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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

مبادله و مذاکره

سخنگوی تیم مذاکره کننده بر سر آشتی با
آمریکا و غرب در ژنو به خبرنگار گفت :ما اینجا برای
مبادله و آشتی آمدهایم ،ما حاضریم برخی چیزها را
بدهیم تا در عوض بعضی چیزها را بگیریم!
کاش این مبادله و مذاکره همانطور که
میگویند به خوبی و خوشی پیش برود و معامله
شیرینی باشد نه این که فاطمه رجبی را بدهند
و جنیفر لوپز را بگیرند و سر غرب کاله بگذارند!

خودسوزی

گزارش شد که مرد  ۵۸سالهای که از
بازنشستگان شرکت نفت ایران بوده در جریان
تظاهرات همکارانش برای وضع نابسامان
بازنشستگان خود را در برابر ساختمان وزارت نفت
آتش زده است.
این بابا چه آدم سهلانگار و بیاحتیاطی بوده!
فکر نکرده با این همه نفت توی آن ساختمان آتش
شعله کشیده از بدن او ممکن است ساختمان
را به آتش بکشد و کلی کشته شوند؟ به نظر من
باید حتی سیگار کشیدن هم جلوی آن ساختمان
ممنوع باشد چه رسد به خودسوزی اعتراضی...

روحانی و «کیـهان»

رابطه آمدن حسن روحانی بر سر کار و روزنامه
«کیهان» میتواند سوژه جالبی باشد؛ میتواند هم

نباشد .مجسم کنید که روزنامه «کیهان» قلدر و
زورگیر مدرسهای باشد که جوان ریقو و ضعیف و
بدون اعتماد به نفسی را هر روز کتک میزند .یک
روز حسن روحانی از راه میرسد و بعد از جدا کردن
آنها از یکدیگر جلوی روزنامه «کیهان» سینه سپر
میکند و میگوید :چرا این بچه را کتک میزنی؟
مگر آزار داری؟ و «کیهان» جواب میدهد :آره! بعد
هر دو برای خوردن ناهار در کافه تریای دبیرستان
بر سر یک میز مینشینند...

نرخ دالر در ونزوئال امروز شبیه داستان نرخ
دالر خودمان در ایران است.
گویا نیکالس مدورو ناامید از کمک و رهبری
کوباییان به جمهوری اسالمی روی آورده و از آنها
برای کنترل فتنه سبز کشورش کمک خواسته
است .مقامات امنیتی جمهوری اسالمی توصیه
کردهاند :حاال وقتش است که یک کسی مثل حسن
روحانی ما پیدا کنید تا بیاید و همه کثافتکاریها را
پاک کند تا شما دوباره از اول شروع کنید!

آتش چهارشنبهسوری

دالر در دولت روحانی

یک شعر زیبا در وصف چهارشنبهسوری و عید
نوروز نوشتهام با این مطلع
تا چهارشنبهسوری و آتش نباشد
روز نو و نوروز نباشد.
بعضی از این رفقای ترسو میگویند که وزارت
ارشاد ممکن است فکر کند منظور از آتش
چهارشنبهسوری در شعر من «انقالب» است و
روز نو یعنی «تغییر رژیم» و مرا به جرم نوشتن این
شعر که تبلیغ براندازی را میکند به زندان بیندازند.
این روزها حتی وطنپرستی هم خطرناک است
و حفظ سنتهای ایرانی خطرناکتر...

ونزوئال در آتش

اوضاع آقای نیکالس مدورو ،رییس جمهور
ونزوئال ،خیلی خراب شده است .اعتصاب و
راهپیمایی و تظاهرات مردم حسابی او را کالفه کرده
است .کمبود اجناس ،گرانی و کمکاریها حکومت
سوسیالیستی او را که از سوی کوبا حمایت و رهبری
میشود به موی باریکی آویزان کرده است که هر آن
ممکن است پاره شود.
او به منظور کنترل اوضاع برای پابرهنهها
و طرفداران انقالب چاوز یارانه تعیین کرد و
ن قیمت
فروشگاههای دولتی با عرضه کاالهای ارزا 
ایجاد نمود .وقتی که دید همه دارند پولهاشان
را برمیدارند و از ونزوئال فرار میکنند به توصیه
دوستان ایرانی خود دالر را دو نرخی کرد.

