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انگولک به اخبار 
* الریجانی: توافق ژنو را قبول نداریم و اجرا 

نمی کنیم!
ـ پس دالر هزار تومانی هم کوفتت میشه!

* علی مطهری نماینده تهران: آقای الریجانی 
شما زکام سیاسی گرفته اید!

ـ این هم به آن یبوست اقتصادی اضافه شد!
* پرواز نجف به کرمان با سه روز تاخیر نشست.
مکه  دور  داشته  روز  دو  احتماال  خلبان  ـ 

پروازکنان طواف می کرده!
* استفاده از بزرگراه های تهران پولی می شود.

ـ بفرما! اتوبوس مجانی که هیچ، راه ها را هم 
پولی کردند!

* سعید مرتضوی ممنوع الخروج شده است.
ـ جایی هم نمی خواست برود به غیر از کانادا 
برای دیدن خانواده زهرا کاظمی که می ماند برای 

بعد.
آیت اهلل جنتی: شورای نگهبان در جهان   *

مشابه ندارد.
ـ شما کدام کارتان مثل بقیه جاهای دنیاست 

که شورای نگهبانتان باشد؟
اسالمی  انقالب  همدانی:  نوری  آیت اهلل   *

زمینه ساز ظهور امام زمان است.
ـ پس معلم فقه ما درست می گفت که تا ظلم 

و ستم نباشد امام زمان نخواهد آمد؟
* ۴00 مسجد جدید در تهران ساخته می شود.
ـ پول این همه خورش قیمه را از کجا می آورند؟
* امام جمعه تهران: در مورد مذاکرات هسته ای 

دغدغه داریم.

ـ به تو چه؟! تو برو دعایت را بکن!
* 300 دانشجو کنکور نداده قبول شده اند.

ـ احتماال نسبت فامیلی با هاله نور سازمان 
ملل داشته اند.

* قیمت گوجه  فرنگی به چهار هزار تومان 
رسید.

ـ گوجه فروشی محله احمدی نژاد چطور شد 
که ارزان تر می فروخت؟ اون ممه را احمدی نژاد با 

خودش برد؟
* در جریان تهیه فیلم مسعود ده نمکی مواد 

منفجره چندین نفر از گروه او را کشت.
ـ آه شهیدان گرفته بوده البد که مسئول انفجار 

ضامن را بی موقع کشیده است.
* جک استرا نماینده پارلمان انگلستان وارد 

تهران شد.
ـ امیدواریم برای این نرفته باشد که زیر الستیک 

پنچر رژیم »جک« بزند!
* هنوز هم تعیین نرخ ارز توسط اشخاصی مثل 
»جمشید بسم اهلل« انجام می شود نه بانک مرکزی.

ـ بسم اهلل! خدا به خیر کند!

روحانی در جمع هنرمندان
»ضد  تابوی  برای شکستن  روحانی  حسن 
هنرمند بودن« دولت های قبلی در یک نشست 
سه ساعته با هنرمندان و کارگردانان و خوانندگان 
ایران شرکت کرد و با آن ها بطور صمیمی به گفت 

و گو نشست.
مسئولین تلویزیون جمهوری اسالمی از پخش 
مراسم این گردهمآیی خودداری کردند و فقط چند 
ثانیه از آن را پخش کردند تا از کارکنان روزنامه 

»کیهان« کتک نخورند.
متفاوت  با عکس العمل های  گردهمآیی  این 
از سوی روزنامه ها و مجالت تندرو از یک سو و 
از سوی دیگر  رسانه های اصالح طلب و معتدل 
روبرو شده و خبر داغ روز ایران است. قرار است 
برای ساختن فیلم مستند کوتاهی حدود 30 دقیقه 
از این مراسم سه ساعته بین عباس کیارستمی و 

مسعود ده نمکی شیر یا خط شود!

توضیـح الکلمات
صبر انقالبی:

چشم به در ماندن مردم ایران اسالمی در انتظار 
یک نامه یا بسته پستی که در تمام کشورهای دنیا 
چهار تا هفت روزه تحویل دریافت کننده می شود اما 

در کشور ما به ۴0 تا 70 روز بالغ می گردد!
نسل سوخته:

معتادانی که در ایران اسالمی حتی با وجود 
دریافت یارانه نمی توانند کوکائین و شیشه مصرف 

کنند و باید سوخته تریاک بکشند!
حقوق شهروندی:

شعبه های کوچک تر حقوق بشر با سرویس های 
مشابه و گاهی کمی بدتر!

