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خالی از شوخی
س شرکت کنندگان استفاده میکند؟ آیا
چاپ عک 
حرفش را بدون عکس قبول ندارند؟

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

ضربهها

حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران
در نطقی به مناسبت سالگرد انقالب گفت :حرکت
و روند فعالیتهای هستهای ما دائمی و بدون
توقف است .وی اضافه کرد :بعد از توافقهای ژنو
ما اولین ضربهها را بر تحریمهای غیرقانونی غرب
وارد کردهایم .فقط نمیدانیم چرا با هر ضربهای
که زدهایم دالر بدمصب بجای ده تومان فقط یک
تومان پایین آمده است!
کسی از میان جمعیت فریاد کشید :محکمتر
بزن! و بقیه صلوات بلند ختم کردند...

تعداد واقعی

مراسم سالگرد انقالب اسالمی روز سهشنبه
 ۲۲بهمن برگزار شد.
به نوشته روزنامه «کیهان» در این مراسم ۳۰۰
هزار نفر در خیابانهای تهران تجمع کردند .اگر
فرض کنیم که روزنامه «کیهان» همه خبرها را
برعکس مینویسد و عدد و رقمها را خودش تعیین
میکند و از آنجا که تعداد سه میلیون جمعیت
معترض به نتیجه انتخابات احمدینژاد را فقط پنج
هزار نفر گزارش کرد ،آیا نباید این  ۳۰۰هزار نفر را
تقسیم بر  ۶۰۰کنیم؟
بله ،به حساب ما شرکت کنندگان واقعی
در سالگرد انقالب امسال نباید بیشتر از  ۵۰۰نفر
بوده باشند!
اصال چرا روزنامه «کیهان» از فتوشاپ برای

آتشنشانی

بعد از دیدن فیلم خبری صحنه خاموش کردن
آتش توسط آتشنشانی شهر زنجان ،که بهتر است
عنوان آن را صحنه خاموش نکردن آتش بگذاریم،
چشممان به جمال ماجرای آتشسوزی ساختمانی
در تهران و کشته شدن دو زن به علت باز نشدن
نردبان آتشنشانی روشن شد.
در زنجان وقتی که مامور آتشنشانی میخواست
اتومبیل آتش گرفته کنار خیابان را با شلنگ آب
خاموش کند یا آب قطع میشد یا شلنگ درمیآمد
و یا برای رسیدن به مرکز آتش شلنگ کوتاه بود.
ضمن تماشای این فیلم که در «یوتیوب» هم آمده
به این فکر میکردم که آیا گفتار فرمانده نیروی
دریایی ایران که میگفت« :ناوشکنهای آمریکایی
لگن پارههایی بیشتر نیستند» درست است و یا
تقیه میکرده است؟ آیا اگر کشتیهای ما بعد از
حمله آمریکا دستخوش آتشسوزی شدند باید به
اداره آتشنشانی زنجان زنگ بزنیم تا کمک کنند؟
باز نشدن نردبان آتشنشانی چه صیغهای
است؟ یعنی آمریکا حمله کند و درهای حفره پنهانی
سالح موشکی ما باز نخواهند شد؟

جوکهای لوس
«کیـهان» تهران

اولی :بعد از دو روز گفت و گوی مسئولین
کشورمان با نمایندگان آژانس متن توافقنامه در
هفت ماده منتشر شد.
دومی :این هفت ماده چی هست؟
اولی :هر هفت ماده درباره اطالعات و
گزارشهایی است که جمهوری اسالمی ملزم به
ارائه آن شده است.
دومی :آژانس چه تعهداتی را قبول کرده است؟
اولی :هیچ!

دومی :بگذار برات یک جوک بگم .چند نفر قرار
گذاشتند که برای تفریح به صحرا بروند .یکی گفت
من غذا میآورم .دومی گفت من میوه میآورم.
سومی گفت من ماشین میآورم .چهارمی گفت
عرق و نشئجات با من! (این قسمت در مقاله
«کیهان» با آن که جالب است سانسور شده است).
یکی ساکت بود .پرسیدند :تو چه میآوری؟ گفت:
من هم برادر و برادرزادههایم را همراه میآورم!
از این آقای حسین شریعتمداری مسئول
روزنامه «کیهان» که ضریب هوش او حتی به
اندازه دانههای یک تسبیح طلبههای قم هم نیست
باید پرسید این نفر پنجم که عمدا به ستون پنجم
تشبیه شده از کجا آمده است؟ آیا او را کسی دعوت
کرده است؟
از کی تا حاال آژانس هم باید جواب بدهد که
چرا فعالیتهای هستهای باید زیرزمینی و مخفی
باشد؟ مطمئنا به این جوک لوس «کیهان» برادران
و برادرزادههای آقای الریجانی خیلی خندیدهاند اما
من و شما نمیخندیم چون خیلی لوس است.

