگر بدنتان موافق کاهش 
حاصل  هم  الغری  نباشد  کیلو  چند 
نمی شود. در این صورت بهتر است کمی 
منطقی باشید و اهداف افراطی الغری تان 
را کنار بگذارید. ببینید واقعًا کاهش چند 
کیلو شما را خوشحال تر از این که هستید 
را  فعلی تان  وزن  نیست  بهتر  می کند؟ 
ایده آل  بپذیرید؟ توصیه می کنیم وزن 
خود را محاسبه کنید و اگر واقعًا نیازی به 
کاهش وزن ندارید خودتان را برای الغرتر 

بودن عذاب ندهید.

بقیه از صفحه ۳۸
علت های پنهان چـاقی 

دولت  چون  گذشت  جاده  از  مرغ 
عبور مرغ از جاده را ممنوع کرده بود و او 

می خواست نافرمانی مدنی کند.

***
مرغ از جاده گذشت چون شنیده بود 
خروس های آن طرف جاده بدون قرص 

ویاگرا مرد هستند.

***

مرغ از جاده گذشت چون از آن طرف 
جاده آمده بود به این طرف و حاال باید 
قبل از این که شوهرش متوجه شود به 

آن طرف جاده برگردد.

***
مرغ از جاده گذشت چون شنیده بود 
مد شده که مرغ ها از جاده رد می شوند.

***
مرغ از جاده گذشت چون می خواست 
مرغ های  از  کمتر  من  چیز  چه  بگوید 

آمریکایی است؟

خالی از شوخی
بقیه از صفحه ۳1

آمریکا مستقر می باشند. در سال گذشته 
1۵ ممیز هفت تریلیون دالر سود عاید 
شرکت های آمریکایی شد که این میزان 

سود به عنوان رکورد ثبت شده است.
شرکت »اگزان موبایل« ۴۴ ممیز 9 
بیلیون، شرکت »اپل« ۴1 ممیز هفت 
بیلیون، و »شوران« ۲6 ممیز دو بیلیون 
دالر سود داشته اند. شرکت »رویال داچ 
آن خود  از  را  باالترین سود  هم  شل« 

کرده  است. 
60 درصد سهام این شرکت متعلق به 
 Shell هلند می باشد و ۴0 درصد متعلق به
می باشد.   Transport of Great Britain
توسط  سال 1۸9۷  در  شرکت »شل« 
دو برادر به نام های ساموئل ساموئل و 
مارکوس ساموئل بنیانگذاری شد. پدر این 
دو برادر شرکت کوچکی داشت که صدف 

فروش  و  خرید  را   )sea shell( دریایی 
از همانجا گرفته  نام »شل«  می کرد و 
شده است. در سال 190۷ این شرکت با 
مشکالت مالی روبرو شد که در نتیجه 60 
درصد سهام این کمپانی توسط هلندی ها 

خریداری شد.
در سال ۲01۲ سهم 60 درصد هلند 
از شرکت »رویال داچ شل« ۸۴ درصد 
 gross domestic products یا  GDP کل
 GDP این کشور را تشکیل می داد. کل
در هلند ۵۵۵ ممیز هشت بیلیون دالر 

بوده است. 

پاسخ به سه پرسش...

تهران فرستاده شد تا مانند »قرآن آریامهر« 
تدوین گردد که در اختیار او قرار گرفت. 
ولی قهرمان داستان ما قبل از آن که موفق 
به انجام و اتمام ماموریت جدید خود شود 
در صبحگاهی دچار درد شدید شده و 
بالفاصله در بیمارستان بستری می گردد 
آزمایش های گوناگون  از یک ماه  بعد  و 
سرانجام اعالم می شود که مبتال به سرطان 
پیشرفته کبد شده و دو سه ماهی بیشتر از 
زندگی او باقی نمانده است. گرچه بودجه 
الزم برای معالجه او در انگلستان تامین 
گردید اما به علت بی ثمر بودن ادامه معالجه 
سفری انجام نگرفت و او دو ماه پس از آن 

به درود حیات گفت. 
و اما وقتی آگهی ترحیم او از طرف 
دانشگاه تهران در روزنامه های »اطالعات« 
و »کیهان« آن زمان انتشار یافت از او با 
عنوان »استاد« یاد شده بود که به همین 
مناسبت سردبیر مجله »خواندنیها« نقد 
جالبی نوشت که اگر او شایسته عنوان 

سال ها  این  تمام  در  چرا  بود  استادی 
دلش را خون کردید و هرگز حاضر نشدید 
عنوان دبیری را که از وزارت فرهنگ با 
خود به دانشگاه آورده بود حداقل به پایه 