ازدیاد نفوس:
پوشیدن ماسک های روی بینی برای دریافت 

نفس بهتر در هوای خراب تهران!
ساپورت:

نوعی لباس تنگ زنانه و کمک از دولت های 
خارجی برای سقوط رژیم!

سیاست مهرورزی:
تقلیل مجازات محکومین زندان اوین از اعدام 

به حبس ابد!
سیاست خرد و تدبیر:

دیکتاتوری با تخفیف مخصوص!
همت مضاعف:

خریداری قرص وایگرا برای اجرای اوامر رهبر در 
امر ازدیاد جمعیت!

گفت و گوی تمدن ها:
پختن خورش قیمه با سس شراب!

علم تقیه:
و  به ضرب المثل مستی  دندان شکن  پاسخ 

راستی ایرانی!

بای بای آریل شارون
آریل شارون این ژنرال پیر و سیاستمدار کهنه کار 
اسراییلی بعد از چندین سال روی تخت بیمارستان 
ماندن و تحمل برزخ »کوما« باالخره جان خود را 

از دست داد.

مرگ شارون با اندوه اسراییلی های طرفدار او و 
شادی فلسطینی های مخالف او روبرو شد.

کسی نمی داند شارون چه در بهشت و چه در 
جهنم، در آن باال ماالها آیا االن دارد با یاسر عرفات 
در صلح و صفا به سالمتی همدیگر عرق می خورند 
و یا با مشت و لگد دوباره به جان هم افتاده اند؟!

نامگذاری سال آینده  
گویا دولت و مجلس در حال مذاکره با رهبر 
فقیه انقالب برای نامگذاری سال آینده است. جدیدا 
مد شده است که شخص آقا هر سال را به نامی 
و شعاری نامگذاری می کند و به دولت و مجلس 
ابالغ می نماید تا آن ها سعی و کوشش خود را در 

تحقق اهداف هر سال بکار ببرند.
مثال سال »همت مضاعف« از شاهکارهای 

رهبر فقیه است که چند سال پیش آمد و رفت.
ما پیشنهاد می کنیم که چون سال جدید سال 
مذاکره با غرب و آمریکا و در نتیجه نوعی »غلط 
کردم« و سرکشیدن جام زهر است، نام این سال 
را »زهر مار « که اصطالح قشنگی برای »خفه شو« 

می باشد انتخاب کنیم.
البته به علت این که تعداد دزدان و مافیای 

جمهوری اسالمی در حال گسترش است نامیدن 
سال آینده به سال »اختالس ملی« هم زیاد بدک 

نیست!

عنتر فضانورد
یا  پژوهان  فضا  توسط  که  میمونی  شنیدیم 
سازمان تحقیقات غیرهسته ای و شاید هم سپاه 
و بسیج جمهوری اسالمی چندی قبل به فضا 
فرستاده شده بود دوباره به زمین و ایران برگشته 

است.
شایع شده بود که طبق برنامه ریزی های قبلی 
این میمون قرار بود یک ماه زودتر برگردد اما با وجود 
دستور های رسیده به او از مرکز تحقیقات، این عنتر 
باهوش با برگشت خودش به ایران مخالف بوده و 

دکمه برگشت را فشار نمی داده است.
باز هم شایع شده بود که این میمون برگشت 
داده شده، همان میمون رفته به فضا نیست و 
جمهوری اسالمی که خدای تقیه و فوتو شاپ است 

میمون دیگری را جایگزین کرده است.
اگر در فضا، در آن دور دست ها، سفارتخانه ای 
بود می توان حدس زد که آن میمون اصلی در جایی 
آن باالها تقاضای پناهندگی کرده و در صف ویزا 

ایستاده است تا به ایران برنگردد.
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خدایا، پروردگارا، دعای نماز جمعه ما را قبول فرما و قیمت دالر را به زیر سه هزار تومان برسان!

education@AviCareerTraining.com
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(Financial Aid) برای واجدین شرایط
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 ،ثبت نام در کالس های ترمیم پوست، مو، آرایش دائم
ناخن این موسسه را به شما توصیه م کنیم

آیا از کار فعل خود خسته شده اید؟ آیا به دنبال 
یادگیری ی حرفه جدید و ی شروع تازه هستید؟

پس از شرکت در کالس های این موسسه و دریافت 
گواهی نامه مورد تائید وزارت آموزش و وزارت کار، 
ما شما را در پیدا کردن شغل مناسب یاری می کنیم

شوخی عکسی
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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

 بقیه در صفحه 41   

حسن حبیب

Licensed in VA, MD & DC 
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Cell: (703) 587-3339  
hhabib@weichertfinancial.com
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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

در  اسالمی  جمهوری  عنتر  این  می گویند 
بازگشت حسابی جو زده شده و مرض دیپرشن یا 

افسردگی گرفته است.