به استقبال نوروز

معا و ن با ز ر سی سا ز ما ن حما یت ا ز
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطالع داد که
بیشتر از  ۲۶هزار بازرس بر بازار شب عید نظارت
خواهند کرد.
مجتبی فراهانی گفت :این بازرسان بر توزیع و
قیمتگذاری کاالهای عید نوروز نظارت خواهند
کرد .وی اضافه کرد :البته با توجه به حقوق و مزایا و
ت این  ۲۶هزار
هزینههای استخدامی ناشی از فعالی 
نفر میانگین قیمت کاالهای عرضه شده در سبد
دولتی و حمایتی افزایش خواهد داشت که همین
باعث افزایش قیمت اجناس در بخش خصوصی
خواهد بود که کار بازرسان را سختتر خواهد کرد!

سالگرد انقالب
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الﻤﭙیﮏ زﻣﺴتانی ساﭼی

مسابقات المﭙیک زمستانی در شهر ساچی
روسیه افتتاح شد .در مراسم افتتاحیه تیم ایران،
مرکب از تعدادی انگشتشمار شامل یکی دو دختر
ایرانی اسکیباز ،رژه رفت .یکی از دختران ورزشکار
به خبرنگار ما گفت :چقدر خوشحالم که در این
المﭙیک که زمستانی است شرکت میکنم و به
علت سردی و سرمای شدید اینجا روسریام توجه
کسی را جلب نمیکند! اگر المﭙیک تابستانی بود
نمیدانم چطور میشد!

تبﻠیﻐاﺕ ﻣوﺛر

ایده تبلیﻎ جدید برای آبمیوه ساندیس:
من یک تار موی ریش حسن روحانی را با یک تار
موی شکیرا و جنیفر لوپز عوض نمیکنم( .یک فعال
سیاسی ضد انقالب بعد از خوردن آبمیوه ساندیس)

ﺣﮑاﯾﺖهای اﯾرانی

* خندهدارترین فیلم کوتاه صحنه نماز خواندن
پدر یا مادر است که در ضمن نماز با پایین و باال
کردن و بلند و کوتاه کردن «اﷲ و اکبر» هم نمازش
را میخواند و هم دارد یک مکالمه کامل با آدم انجام
میدهد .اینجا در آمریکا ما به این چیزها میگوییم
!multi - tasking
* دو سه هفته است با دوست دخترم قهر
کردهام و با او حرف نمیزنم .فقط «اس ام
اس»های خالی بدون کلمه رد و بدل میکنیم!
* هنوز نمیدانم چه رابطهای بین ختم صلوات
و «دانلود» شدن عکس جنیفر لوپز ،شکیرا و
بیانسه از اینترنت الکپشتی ایران وجود دارد! یاد
قدیمها بخیر که موقع آمدن برق این نوع صلواتها
را میفرستادیم!
* این روزها حتی برای بﭽههای هفت ساله
تخت دو نفره میخرند .دارند مﺦ بﭽهها را میزنند
که زود ازدواﺝ کنند و به امر افزایش جمعیت که
مشکل اصلی مملکت است کمک کنند!
* اگر آن کسی که ضربالمﺜل «سحرخیز باش
تا کامروا باشی» را درست کرده پیدا میکردم درجا
خفهاش میکردم .آخه توی این مملکت قزمیت و