با یکی از رفقا در ایران تلفنی صحبت میکردم.
بحث از شکیرا و جنیفر لوپز رسید به اوضاع ایران
و نرخ دالر که میگویند باالترین کلمه کلیدی
جستجوی اینترنتی بعد از کلمه سکس در
کشورمان است.
پرسیدم :دالر چنده؟
گفت :امروز رسید به دو هزار و  ۹۶۰تومان.
گفتم :اگر به دو هزار و  ۹۵۹تومان رسیده بود
میشد به این حسن روحانی هم امید داشت .شما
چی فکر میکنید؟
کمی مکث کرد و جواب داد :نرخت خیلی
باالست!

زیان خروج مغزها

رییس بنیاد ملی نخبگان ،دکتر سورنا ستاری،
گفت :زیان حاصله از خروج هر ایرانی از کشور حدود
چهار تا پنج میلیون دالر است! باید از این آقا سئوال
کرد :اوال مگر هنوز در ایران نخبه مهاجرت نکرده
داریم که برایش بنیاد گذاشتهاند؟
دوما ،این چهار تا پنج میلیون دالر به نرخ ریال
چند دالری است؟
سوما ،در جمع این آقا چه حرفی دارد میزند؟
یعنی چه زیان حاصله از خروج هر ایرانی از کشور
چهار تا پنج میلیون دالر است؟ به خدا ما اینجا در
آمریکا ایرانیانی داریم که زیان ورودشان به آمریکا
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تقدیم با عشق!

همین مبلغها میشود!
چرا این رییس بنیاد نخبگان کشورمان راه حلی
پیشنهاد نمیکند تا این جوانان مملکت را ترک
نکنند .بهتر نیست که به جای ساختن سالی هزار
مسجد در کشور دو سه تا دیسکو بسازیم؟ یا حتی
بگذاریم این مغزها هرچه دوست دارند بخورند و
بپوشند و بخوانند و ببینند؟

رابطه جشن والنتاین
و شقیقه!

چند تا از رفقای سوپر ناسیونالیست مطالبی
را در اینترنت گذاشتهاند که جشن والنتاین یا روز
عشاق آمریکا همان «اسفندار مذگان»و یا «سپندار
مذگان» (که حرف «پ» آن را عربها نمیتوانند
تلفظ کنند و دلشان بسوزد که روز عشاق ندارند
و بجایش روز زیر خاک کردن زنها را جشن
میگیرند!) است! البته طبق معمول مدرک و سند
معتبری هم ندارند.

اینها میگویند ایرانیهای قدیم برای هر روز
ماه یک نام داشتند .مثال روز اول روز اهورا مزدا
بود و روز دوم روز بهمن بود (حتی اگر به اسفند یا
شهریور میافتاد) ،روز سوم اردیبهشت بود (حتی
اگر به خرداد و تیر میافتاد).
کسی نیست که بگوید :ولمون کن آقا ،ای
روزها اگر حتی بدانیم در چه سالی هستیم برای
ما کافی است چه رسد به ماه و نام روز ماه! تو هم
دلت خوش است؟
همین رفقا سعی دارند که شب یلدا را به تولد
عیسی مسیح و جشن کریسمس پیوند دهند و
کسی نیست بپرسید شب یلدا بلندترین شب سال
به کوتاهترین بارداری چند دقیقهای مریم مقدس
چه ربطی دارد؟ آیا در شام آخر عیسی آجیل شیرین
شب یلدا میدادهاند؟
دیشب رفتم سراغ دوست دخترم و برایش یک
دسته گل و یک جعبه شکالت بردم .وقتی در را
باز کرد گفتم :اسفند مذگان تو مبارک! گلها را از
دستم گرفت و محکم توی سرم کوبید و گفت :باز
هم والنتاین را یادت رفت؟!