مصاحبه اختصاصی از افغانستان

جهادیست ۹ ساله
امور  مخصوص  خبرنگار  طریق  از  باالخره 
جهاد و شهادت دفتر خاورمیانه خود توانستیم 
مصاحبه ای اختصاصی با این دختر 9 ساله افغانی 
که می خواست با یک جلیقه حاوی بمب خود را 
در نزدیکی یک پاسگاه یا »چک پوینت« یا قرارگاه 
بازرسی پلیس این کشور منفجر کند و دست به 
حمله انتحاری بزند ترتیب بدهیم )با کلی رشوه به 

پلیس افغانستان(.
این دختر افغانی که فعال با نام »سپاژمای« 
و  پلیس  مراقبت  تحت  اکنون  می شود  معرفی 
نیروهای امنیتی افغانستان است چون از کار خود 
پشیمان شده و نمی خواهد به میان خانواده خود 

برگشته و با اذیت و آزار آن ها روبرو شود.
خبرنگار: سالم.

دختر: سالم علیکم.
* حال شما خوبه؟

ـ الحمداهلل، شکر خدا، زنده هستیم!
* ممکن است جریان این حمله انتحاری را به 

ما توضیح بدهی؟
ـ بله. برادرم آمد و گفت: خواهر جان، این 
جلیقه را بپوش چون خیلی قشنگه و برای تولدت 
خریدم. من گفتم: حاال که تولد من نیست! گفت: 
اشکال ندارد تو بپوش برای امر خیر است. کمی 

به شک افتادم.
* برادرتان از شما بزرگتر است؟

ـ بله.
* شغل برادر شما چیست؟

ـ شغل ندارد. برای طالبان کار می کند.
* درآمدش خوب است؟

ـ بله. دو تا صیغه دارد و چهارتا گوسفند و دو 
تا گاو هم خریده...
* ادامه بده...

ـ بله. گفت این جلیقه را بپوش و برو دم اون 
پاسگاه و این نخ را بکش. من پرسیدم: برای چه 
نخ را بکشم و او گفت چون نخ را که بکشی جلیقه 
جمع می شود و اندازه تو خواهد بود. من فهمیدم 

که جلیقه بمب دارد.
* چطور فهمیدی؟

ـ از سنگینی اش و این که بوی باروت می داد.
* بعد چطور شد؟

ـ من بهش گفتم که این جلیقه بمبدار است و 
او گفت: آره. برو این کافرها را بکش چون به بهشت 
می روی! گفتم: من نمی خواهم به بهشت بروم. من 
می خواهم توی همین جهنم افغانستان زندگی کنم. 

او گفت: تو بچه ای و نمی فهمی...
* بعد چطور شد؟

ـ من گریه کردم و گفتم که نمی خواهم کسی را 
به قتل برسانم و او عصبانی شد و گفت: اگر خودت 
را منفجر نکنی طالبان به من ترفیع نمی دهند و 

نمی توانم آن سه تا گاو دیگر را بخرم.
* تو چه جواب دادی؟

ـ من گفتم: چرا خودت این کار را نمی کنی؟ و 
او گفت: فضولی اش به تو نیامده!

* بعد چطور شد؟
ـ او به من گفت: اگر این کار را نکنم وقتی به 
خانه برگشتم تکه بزرگ بدنم گوشم خواهد بود و 

کتک خواهم خورد.
ـ یعنی چیزی مثل همان انفجار بمب و تو تکه 

تکه می شوی؟
ـ بله!

* قبول کردی؟
ـ بله رفتم جلوی پاسگاه ولی نخ را نکشیدم.

* پس به برادرت دروغ گفتی؟
ـ نه تقیه کردم. دروغ برای حفظ اسالم اسمش 

تقیه است. شما نمی دانستید؟
* بله. متوجه هستم.

من  به  و  گرفت  مرا  پلیس  که  بود  اونجا  ـ 
دستبند زدند.