گالبی با چه امیدی کله سحر باید بیدار شوی؟
همین که فقط تا وسط روز میخوابیم خودش
کلی هنر است!
* به دختره توی خیابون چشمک زدم .برگشت
و با کیفش محکم کوبید توی سرم .داد کشید:
مرتیکه بیکالس دهاتی! همانطور که آﺥ و اوﺥ
میکردم گفتم :بیکالس خودتی ،اگر کیف لویی
واتان قالبی نمیخریدی سبکتر بود و وقتی توی
سرم میزدی اینقدر درد نمیگرفت .خیلی خوشش
آمد و شماره تلفن موبایلش را به من داد که بهش
زنگ بزنم!
* این چه احمقی بوده که گفته «پول
خوشبختی نمیآره» پس این بﭽه پولدارهای
شمال شهر از بدبختی گریه کرده و آب استخر
داخل آپارتمان طبقه  ۲5خودشان را با اشک
چشم پر کردهاند؟!
* به دختره توی خیابون عالمت میدم که
وایسته .شیشه ماشینش رو میده پایین و با
عصبانیت میگه :میدونی من کیم؟ فکر کردم
شخﺺ مهمی است؛ مﺜال نوه دختری امام خمینی
یا خواهرزاده شهرام جزایری و یا حتی نسبتی با
رژیم سابق داره.
بعد فریاد کشید :من توی «فیس بوک» چهار
هزار و  ۲33نفر دوست دارم و روزی پنجاه تا
الیک میگیرم.
آب دهنم را قورت دادم و گفتم :چه عالی!
فقط گفتم توقف کنی چون یک تایر ماشینت
پنﭽر شده و بهتره زودتر به یکی از این چهار هزار و
 ۲33نفر دوستان «فیس بوک»ی زنگ بزنی بیان
پنﭽری بگیرن!
قیافه دختره خیلی تماشایی بود .کاش دوربین
داشتم و میگذاشتم توی «فیس بوک»!
* هرچی با بﭽهها فکر کردیم که این پیتزای
پﭙرونی گوشتش از چی درست شده عقلمان به
جایی نرسید .باید تئوری رفیقمان را قبول کنیم
که میگه «احمدینژاد این را از سفر آمریکاییش
به ایران آورده!»
* مادرم قبل از این که خانم نظافتﭽی به خانه
ما بیاید و کار تمیز کردن را شروع کند تمام خانه را
جمع و جور میکند و همه چیز را نظافت میکند.
میگوید :نمیخوام این خانمه فکر کند من زن
شلختهای هستم!
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شوخی ﻋﮑﺴی

* یک دختره توی «فیس بوک» زده که
میخواهد با من دوست شود .رفتم پروفایلش را
دیدم با روبنده و پوزهبند اسالمی بود.
براش نوشتم :اسم این محل «فیس بوک»است
و  faceیعنی صورت! فعال ولم کرده و رفته...

ﺣقاﯾﻖ تارﯾﺨی

بعد از این که خدا خواست آدم را از بهشت
بیرون کند آدم به خدا اعتراض کرد و گفت :چرا من
را بیرون میکنی؟ حوا سیب را خورده ،من اصال
سیب دوست ندارم! پس آن عدل الهی چطور شد؟
خدا که معموال از اعتراض مخلوقات خود
عصبانی میشود تصمیم گرفت آدم را برای این که
آدم پررویی شده بیشتر تنبیه کند ،به همین جهت
که حوا را هم با او فرستاد به زمین که تا آخر عمر
در عذاب باشد و دیگر روی حرف خدا حرف نزند.
ﺍﺯ ﮐﺘاﺏ ﺁﻓرﯾﻨﺶ ،صﻔﺤﻪﻫای ﻭﺳﻂ

«داﻑ»

وضﻊ ﺣقوﻕ در اﯾران

کال اوضاع حقوق در ایران خیلی خراب است.
واقعا حق همه را خوردهاند:
ـ حقوق بشر افتﻀاح است.
ـ حقوق کارگران افتصاحتر است.
ـ حقوق زنان را که نگو!
غیر از آن بﭽه ها می گویند حتی وضع
«حقوقدانان» هم تعریفی ندارد!

Damavand Cultural Foundation

ﻭﺍی ﺧاﮎ ﻋاﻟﻢ! ﯾعﻨﯽ ﺭﻭﺯ ﻭﺍﻟﻨﺘاﯾﻦ ﺭﻭ ﯾادﺕ نرﻓﺘﻪ ﺑود؟

Happy Friday

برخی از خوانندگان پرسیدهاند این اصطالح
«داف» که در اینترنت و شبکههای اجتماعی مﺜل
«فیس بوک» و «توییتر» بین مشترکین رایج شده
چه معنی میدهد؟
«داف» مخفف «دختر ایرونی فرنگی» است
و اگر به شما بگویند که مخفف چیز دیگری است
به حرفشان گوش نکنید چون آنها میخواهند
دختران ایرانی مقیم خارﺝ را بد و زشت جلوه دهند!
«داف»های داخل کشور با «داف»های خارﺝ کشور
کلی تفاوت دارند!