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

دوشنبه  ۲4فوریه ( 5اسفند)
حضور موالنا در قرن بیست و یکم
(هین سخن تازه بگو ،تا که جهان تازه شود)
سخنران :فاطمه کشاورز

دوشنبه سوم مارچ ( ۱۲اسفند)
وحدت عمل برای گذار از دیکتاتوری
سخنران :منصور اسانلو
ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه

تلفنهای اطالعات کانون:

ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ

703-625-2505

www.kanooneiranian.org

301-332-7982

E-mail:info@kanooneiranian.org
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کشﻒ سر مﺠﺴﻤه سرباز
هﺨامنشی در کانادا!

سر یک سرباز هخامنشی سر از کانادا درآورد!
این قطعه ربوده شده از باقیماندههای تخت جمشید
است که سر مجسمه سرباز هخامنشی زمان
کوروش را نشان میدهد.
رییس بانک مرکزی جمهوری اسالمی به
خبرنگاران گفت :به خدا ،به حضرت عباس فقﻂ
پول خارج کردم و اصال نمیدانم هخامنشی
یعنی چه!

سر مﺠﺴﻤه سرباز
هﺨامنشی در کانادا )(۲

در اخبار آمده بود که کله مجسمه یک سرباز
هخامنشی در آپارتمان یک جوان کانادایی پیدا
شده است.
این جوان میگوید :این کله را در یک خنزر
پنزری (که ترجمه آن «فلی مارکت» خودمان
در آمریکا میشود و بعضیها آن را سمساری
میخوانند) پیدا کردم و چون ارزان بود خریدم.
واقعا که دست فروشنده این کله درد نکند که
آﺛار تاریخی ایران را اینگونه به حراج میگذارد.
دست ایرانیان ناسیونالیست ما هم درد نکند
که در روز حراج این کله سرباز هخامنشی به آنجا
نرفتهاند تا این گنجینه پارسی را بخرند و حفظ
کنند!
باستانشناسان کانادا بعد از معاینه کله
این سرباز هخامنشی گفتهاند که این احتماال
قدیمیترین نوع از فرار مغزهای ایرانی به کانادا
بوده است!

توهین نﮑن!

«جیش العدل» گروه مسلح نوپایی که خود
را مدافع منافع اهل تسنن ایران معرفی میکند
مسئولیت ربودن پنج مرزبان ایرانی را برعهده گرفت.
(«جیشالعدل» برای آنها که عربی خوبی بعد از
 1۴00سال ندارند یعنی «لشکر عدل» و معنیاش
این نیست که به عدالت جیش کردم).
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این گروه میگوید علت ربودن این ایرانیها
عکسالعمل به اﻇهارات محمد تقی مصباﺡ یزدی
ملقب به تمساﺡ یزدی و دیگر فقیه جمهوری
اسالمی است که گفته بود :عثمان بن عفان خلیفه
سوم اسالم فردی دنیاگرا ،باندباز ،قومگرا و اهل
تبعیﺾ بوده است( .یعنی کسی مثل اعضای باند
مافیایی جمهوری اسالمی امروز خودمان!)
وزیر کشور به «جیش العدل» از روی ترس
اعتراض زیادی نشان نداده و فقﻂ با انتشار
اعالمیهای گفته :نمیشد اگر ما به خلیفه سوم
شما توهین میکردیم بجای پنج نفر فقﻂ سه نفر را
گروگان بگیرید؟ لطفا قضیه را پیراهن عثمان نکنید!