* از برادرت خبر داری؟
ـ بله. شنیدم که چون نتوانسته مرا به کشتن 
مردم قانع کند حقوقش را کم کرده اند و او را به 
اردوگاه »القاعده« فرستاده اند تا تنبیه شود. یکی 

از زنانش هم طالق گرفته و رفته.
* از این که زنده مانده ای خوشحالی؟

ـ بله. خیلی زیاد. مثل یک مسلمان تازه به 
دنیا آمده  شده ام.

* برنامه آینده ات چیست؟
ـ فکر می کنید روزی بتوانم مثل مالله یوسف 

زای مشهور بشوم؟

* البته. شهرت تو االن درست به اندازه اوست 
ولی کیفیت این شهرت کمی فرق می کند. اگر 
مدیر تبلیغاتی استخدام کنی شاید مشهور بشوی.

ـ من که نفهیدم شما چه گفتید. یادتان رفته 
که من فقط 9 سال دارم؟!

کاترین اشتون به تهران 
می رود؟

کاترین اشتون نماینده و سخنگوی اتحادیه 
مقامات  از سوی  که  گفت  خبرنگاران  به  اروپا 
ایرانی دعوتنامه ای برای مسافرت به ایران دریافت 

کرده است.
وی گفت: نامه از سوی کابینه جدید حسن 
روحانی بود اما در پایان نامه عبارت »رونوشت برای 
آقای سعید جلیلی!« آمده بود که نشان می دهد ایده 

دعوت به تهران از سوی او بوده است.
کاترین اشتون گفت: متن دعوتنامه حاکی از 
آن است که مقامات ایرانی می خواهند کمی بیشتر 
درباره فعالیت های اتمی خود صحبت کنند اما 
نمی دانم چرا در جمله آخر بعد از علت دعوت من 
آمده که من باید از نزدیک ببینم زندگی زنان ایرانی 
که شوهر آن ها زن دوم و یا صیغه دارند آنقدرها هم 

بد نیست که غربی ها می گویند!

سئوال ریاضی، اقتصادی 
و سیاسی

اگر ماست seven در تهران به قیمت هشت هزار 
تومان باشد و یک »سی دی« ویندوز seven دو 
هزار و ۵00 تومان، تعیین کنید آیا گرانی ها در ایران 
به علت سوء مدیریت است یا تحریم های خارجی؟

سوسول  بازی بانوی 
اول فرانسه

خانم تریه ویلر که رسما بانوی اول فرانسه به 
شمار می رود بعد از شنیدن این شایعه که فرانسوا 
اوالند رییس جمهور فرانسه با یک بازیگر سینمای 

آن کشور به نام ژولی گیه، رابطه پنهانی داشته است 
روانه بیمارستان شد. 

پزشکان فرانسوی می گویند: »یک شوک رومی 
بزرگ« به این بانوی اول فرانسه وارد آمده است.

این فرانسوی ها چقدر سوسول هستند!  آقا 
اوال که این خانم شرعا زن فرانسوا اوالند نیست 
و دوست دخترش حساب می شود و نباید از این 

شوک ها به او وارد شود.
دوما باید از هیالری کلینتون بانوی اول آمریکا 
یاد بگیرد که با وجود صدها مدرک و سند که 
شوهرش بیل کلینتون با مونیکا لوئینسکی رفت و 
آمد غیر خانوداگی داشته، او را بخشید و انگار نه 

انگار که اتفاقی افتاده است.
به نظر من خانم تریه ویلر را باید مدتی برای 
درمان شوک روانی اش به ایران فرستاد تا ببیند 
زنان ایرانی چگونه بدون »شوک روانی« با صیغه 
و دوست دختر همسرانشان کنار می آیند و سر و 

کارشان به بیمارستان و تیمارستان نمی کشد!

خودفروش  ها؟
آیا عادالنه است که در ایران امروز یک مداح 
شبی دو میلیون تومن بگیرد و یک دختر خیابانی 

دستمزدش ۲00 هزار تومان باشد؟

دکتر شریعتی در »رساله عدالت اسالمی در 
جوامع سوسیالیست«

بخش سئواالت 
شرعی سکسی

با اجازه سایت رسمی آیت اهلل 
سیستانی

سئوال: آیا به نظر شما پوشیدن لباس زیر زنانه 
به رنگ قرمز در ماه های محرم و صفر و رمضان 

جائز می باشد؟
جواب: من شخصا رنگ مشکی و توری آن را 
دوست دارم. البته این رنگ ها مجاز نمی باشد ولی 
در ماه رمضان بعد از صرف افطار می توانید آن ها 

را عوض کنید.
سئوال: آیا خوردن گوشت خوک به شرط این 

که ندانیم گوشت خوک بوده جایز است؟
جواب: اگر ندانید اشکالی ندارد ولی بعد از 
آگاهی از نوع گوشت فورا دهان خود را با نوعی 

الکل مثل ودکای روسی بشورید و قرقره کنید.
سئوال: برای این که از دست دادن با خانم های 
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1 ـ ریاضیدان فرانسوی که در ۲7 سالگی »توابع 
فوکس« را کشف و تقدیم دنیای علم کرد. 