بنیاد فرهنگی دماوند

یکی از این ایمیلهایی را که با عنوان happy
 fridayبرایش فرستاده بودند برای من فرستاده بود

و البته حدس میزنید که پر از عکس دخترهای
خسیس در خرید پارچه برای لباس بود! تنبلی کرده
و ایمیل را روز دوشنبه برای من فرستاده بود .در
جواب او نوشتم :امروز دوشنبه است نه جمعه!
حواست کجاست؟
جواب داد :ماهی را هر وقت از آب بگیری
تازه است!

نﮑتهای از بﺰرﮔان

شکسﭙیر میگوید:
«یا به اندازه آرزوهایتان تالش کنید ،یا به اندازه
تالشتان آرزو کنید».
ترجمه فارسی این جمله امروز در ایران به این
صورت است:
«ول معطل آرزوها! تالش کنید که حداقل
آرزو کنید».

برای ایرانیان و غیر ایرانیان
برای اطالع از جزئیات بیشتر با ما متاس بگیرید

بخش دوم

اجرای موسیقی

توسط استاد کاظم داودیان

زمان :یکشنبه  23فوریه 2014

(پذیرائی :چای ،قهوه و شیرینی)

ساندویچ برای فروش عرضه میشود

شکوفه وکیلی

بهاره ریاحی

info@uniquetravelus.com

(703) 879 3131
(202) 573 8112

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ
Pouyan Kheradmand
Rec Center and Sport & Health
Swimming Coach

Montgomery College - Rockville

10 years of professional
swimming experience

Direction from 355 (Hungerford Drive): Take N. Campus Drive,
)Park at Lot #9 (across from Technial Center

Private Lessons Can Be Provided At Your
House’s Private Pool
)Starting Age 3 & up (Boys & Girls

Teaching All 4 Strokes
& Additional Swimming
Techniques

Private & Semi-Private Lessons
At Sport and Health Pool
)(Tysons Corner Location

703.547.7536 • Pouyan.kheradmand@gmail.com

Ad Design by: Iranians Weekly

شروع سخنرانی:ساعت  6بعد از ظهر

تلفن اطالعات202.280.8907 :

Guaranteed lowest rates
to Iran, Afghanistan & Europe

به نرخهای باال مالیات اضافه میشود

WSI/AED/CPR Certiﬁed

TC (Technial Center), Room #136
51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850

ﺑﻘﯿﻪ دﺭ صﻔﺤﻪ ۴۱

اروپا  ..........................................از $230
کابل  ..........................................از $450

بخش نخست

سخنرانی آقای اردشیر لطفعلیان با همکاری دکتر هادی بهار

حتما خوانده و یا شنیدهاید که  ۲1نفر از یک
گروه متخصﺺ در حملههای انتحاری یا شهادتی
طالبان در افغانستان در ضمن ساختن فیلمی برای
تعلیم مﺦ زدن مسلمانان تازه ایمان آورده و تحریک
آنها به شهادت همراه با قتل انسانهای بیگناه
تصادفا ضامن یکی از بمبها کشیده شد و همه
گروه آنها به هوا رفتهاند.
بدیهی است برای این طالبان گویا عدد  ۲1به
اندازه خوششانسی یک قمارباز الس وگاس آمریکا
نیست که در بازی  ۲1برنده میشود.
سئوال این است که این  ۲1نفر تکلیف
پاداششان در جهان باقی چیست؟ در شهادت آنها
شکی نیست اما چون جهاد آنها در کشتار بقیه
ناکامل و ناموفق بوده آیا بجای  70باکره به آنها
فقط  35باکره تعلق خواهد گرفت؟
آیا مسئول حفاﻇت و ایمنی این مانورهای
نظامی ـ شهادتی در «جهان باقی» بعلت
سهلانگاری مورد مواخذه و سرزنش قرار خواهد
گرفت و بجای دریافت باکرههای حوری یک مرد

تهران  .........................................از $410
اصفهان ،شیراز ،مشهد،کرمانشاه ،تبریز  ....از $666

برنامه ماه فوریه ( ۲۰۱۴اسفند ماه )۱۳۹۲
سیـری درجهان شور انگیـز رباعیات عارفانه

ﻣعﺠﺰﻩ  ۱۹و ۲۱

تور ویژه ایرانگردی

P.O. Box: 4184 • Rockville, MD. 20849
BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org

گردهمائی  :ساعت  ۵:30بعد از ظهر

310

۴1

ایرانیان ،سال هجدهم ،شماره  ،67۲جمعه  ۲5بهمن 139۲

تولد خوﺵ ﺻداترﯾﻦ...

ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۳۳

کرد .افرادی هم بیگناه یا گنهکار از بد
حادﺛه جان باختند .در هنگامه روزهای
پرتنش شکل گرفتن حکومت جمهوری
اسالمی ،تصاویر تکان دهنده کسانی که
به جوخههای اعدام سﭙرده شده بودند
آﺫینبخش نشریات گوناگون بود.
در این میانه گروه خونخواری به نام
«فرقان» با جنایات خود لرزه بر اندام
مردم انقالبزده میانداخت؛ از آیتاﷲ
مرتﻀی مطهری اولین رییس شورای
انقالب گرفته تا دیگر کسانی که از دم
تیﻎ آنان به ابدیت پیوستند .ترور دکتر
بهبهانی که انسان بزرگواری بود دلهای
بیشماری را به درد آورد .سجایای اخالقی
و انسانی و خاطرههای دکتر بهبهانی که
حتی در حد یک هنرمند استعداد خود را
در خلق تابلوهای زیبا نشان داده بود و با
وجود فرزندان هنرمندش هرگز فراموش
نخواهد شد.
از جمله جنایات گروه «فرقان» که
معلوم نشد از کجا آمد و به کجا رفت قتل
سید جواد ﺫبیحی بود که او را در جنگل
لویزان قطعه قطعه کردند .چند روز بعد
تقی روحانی گوینده معروف و جاودانه
«رادیو ایران» را از اتومبیلی ربوده و به
همان جنگل بردند و مورد ضرب و شتم
قرار دادند که گویا با رسیدن ماموران به آن
محل کالبد نیمهجان او را بر جای نهاده
گریختند .ابتدا گفته شد او نیز جان باخته
است ولی بعدها معلوم گردید که زنده
مانده ولی با تنی علیل و از دست دادن
قدرت کالم عمر نسبتا طوالنی داشته و
چند ماه قبل به درود حیات گفت.
بدین ترتیب سید جواد ﺫبیحی که در
روز وداع با رضا شاه تولدی دوباره یافت
در آستانه سال  135۸به ابدیت پیوست.

نﺴﻞ کشی بهاﯾیان و سﮑوﺕ

ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۱۷

مشارکت و حمایت برخی از روحانیون
بلند پایه شیعه مورد حمایت دستگاههای
امنیتی از شبکه اعمال جنایت علیه
بهاییان مطرح میشود ،باز هم نمیتوان
این واقعیت را انکار کرد که نهاد سنتی
روحانیت در ایران از طریق تداوم بخشیدن
به بهاییستیزی موفق شده است بهاییان
را به انزوا براند و روان جمعی جامعه
ایران را وادار سازد تا به تدریج این نسل
کشی را به عنوان امری طبیعی و الزمه
جامعه مذهبی شیعی بﭙذیرد .اگرچه در
این زمینه مسئولیت اصلی با روحانیون
و نهادهای مذهبی است اما نمیتوان
مسئولیت عمومی مقلدین این مراجع
را به عنوان کسانی که دستورات آنها
را اجرا میکنند یا در برابر نقﺾ حقوق
شهروندان بهایی سکوت میکنند ،نادیده
گرفت .آحاد شیعیان ایران ،با سکوت

خبرهای سیاسی و اجتﻤاﻋی

ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۳۲

لبنان روز چهارشنبه شهرک یبرود را که
موقعیتی استراتژیک دارد و به مرکزی
برای مقاومت شورشیان تبدیل شده
است ،در هم کوبیدهاند.
سازمان ملل متحد پیش از این
اعالم کرده بود که بیش از  130هزار نفر
در جنگ داخلی سوریه کشته شدهاند،
اما آماری که گروه ناﻇر حقوق بشر در
سوریه ارائه کرده است نشان میدهد
که این جنگ تنها در سه هفته اخیر
دستکم چهار هزار و  959نفر قربانی
گرفته است که  515نفر از آنان زنان و
کودکان و حدود یکسوم کشتهشدگان،
غیرنظامیان بودهاند.
این گروه حقوق بشری همﭽنین
خواستار آتشبس فوری در سوریه شده
و اعالم کرده که اگر آتشبس برقرار نشود
بهتر است مذاکرات متوقف شود.
دور جدید مذاکرات صلح سوریه
از روز دوشنبه ۲1 ،بهمن در شهر ژنو
سوییس آغاز شده است و هنوز نشانهای
از توافق جدی میان طرفین بهچشم

شﮑاﯾﺖ شهرداری...

ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۵

آتشنشانی مجهز است و بهترین امکانات
را دارد و در مانورهای خود از هزار
جور وسیله استفاده میکند به چه
دردی میخورد ،وقتی در هنگام وقوع
حادﺛههایی مﺜل این آتشسوزی نتواند
کاری بکند ،چرا جان شهروندان و مردم
برای مسئوالن ارزش چندانی ندارد؟»
بازماندگان هر دو قربانی با گالیه از این
که تاکنون هیچ مسئولی برای دلجویی و
ابراز همدردی با آنها تماس نگرفته ،از
رسانهها خواستهاند در پیگیری این حادﺛه
کوتاهی نکنند.

در برابر این خواسته غیرانسانی نهادهای
مذهبی ،در عمل شریک پایدارسازی نسل
کشی بخشی از هموطنان خود هستند.
بدون درخواست موکد رهبران
سیاسی و مدنی و مذهبی جامعه از
مقامهای رسمی ایران ،از رهبر و رییس
جمهوری گرفته تا قوه قﻀاییه برای پایان
دادن به نسل کشی بهاییان ،نمیتوان
امیدوار بود که جامعه بهایی ایران بتواند
به حقوقی دست یابد که حتی در قانون
اساسی ایران هم تصریح شده است .به
همین دلیل وﻇیفه دفاع از شهروندان
ایرانی بهایی پیش از آن که وﻇیفه رهبران
جامعه جهانی بهایی در خارﺝ از ایران باشد
وﻇیفه هر شهروند ایرانی است که میداند
نادیده گرفتن حقوق یک شهروند دیگر گام
اول برای نادیده گرفتن حقوق خود اوست.
و بیش از آن ،وﻇیفه اخالقی و انسانی هر
ایرانی در شرایط کنونی سکوت نکردن در
برابر نسل کشی بهاییان ایران است.
ﺑرﮔرﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘاﯾﮕاﻩ ﺍﯾﻨﺘرنﺘﯽ »ﺭﻭﺯ«

نﺨﺴتﻴﻦ روزها از بقﻴه آﻳﻨدﻩ

ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۳۴

روشنفکرها جلوترند .در همان حال که
اهل نظر در ستایش دموکراسی سخنرانی
میکردند و مقاله مینوشتند و رهبران
سیاسﻰ سرگرم مذاکره بودند ،جماعت
مﻰریختند و جایﻰ را مﻰگرفتند ،آتش
مﻰزدند یا ویران مﻰکردند .شرایط هر
روز با زد و خوردهاﻯ تازه تغییر مﻰکرد
و مواضع رهبران سیاسﻰ مخالف شاه
مطابق تغییرها عوض مﻰشد .آن زد و
خوردها و سربرآوردن قدرتهاﻯ خیابانﻰ در
مجموع انقالب اسالمﻰ نام گرفت .انقالب

خالی از شوخی

ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۳۱

هیکلدار و پشمالو به او خواهند داد
تا دیگر از این اشتباهات ایمنی نکند و
دستوالعمل استفاده از بمبهای جلیقهای
و اتومبیلی را چند بار بخواند و عمل کند
و بعد جوانها را بسیج نماید.

جز این نمﻰتواند باشد.
بخشهایﻰ از کتاب «هجدهم برومر»
کارل مارکس را مﻰتوان توصیف ایران
در سالهاﻯ پس از ( 57و نیز دهه )۸0
دانست .مطلع «داستان دو شهر» چارلز
دیکنز هم (که در ابتداﻯ این مطلب نقل
شد) مﻰتواند بیانگر حال و هواﻯ آن
روزها باشد.
اگر کسﻰ بخواهد آن متن هاﻯ
کالسیک را در انطباق با اوضاع و احوال
ایران به روز کند مﻰتواند به ابتدا و انتهاﻯ
آنها بیفزاید :خورد به انقالب.

ﺑرﮔرﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘاﯾﮕاﻩ ﺍﯾﻨﺘرنﺘﯽ »ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ«

جای شکرش باقی است که تعداد
کشته شدگان بجای  ۲1نفر  19نفر نبود
زیرا ممکن بود آن را به یکی از معجزات
تازه کشف شده قرآن ببنندند .البته با 19
کشته میتوان آن را به عنوان یک معجزه
قرآن قبول کرد که حداقل جان دو نفر
و جان صدها نفر دیگر در اﺛر این معجزه
حفﻆ شده است.

نمیخورد.
اپوزیسیون سوریه در سومین روز
این مذاکرات خواستار تشکیل حکومت
انتقالی در این کشور برای اجرای
آتشبس تحت نظارت سازمان ملل
متحد شده است.
نمایندگان اپوزیسیون همﭽنین
در طرح خود از لزوم اخراﺝ نیروهای
خارجی از کشور گفتهاند ،اما این طرح
کوچکترین اشارهای به نقش بشار اسد
در حکومت آینده ندارد در حالی که
نمایندگان دولت سوریه بحث درباره
کنارهگیری بشار اسد را رد کردهاند.
با وجود این ،وزیر امور خارجه سوریه
گفته است که مساله خروﺝ نیروهای
خارجی از کشور میتواند به بحث
گذاشته شود.
اما همزمان با مذاکرات صلح،
حکومت سوریه تالش میکند که شهرک
یبرود در ناحیه مرزی با لبنان را باز
پس بگیرد.
«رویترز» مینویسد ،جنگ بر سر
یبرود بخشی از یک جنگ گستردهتر
است که به «نبرد قلمون» شهرت پیدا
کرده است ،منطقهای کوهستانی در
نزدیکی دمشق که تسلط بر آن میتواند
به معنای تسلط بر جادههای منتهی به
لبنان و جادههای میان پایتخت و نواحی
ساحلی تحت تصرف نیروهای حکومتی
خواهد بود.
این گزارش تاکید می کند که
نیروهای حکومتی در روزهای اخیر
موفقیتهای بیشتری در جنگ بر سر
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این منطقه داشتهاند ،اما پیروزی کامل
برای آنها در حال حاضر مقدور نیست.
در همین حال یکی از سخنگویان
شورشیان در یبرود گفته است که
نیروهای «حزباﷲ» لبنان و بشار اسد
تالش میکنند که موقعیت خود در
تﭙههای اطراف برای حمله به این شهرک
تﺜبیت کنند.
به گفته او ،نیروهای اسد در
روزهای منتهی به حمالت نمایندگانی
به شهرکهای اطراف فرستادهاند تا
ساکنان آن را قانع کنند که از جنگ
خودداری ورزند که البته برخی از
شهرکها این پیشنهاد را پذیرفتهاند،
اما اکﺜریت آنها مانند یبرود ،مخالفت
کردهاند.
وی در نهایت تاکید کرده است که
شورشیان مصمماند حمالت نیروهای
اسد و «حزباﷲ» لبنان را دفع کنند
چنانکه اکنون بیمارستان یبرود مملو
از مجروحان این جنگ است.

ﺣﻞ سودکو شﻤارﻩ قبﻞ
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اﻓقی
 1ـ از سازمانهای امدادی و عامالمنفعه در ایران.
 ۲ـ بلندی ـ بخشش ـ شهری در آب.
 3ـ بافته شده ـ اکسید کلسیم ـ چاک خورده و
پاره شده.
 ۴ـ از پرندگان شکاری ـ آدمهای ریاکار آب میکشند!
ـ سرزمین ماوراﺀ ارس را میگویند.
 5ـ خاک کوزهگری ـ این رنگ پوست بین عالقمندان
به تربیت جسم طرفدار بسیار دارد ـ آبراه باریک بین
دو دریا.
 6ـ زنده ـ حرف ندا ـ ایستگاه راه آهن.
 7ـ ژنرال متحد احمد شاه مسعود در افغانستان ـ
روز نهم ماه محرم ـ روز گذشته.
 ۸ـ همسر زال و مادر رستم دستان ـ دارای پیچ
و خم.
 9ـ خاندان ـ انعکاس و تبعات ـ مسجدی در هند
که توسط هندوها تخریب شد.
 10ـ عبادتگاه راهبان ـ اشاره به دور ـ عدد روستا.
 11ـ پایهها و اساسها ـ قصد و آهنگ ـ عدد
نفسکش.
 1۲ـ از بازیهای ناصواب و گناهآلود ـ از خویشاوند
نزدیکتر ـ مقام و منزلت.
 13ـ خرس چینی ـ خالﺺ و بیغش ـ تو در تو.
 1۴ـ سفت و سخت ـ سرسرا ـ زیبای فرنگی.
 15ـ «سوبرو» دانشمند ایتالیایی این وسیله مخرب
را در سال  19۴6کشف کرد.