»استادیاری« تبدیل نمایید!
هنگامی که به پایان این خاطره رسیدم 
به یاد ضرب المثل هایی افتادم که بارها 
شنیده بودم: »ناگهان بانگی بر آمد خواجه 
رفت« و یا »زندگی آدمیان به مویی بسته 
است« و ... آری زندگی پر از چنین بازی ها 
و معماهایی است که تاکنون جوابی در 
خور برایش نیافته ایم که چگونه است که 

می رویم زندگی جدید و موفق تری را آغاز 
نماییم ولی ناگهان درمی یابیم که در لحظه 

آخر و خداحافظی قرار داریم.
آنچه گذشت درسی از دروس بی شمار 
زندگی بود و این که دریابیم چرا پدران و 
مادران همیشه در هر شرایطی در ادامه 
تحصیل، خصوصا تحصیالت دانشگاهی، 
این  از هر هزینه ای در  بوده و  ما کوشا 
که می دانند  نکرده اند چرا  کوتاهی  باره 
تحصیل چه نقش مهم و بزرگی در زندگی 

آدمیان دارد.

بقیه از صفحه ۳4
بازرگانی که مدرس...

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در 
توس بنای ظریف و موزون و باشکوهی 
است که به  خاطر مراسم  هزاره فردوسی 
در سال 1313 ساخته شده و از تماشای 
آن آدم سیر نمی شود: پوششی از سنگ 
مرمر سپید نجیب دارد و طوری با دقت 
درز گیری شده که یکپارچه به نظر می آید.

این بنا هم مثل هر آرامگاه محتشمی 
ـ روی پله هایی  ـ آرامگاه کوروش کبیر مثال 
بنا شده تا رسیدن به ورودی آن آسان و 
فوری نباشد و کار ببرد. هشت ستون به 
سبک هخامنشیـ  چهار تا کوتاه و چهار 
تا بلندـ  بر سطح ها و زاویه های چهارگانه 
بنا طراحی شده اند و اشعاری از شاهنامه، 
به خط نستعلیق خوب، بر این بدنه ها 

حک شده است.
عمر ۸0  در طول  زیبا  عمارت  این 
ساله اش آسیب بسیار دیده است؛ از جمله 
تخریب و نشستی که در دهه ۴0 مرمت شد 
و اما هنوز هم زخم هایی از قدیم را بر پیکر 
خود دارد؛ مثل محوطه سازی بدسلیقه 
همان سال های ۴0 که در شان بنا نبود 
یا ستون های وصله پینه شده زیرزمین که 

مطمئن نیستم مال چه دورانی است.
داخل آرامگاه دو طبقه است که بالکن 
عریضی طبقه باال را مشرف به محوطه 
اصلی اطراف سنگ مزار می کند و هر چهار 
دیوار را دور می زند و از باال می شود پایین 
را تماشا کرد. و چه تماشایی! که بعدا به 

آن می رسیم.
از لطف و شکوه بنایی که در سال 
1313 ساخته شده، جز بدنه اصلی بنا، 
باقی مانده است؛  اثر و نشانه ای  کمتر 
و  نوشته ها  گذشته  دهه  دو  یکی،  در 
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امروز  مذاکرات،  دور  سومين 
)چهارشنبه(در ژنو بين ايران و کشورهای 
اين  در  می شود.  آغاز  يک  بعالوه  پنج 
مذاکرات پنج موضوع مهم در جزیی ترين 
قرار  مذاکره  مورد  خود،  بخش های 

می گيرند:
ـ شفاف سازی بيشتر برنامه هسته ای.   1
در اين مورد اولين قدم را صالحی ریيس 
سازمان انرژی اتمی در مالقاتی که با آمانو 
دبير کل اژانس بين المللی انرژی اتمی در 

تهران داشت برداشت و ايران پذيرفت که 
در شش مورد شفاف سازی کند. اقدامات 
عملی اوليه که ايران بايد در اين زمينه ظرف 

سه ماه آينده اتخاذ کند از قرار زير است:
ـ ارائه اطالعات مربوطه و دسترسی 
در  گچين  معدن  به  شده  مديريت 

بندرعباس.
ـ ارائه اطالعات مربوطه و دسترسی 
مديريت شده به راکتور توليد آب سنگين 

اراک.
ـ ارائه اطالعات درباره همه راکتورهای 

تحقيقاتی جديد.
ـ ارائه اطالعات در زمينه شناسايی 

در باتالق ديپلماتيک...
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