۲ـ  جوجه  تیغیـ  کتاب داستانـ  بایسته و ضروری.
3ـ  سوداگرـ  گذشته دورـ  بندری در فرانسه.

۴ـ  میوه ای درختیـ  شکار کوهیـ  از اقالم صادراتی 
ایرانـ  دوست و محبوب.

۵ـ  از انواع نانـ  نمایشگاه بندبازی و درنده و چرنده 

1ـ  دانه میان میوهـ  جانوری به نام زرافه.
۲ـ  در واقع همان استان استـ  چاپلوسیـ  پرنده ای 

شبیه کبک.
ـ مولود از هم پاشیدن  ـ از جمهوری های خودمختار   3

شوروی سابقـ  نمونه خروار ـ  تندی و خشم.
۴ـ  چیزی به »روز« نمانده!ـ  نیست و نابود شونده 

ـ دریای عربـ  پروردگارا.
۵ ـ پهلوان  ـ از انواع آزمون ـ پدر استقالل شبیه 

قاره هند.
6 ـ از اعضای درونی بدن به نام کلیه ـ کشتزار ـ 

پست و فرومایه.
7ـ  دعای زیرلبـ  نوعی غذا تهیه شده از اسفناج و 

تخم مرغـ  آنچه از متوفی باقی بماند.
8ـ  فرمانرواـ  پنداری و گویـ  مشهور و معروف.

9ـ  عزت و شرفـ  شعاع و فروغـ  نازک و کم حجم.
ـ پارچه ای گران قیمت است  ـ چسبیده به سولقان   10

اگر در مقام موصوف نوشته شودـ  پنداری.  
11ـ  کابین و صداقـ  فرق سرـ  تلخ.

1۲ـ  جایزـ  از مرتجعین بنامـ  محکم و استوار شده 
ـ یکی از دو قبیله مدینه در صدر اسالم.

13 ـ بیماری سگی ـ عددی است ـ قسمت سوم 
معده حیوانات نشخوار کن.

1۴ ـ طرف چپ ـ خط آهنی ـ از خط های قدیمی 
بعد از خط هراتیک.

1۵ـ  تیم اروپایی قهرمان جام »یوفا« در سال 1996 
میالدیـ  بزرگوارتر.

ـ رود اروپایی.
6ـ  زر قلب و فرومایهـ  جنگل.

7 ـ تپه خاکی ـ شکوه گوی جدایی ها ـ منحرف 
شده از راه ثوابـ  پایین و نشیب.

8ـ  سنگ اندازـ  برابر و یکسانـ  سنگین و باوقار.
9ـ  عضو شنواـ  انتخاب و برگزیده شدهـ  حرارت 

باالی 37 درجهـ  قدم یکپا.
10ـ  آماده و مهیاـ  پایه فلزی استکان.

11 ـ دوستی ـ توانگر و مالدار ـ خدای یگانه در 
آیین زرتشت.

1۲ ـ لنگرگاه به گویش فرنگی ـ بازش بی روزی 
نمی ماندـ  طلیعه اعدادـ  کلمه تردید و اختیار.

13 ـ برای این هم حمام داریم ـ شیوه راه رفتن 
کودک نوپاـ  حافظ مرز و بوم.

ـ محصول انباشته شده جو  ـ شریف و پاکدامن   1۴
و گندم در کشتزارـ  نمایشنامه نویس مشهور فرانسه 

خالق »مریض خیالی« و »خسیس«.