ﻋﻤودی
 1ـ از هفت ستاره تشکیل شده و نباتالنعش هم به
آن میگویند ـ وسیله توزین.
 ۲ـ همینطوری هم رنگ رنگرزی است ـ حرکت به
شیوه کرم ـ ولیکن.
 3ـ سزاوار و شایسته ـ بخل و رشک ـ سنگ خارا.
 ۴ـ آن گرفت جان برادر که کار کرد! ـ آرام و قرار
ندارد ـ روش و قاعده.
 5ـ دوری و فراق ـ امید که چنین نشود! ـ پدر تازی.
 6ـ طلیعه اعداد ـ مادر آﺫری ـ درآمد را میبلعد ـ
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ﭘرداخﺖ ﺣﻖ کﻤیﺴیـون خرﯾد...

ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۳۷

امالک فروشنده میتواند یک قرارداد کامال

این فروشنده در حد اطالعات سه سال
قبل متوقف شده بود.
نماینده خریدار وﻇیفهاش در جهت
منافع موکل خود در چهارچوب قانون بود
و هیچ وﻇیفه یا تعهدی نسبت به فروشنده
نداشت مگر رعایت قوانین ایالتی.
نکته آخر این که عالوه بر چهار نوع
قرارداد مذکور ،فروشنده با توافق شرکت

جدید توسط وکیل بنویسد.

ﻫرﮔونﻪ ﭘرﺳﺸﯽ دﺭﺑاﺭﻩ ﺧرﯾﺪ ﻭ ﻓرﻭﺵ ﺍمﻼﮎ
دﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻓﮑر مﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ نﯿاﺯ ﺑﻪ ﭘاﺳﺦ ﺣﻘوﻗﯽ
ﻭ ﯾا ماﻟﯿاﺗﯽ نﺪﺍﺭد ،ﺍﺯ ﻃرﯾﻖ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﯾا ﺷﻤاﺭﻩ
ﻓﮑﺲ ﺯﯾر ﺑرﺍی مﻦ ﺍﺭﺳاﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾا ﺍﺯ ﻃرﯾﻖ
ﺗﻠﻔﻦ ﺑا مﻦ ﺗﻤاﺱ ﺑﮕﯿرﯾﺪ ﺗا دﺭ ﺷﻤاﺭﻩﻫای
ﺑعﺪی »ﺍﯾرﺍنﯿاﻥ« ﭘاﺳﺦ مﺸرﻭﺡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻢ.
robertsoltani@gmail.com
Fax: (630) 491 - 2151
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

جدول سو دکو اﯾﻦ شﻤارﻩ
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جدول اﯾﻦ شﻤارﻩ
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اینک به خدمت پلیس در آمده است.
 7ـ عبور کاال از کشوری به کشور دیگر بدون
پرداخت عوارض ـ آغشتنه به آب ـ ضمیر متکلم وحده.
 ۸ـ شور و غوغا ـ کلمه تعلیل و پرسش ـ
مشهورترین نشریه ژاپن.
 9ـ ویتامین انعقاد خون ـ مزه دهان جمعکن ـ
رمانی از پارالگرکویست نویسنده سوئدی.
 10ـ ضمیر سوم شخﺺ مفرد ـ پاکیزگی است و با
تیزهوشی اشتباه نکنید ـ زندان مسعود سعد ـ ژنرال
جنوبی جنگهای انفصال.
 11ـ سخن خشمگونه زیرلبی ـ ترساندن ـ آوازش
از دور خوش است!
 1۲ـ امالقرای مسلمین جهان ـ از شهرهای استان
فارس ـ فوری و بیدرنگ.
 13ـ از ماههای سریانی یا رومی ـ ﻇرفی چرمی یا
صراحی کوچک ـ چوپان.
 1۴ـ عقاب سیاه ـ باالیش جان دهند ـ برنج
با پوست.

 15ـ گرو گذارنده ـ علم شناخت آﺛار و بقایای جانوران
و فسیلها یا پالئونتولوژی.
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