آنها به کسب هیﭻ مقامی نائل نشدهاند.
گویا یک ورزشکار زن ایرانی که به علت حجاب
بیش از اندازه اسالمیاش توجه تماشاگران را جلب
کرده بود از خجالت آب شده و باعث میشود که
یﺦ سالن مسابقه هم آب شود و مسابقه به بعد
موکول گردد.
خبرنگار ما میگوید :اکثر ورزشکاران ما چه
آقایان و چه خانمها مشتری پر و پا قرﺹ ورزشکاران
پاتیناژ روی یﺦ بانوان شدهاند و هر روز در آنجا ولو
هستند .او میگوید :ورزشکاران زن ایرانی با حسرت
به این زنان نگاه میکنند و آه میکشند و البته آقایان
هم آه میکشند ولی نه از روی حسرت!

ﻓقاهت!

اخبار ﻓرهنﮕی

آیتاﷲ خامنهای رهبر فقیه در دیدار پرشور
هزاران نفر از مردم آﺫربایجان شرقی گفت :دشمنی
آمریکا اصل انقالب است و با مذاکره هستهای
پایان نمییابد.
این خبر را روزنامه «کیهان» با کمی دستکاری
در صفحه اول خود قرار داد اما جمله را به «دشمنی
آمریکا با اصل انقالب است ،با مذاکره هستهای
پایان نمییابد» تغییر داد تا مردم در فقاهت آقا
شک نکنند.

ﻓقاهت )(۲

تعیین کنید اگر در سایه فقاهت آقا قیمت دالر
در دو سال اخیر از هزار و  ۲00تومان به سه هزار و
 ۲00تومان رسید و در عرض چند روز توسﻂ حسن
روحانی  ۲0تومان تنزل پیدا کرد کدامیک فقاهت
بیشتری دارند؟
 1ـ آقا
 ۲ـ حسن روحانی
 3ـ هیچکدام!

اخبار ورزشی

خبرنگار مخصوﺹ ما از مسابقات المپیک
زمستانی سوچی روسیه گزارش میکند که وضع
ورزشکاران ایرانی در مسابقات تاسفانگیز بوده و

آقای صالحی ،معاون فرهنگی وزارت ارشاد،
الزمه ادامه فعالیت مجدد کانون منحله نویسندگان
را «پوست اندازی» آن دانست.
کاش یکی از نویسندگان به او جواب میداد:
آقای عزیز ،وقتی شماها پوست ما را در این 3۵
سال کندهاید پوستمان کجا بوده که بیندازیم؟

چطور بﺪانیﻢ که ایرانی
هﺴتیﻢ؟

)بﻪ ﺳﺒﮏ ﺍﺳﻼﻡ ﺷﻤﺲ ﮐﻤدیﻦ ﺍیرﺍنﯽ(

سئوال :چطور میشود فهمید که شما ایرانی
هستید؟

***

اگر صاحب یک بنز و یک بی ام و و یک لکسس
آخرین مدل هستید ولی هنوز تعویﺾ روغن آنها
را خودتان انجام میدهید تا چند دالر صرفهجویی
کنید ،شما ایرانی هستید...

***

اگر سعی میکنید که همه سوپهای شما شبیه
آش دربیایند ،شما ایرانی هستید...
اگر در اداره پست آمریکا هم بر سر قیمت تمبر با
مسئول گیشه چانه میزنید! شما ایرانی هستید...

بنیاد فرهنگی دماوند
Damavand Cultural Foundation
P.O. Box: 4184 • Rockville, MD. 20849
BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org

برنامه ماه فوریه ( ۲۰۱۴اسفند ماه )۱۳۹۲
بخش نخست

سیـری درجهان شور انگیـز رباعیات عارفانه
سخنرانی آقای اردشیر لطفعلیان با همکاری دکتر هادی بهار
بخش دوم

اجرای موسیقی

توسط استاد کاظم داودیان

زمان :یکشنبه  23فوریه 2014

گردهمائی  :ساعت  ۵:30بعد از ظهر

(پذیرائی :چای ،قهوه و شیرینی)

ساندویچ برای فروش عرضه میشود

شروع سخنرانی:ساعت  6بعد از ظهر

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

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

تلفن اطالعات202.280.8907 :

***
***

شوخی ﻋﮑﺴی

310

ـ بﮕﺬﺍﺭ ﺭﻭﺳریﺍﻡ ﺭﺍ ﺳرﻡ ﮐﻨم ﺍیﻨﺠا مرد نامﺤرﻡ ﺯیاد نشسﺘﻪ!