1۵ـ  موسیقیدان روس در قرن 19 خالق اثر معروف 
»ایوان مخوف«

اداره تحریک  نشوم دستکش می پوشم 
اما هنوز هم به نوعی بعد از دست دادن 
با آن ها حالی به حالی می شوم. تکلیف 

چیست؟
جواب: جوانی کجایی که یادت بخیر! 
که شما  است  وایگرایی  قرص  این چه 
می خورید که حتی از روی دستکش هم 
کار آمد است؟ به دفتر بنده ارسال فرمایید 

و یا به »فیس بوک« بفرستند.
سئوال: آیا خوردن قرص ها و داروهای 
برای مردان  تناسلی  آلت  افزایش طول 

مسلمان جایز است؟
برای  ولی  ندارد  اشکال  جواب: 
همسرانتان  یا  همسر  از  محکم کاری 

بپرسید. در اسالم سایز مهم نیست.
سئوال: آیا استفاده از اکستنشن برای 

خانم ها مجاز است؟
جواب: اگر اکستنشن برای انتقال برق 
به صورت سیم رابط باشد اشکالی ندارد 
ولی اکستنشن برای موی زنان حرام است 

و مرد را در تردید قرار می دهد.
سئوال: آیا وقتی که کنسرت شکیرا 
یا جنیفر لوپز را تماشا می کنیم و فریاد 
می کشیم خدا مرگم بده! خدا مرا بکشد! 

این نوعی شهادت به حساب می آید؟
جواب: برو بچه!  اگر این شهادت بود 
که من تا حاال 70 بار شهید شده بودم و 

خانواده ام از دولت پول می گرفت.

به یاد استیـو جابز
استیو  بیشتر مردم جهان  تایید  به 
جابز، خالق و سازنده کامپیوتر »اپل«، 
به خاطر خدماتی که او به جامعه بشریت 

کرده، االن در بهشت بسر می برد.
فقط خدا کند استیو در آنجا کمی 
استقامت و بردباری به خرج بدهد و به فکر 
دستمالی یک »اپل« نباشد چون ممکن 
است او را از بهشت به جهنم بفرستند و 
در کنار کسانی که برنامه های کامپیوتری را 
می دزدند و کپی غیرقانونی می کنند و یا به 
کامپیوترت ویروس می فرستند قرار دهند!

شرکت در انجمن ها بطور مداوم و 
آشنایی با چهره های شرکت کننده در 
آن ها، ایجاد بحث و گفت و گو و رفتن به 
رستوران برای صرف قهوه یا غذا در کنار 
به یک  رفتن  تعلق،  احساس  و  آن ها، 
کافی شاپ یا به یک کتاب فروشی بطور 
مداوم در ایجاد دوستی و احساس تعلق 
به آن گروه و آن مکان بسیار کمک کننده 
و موثر است و در نتیجه هورمون های 
شادی زا بیشتر ترشح می شوند، فعالیت 
باالتر می رود، احساس خوشایندی از خود 
افزایش می یابد، اعتماد به خود و احساس 
امنیت باال می رود و سلول ها پرکارتر و 

جوان تر می شوند.
متخصصینی مانند وکال، پزشکان و 
روانشناسان نیز در خطر تنهایی هستند 
از  که  می کند  ایجاب  آن ها  زیرا شغل 

خود صحبت نکنند و یا با کسی درددل 
نکنند. اول به دلیل این که مشکل گشای 
مردم هستند و به خود اجازه نمی دهند 
از مشکل خود صحبت کنند و می ترسند 
که از محبوبیت شغل آن ها کاسته شود و 
دوم این که به علت مشغله کاری فرصتی 
که  این  ندارند، سوم  برای دوست یابی 
نزدیک  گروه  این  به  دیگران می ترسند 
شوند چون از نظر مالی غنی تر هستند 
و صاحب  نظر اند و دیگران را از خود دور 
می کنند. رابطه دوستی بین دو نفر قدرتی 
است که در هر زمان کمک کننده و یاور 

آن  ها است.

هرگونه پرسشی در زمینه بهداشت روانی، 
مشکالت روحی و اختالفات خانوادگی دارید 
و فکر می کنید که نیاز به پاسخ کارشناسانه 
طریق  از  دارد  روانی  ـ  روحی  معالجه  یا 
شماره تلفن زیر با خانم فریفته امام قرشی 

تماس بگیرید.

Phone: 202-440-1381

تنهایی سالمت انسان...

عراق  مورخ  چرا  نشد  معلوم  و  ـ   ۲
افق که در آن زمان مهد  را می بیند در 
»القاعده« نبود. اما معلوم است که عراق 
هدف و انفجار بهانه حمله محافظه کاران 
واکر  آمریکای عهد جورج  در  است  بوده 

بوش.
3 ـ سال ها پیش Scott Atran رییس 
به  وابسته  تروریستی  مطالعات  بخش 
CNRS )مرکز تحقیقات علمی فرانسه( در 

مصاحبه ای قدرت سازماندهی »القاعده«  را 
ـ او گفت که   Vanguardia ،برنمود، بارسلون
دولت ها از »القاعده « می ترسند در حالی 

که قابل مهارند.
۴ـ  محمد ششم فرزند ملک حسن از 
تحصیالت عالی عمیقی برخوردار است. 
ملک حسن که خود تحصیالت عالی داشت 
ادامه  برای  را  محمد ششم  خود  فرزند 
تحصیالت عالی در اروپا به ژاک شیراک 
اسبق کمیسیون  رییس  ژاک  ـ  دولور  و 
اروپا سپرد تا هدایت شود و آماده مدیریت 

سرنوشت فردایی مراکش باشد.

از فلوجه تا مراکش...

اکنون نیز در مسیر گام های شش گانه 
اختالف  و  مشکالت  احتماال  اجرایی 
به  بعید  اما  آمد  پیش خواهد  نظرهایی 
نظر می رسد که منجر به ایجاد اخالل در 
اجرای کامل اقدام مشترک شود. هرگونه 
اختالف نظر احتمالی می تواند مدت زمان 
آن را به تاخیر بیاندازد. البته چگونگی انجام 
تعهدات از سوی طرفین و میزان تطبیق 
عملکرد آن ها با طرح اجرایی و انتظارات 
تعیین کننده  مشترک  درک  مبنای  بر 

خواهد بود.
ایران  داخلی  میان مخالفان  این  در 
و آمریکا نیز متغیری تاثیرگذار هستند. 
کنون  تا  ایران  در  افراطی  اصول گرایان 
علی رغم همراهی کلی، سنگ اندازی هایی 
در مسیر توافقات داشته اند اما با توجه به 
حمایت رهبری از عملکرد تیم مذاکره کننده 
توانایی بازدارندگی و یا وقفه در روند اجرای 

ندارند.  را  ماهه  مشترک شش  اقدام 
کار  دستور  در  فعال  نیز  هدفی  چنین 
جلوگیری  برای  آن ها  تالش های  نیست 
از تغییر در  سیاست خارجی خصمانه بعد 
تصویب  برای  تالش  است.  مذاکرات  از 
اورانیوم  درصدی   60 غنی سازی  طرح 
در مجلس نیز  بیشتر اقدامی روانی برای 
بیشتر  تحریم های  تصویب  خنثی سازی 
در سنای  آمریکا است. اما در آمریکا کار 
برای  که  تندرو  گرایش  است.  سخت تر 
تصویب تحریم های جدید سرسختی نشان 
می دهد، به راحتی میدان را ترک نمی کند. 
رابطه بین کاخ سفید با کنگره و مدافعان 
به حکومت  نسبت  تشدید سخت گیری 
ایران در سنای آمریکا به نحو فزاینده ای رو 

به وخامت است.
بیانیه تند شورای امنیت ملی آمریکا و 
متهم کردن اعضاء کنگره به جنگ طلبی و 
تهدید اوباما به »وتو«، آن ها را تحریک به 
واکنش تالفی جویانه می کند. اما آن ها فعال 
حد نصاب الزم برای عبور از »وتو«ی اوباما 

را  ندارند و دست یابی به آن نیز در شرایط مسیـر ناهموار اجرای...
دولت های  حمایت  است.  دشوار  فعلی 
اسراییل و عربستان سعودی موضع آن ها 

را تقویت خواهد کرد.
علی رغم وجود این چالش ها، چشم انداز 
روشنی پیرامون اجرای طرح شش ماهه 
وجود دارد اگر چه ممکن است از مسیر 
پر سنگالخ و توام با فراز و نشیب بگذرد.

و  جامع  توافق  سر  بر  گو  و  گفت 
می شود  شروع  زودی  به  نیز  همیشگی 
فرجام  به  بستگی  آن  در  موفقیت  ولی 
این  از  دارد.  ماهه  اقدام مشترک شش 
رو فعال گمانه زنی معتبر  در این خصوص  

ممکن نیست.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

آب اعم از شرب، صنعتی، خدماتی، توليدی 
و کشاورزی در طول يک سال در حدود یک 
ممیز هشت تا دو ميليارد متر مکعب است. 
به معنای ديگر طبق اين گزارش از ابتدا 
ارزيابی سهم حقابه درست محاسبه نشده 
است. احمدعلی کيخا نماينده مردم زابل 
و زهک با انتقاد از مواضع و سياست های 
کشور افغانستان درباره حقآبه سيستان از 
کرد: هم اکنون  تاکيد  هيرمند،  رودخانه 
کشور افغانستان هر متر مکعب آب مازاد 
رودخانه هيرمند را حدود يک دالر به ايران 
می فروشد، که اين موضوع بسيار ناعادالنه 
است. اين گفته ها نشانگر آن است که 
سياست دو کشور به هيچ وجه همسویی 
ايران  حقابه  درباره  اختالفات  و  نداشته 
عميق است. ولنگاری ها و فقدان تالش 
ايران  حاکمان  جانب  از  و جدی  منظم 
زمينه ساز اختالفات حاد شده است. بايد به 
پای ميز مذاکره جدی و فوری برگشت و از 

سازمان ملل متحد درخواست کمک نمود. مرگ هامون...
اين بحران به زيان مردم هر دو کشور است.

مردم سيستان در رنجند زيرا از محيط 
زيست سالم و منابع طبيعی خود محروم اند 
و بی شماری از فرزندان رستم و سهراب، 
سيستان را ترک خواهند نمود. بحران آب 
در ايران فراگير است و در سيستان اقتصاد 
محلی و زندگی اجتماعی و سالمتی مردم 
را بهم ريخته است. طبق گفته کارشناسان، 
ساالنه 600 ميليارد تومان خسارت ناشی از 
خشک شدن درياچه هامون دامنگير مردم 
و دولت می شود. تاالب بين المللی هامون 
با ۴00 هزار هکتار وسعت، سال هاست که 
اسير خشکسالی و سوء مديريت حکومتی 
و نامهربانی کشور همسايه شده است و رو 

به نابودی می رود. 
من اميدی به دستگاه حکومتی ندارم 
زيرا سودپرسی و فساد و نادانی و بی لياقتی 
آن، عامل ويرانگری زيست محيطی در ايران 
است. اميد من به کنشگران محيط زيست 
و افزايش آگاهی و پيکار شهروندان متعهد 

برای نجات هامون و ساير درياچه هاست.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «خبرنامه گویا»

از فیلم »هجوم« و بازی  دانیل بروهل 
در آن نمایش داده شد.  

عنوان بهترین فیلم کمدی و موزیکال 
امسال به »کالهبرداری آمریکایی« رسید 
استریت«  وال  »گرگ  و  »نبراسکا«  و 
نتوانستند این جایزه را از آن خود کنند. 
پس از آن، لئوناردو دی کاپریو جایزه 
بهترین هنرپیشه زن را به کیت بالنشت 
برای »یاسمن آبی« داد تا او بتواند رقابت 
تنگاتنگی را با ساندرا بوالک، جودی دنچ، 
اما تامپسون و کیت وینسلت داشته باشد. 
به این  ترتیب، در شبی که از وودی آلن 
تقدیر به عمل آمد، فیلمی از او موفق 
شد جایزه بهترین هنرپیشه زن را از آن 

خود کند.
آخرین جوایز گلدن گلوب هفتادویکم، 
به بهترین هنرپیشه مرد و بهترین فیلم 
چیوتل  نفسگیر  رقابت  داشت.  تعلق 

اجیوفور، ادریس البا، تام هنکس، متیو 
برای  را  ردفورد  رابرت  و  مک کاناهی 
اخذ عنوان بهترین هنرپیشه مرد، متیو 
خریداران  »باشگاه  برای  مک کانافی 

داالس« برد. 
جایزه بهترین فیلم نیز به »1۲سال 
جانی  کرد.  پیدا  اختصاص  بردگی« 
دپ، این جایزه را به استیومک کویین 

تقدیم کرد.
برندگان جوایز گلدن گلوب معموال از 
شانس زیادی برای دریافت اسکار برخوردار 
هستند. سال پیش فیلم آرگو جایزه گلدن 
گلوب را در بخش بهترین فیلم درام از 
برنده جایزه  آن  از  آن خود کرد و پس 
اسکار بهترین فیلم شد. سال ۲01۲ نیز 
فیلم هنرمند که برنده جایزه بهترین فیلم 
موزیکال یا کمدی شده بود سرانجام به 
فیلم  بهترین  برای  اسکار  برنده  عنوان 

انتخاب شد.

«کالهبرداری آمریکایی» بیشترین جوایز...
بقیه از صفحه ۲۶