اگر عمدا مرسدس بنز خودتان را به جای پارک
کردن در گاراژ خانه در بیرون خانه میگذارید تا
همسایهها حسادت کنند ،شما ایرانی هستید...

برای بوتاکس و لیپوساکشن و بزرﮒ کردن سینه به
ایران میرود ،حتما ایرانی هستید!...

***

اگر بعلت تبلیغات جمهوری اسالمی اسالمیزه
شدهاید و قبال عرقخور بودهاید و امروز ماست و
خیار را بعنوان مزه با عرق نعناع میخورید ،شما
باید ایرانی باشید!...

***

اگر مصرف تیغ جهت اصالﺡ آقا و موزدایی خانم
برای یک هفته معادل مصرف یک خانواده آمریکایی
در  ۵۲هفته سال باشد ،شما ایرانی هستید...

***

***

اگر صدای تلفن دستی شما وقتی که همسرتان
زنﮓ میزند آهنﮓ «ای یار مبارک بادا» است و
وقتی که دوست دخترتان زنﮓ میزند «امشب شب
مهتابه ،حبیبم را میخوام» ،حتما ایرانی هستید...

اگر در اداره مهاجرت آمریکا یک دوجین
تقاضانامه برای گرین کارت و ویزای توریستی و
دانشجویی و پناهندگی برای افراد خانواده خود در
کشورتان دارید ،شما اگر هندی و پاکستانی نباشید
حتما ایرانی هستید...

***

اگر برای پست کردن نامه از تمبرهای نامههایی
که برای شما آمده و شما آنها را با بخار اتو کنده
و با چسب کاردستی بچههاتان دوباره روی پاکت
میچسبانید ،شما احتماال ایرانی هستید!...

***

اگر برای اﺛبات بیگناهی خود در دادگاهها
هنوز به حضرت عباس قسم میخورید شما حتما
ایرانی هستید!...

***

***

اگر در رستورانی که به مشتریانی که روز
تولدشان است بستنی و کیک مجانی میدهند

اگر اهل خوردن غذاهای طبیعی و «اورگانیک»
هستید و از چیزهای مصنوعی و شیمیایی و مواد
نگه دارنده بدتان میآید اما سالی یک بار خانمتان

بقﯿﻪ دﺭ صﻔﺤﻪ ۴۱

Susan Makki
REALTOR

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

سوزان مکی

مشاور برجسته و توانای خرید و فروش
امالک در ویرجینیا و مریلند

نماینده و عامل حرفهای باتجربه و قابل اعتماد شما در کلیه
مراحل خرید ،فروش و سرمایهگذاری در امالک و مستغالت

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

703.862.7692
susanmakki@aol.com

www.homegallery1.com

9841 Georgetown Pike • Great Falls, VA 22066 • 703.759.9190
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استراتﮋی آلترناتﻴـوسازی...
بقﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

حکومت اسالمی اپوزﻳسﻴون برای اجرای
وﻇاﻳف تارﻳخی خود آمادگی داشته باشد
اندک است.

معمای داخل و خارج
اما آﻳا اگر «آلترناتﻴو سازی» بعنوان
استراتﮋی مورد توافق قرار گﻴرد ،کار عاقبت
به سامان رسﻴده است؟

باورهای واﻗﻌی و...

بقﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۳۵

متوجه شوید کدام کفه ترازوی اخالق و
حرفه شما سنگینتر است.
سالیان دراز با بدبینیها خود را
محکوم کردهاید چه نتیجهای حاصل
شده است؟ چقدر اطرافیان را رنجاندهاید
و سردی ایجاد کردهاید؟ اطرافیانی که با
شما هستند و دوستتان دارند و همواره
میخواهند که یار شما باشند .کدام باور
مزاحم این یاران است؟ کدام باور بین شما
و معشوق شما دیوار میکشد؟
به خودتان زمان بدهید که افکار مثبت

آیا مﺤﻤﺪ ﻋﻠی کﻠی...
بقﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۳۳

از زمان پیشبینی شده رکورد باب بیمون
را به دست فراموشی سپارد.
با عالقه خاصی که به ورزش دارم و
پیوسته در تعقیب رویدادهای ورزش جهان
هستم ،بر این باور قودم که برای انتخاب
بهترین ورزشکار قرن بیستم باید با توجه
به رکوردها ،عناوین و مدالهای کسب
شده توسﻂ قهرمانان رشتههای گوناگون
در بازیهای المپیک و قهرمانی جهان،
جدول مخصوصی تهیه و در هر رشته
ورزشی ده تن از بهترینها را در جدول
فوق جای داد .آنگاه با گزینش تعدادی از
برجستهترین صاحبنظران ورزش جهان،
بررسی و ارزشیابی نفرات جدول تهیه
شده توسﻂ آنان به عمل آید و از هر ده
نفر در رشتههای گوناگون یک نفر انتخاب
شود و در نهایت با انتخاب یک نفر از بین
منتخبین او را بعنوان «قهرمان قرن»
معرفی نمایند.
اما کمکاری و بیتوجهی دستاندرکاران
ورزش جهان باعث شد که آمریکا در این
باره راسا اقدام کرده و کاسیوس محمد
علی کلی را بعنوان برترین چهره ورزشی
قرن بیستم انتخاب کند که در این گزینش
بسیاری از قهرمانان و نامآوران شایسته
جهان مورد توجه قرار نگرفتند .حتی
انتخاب برترین ورزشکار قرن الزم بود با
تفکیک مردان و زنان انجام پذیرد که آن
هم اشتباه دیگری بود که به سادگی از
آن گذشتند.
چنانچه گزینش قهرمان قرن با شیوه
مشروﻁ فوق انجام میپذیرفت آنگاه
کشورها و قهرمانان بزرﮒ جهان در جداول
ده گانه مطرﺡ و سهم آنان در این انتخاب
محفوﻅ میماند .از جمله ستارگانی چون
زاتوپک دونده مشهور لهستانی ،الکساندر
مدوید در کشتی و الکسیف در وزنهبرداری
هر دو از شوروی ،تونی سایلر اسکیباز

خالی از شوخی

بقﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۳۱

به گارسون بگویید که تمام هشت نفر سر
میز شام روز تولدشان است ،شما احتماال
اگر هندی و پاکستانی نباشید صد در صد
ایرانی هستید!...

***

اگر در مهمانیهای ایرانی با خوردن
یک مشروب سرتان گرم میشود و فحش
و بد و بیراه به اسالم و خدا میدهید
اما روز بعد برای خوردن غذای نذری به
مسجد شهرتان میروید ،شما احتماال
ایرانی هستید!...

***

اگر هنوز مبلمان خانه شما در آمریکا
مبلهای «استیل» و «لویی شانزدهم»
است ،شما صد در صد ایرانی هستید!...

***

اگر از  wi fiهمسایه برای وصل شدن

از نظر من ،کوششهای اخﻴری که برای
«انتقال رهبری اپوزﻳسﻴون به داخل کشور»
صورت گرفته و میگﻴرد در اصل توطئه
مستقﻴمی علﻴه روند «آلترناتﻴو سازی در
خارج کشور» است.
البته که اگر میشد در ﻇل حکومت
خونرﻳز اسالمی ،و در داخل کشور،
آلترناتﻴوی سکوالر دموکرات و انحاللطلب
بوجود آورد و آن آلترناتﻴو میتوانست
وﻇاﻳفی را که در باال بر شمرد انجام دهد،
براستی که نﻴازی به اﻳن همه کوشش در
را در نظر بگیرید و آنها را دنبال کنید.
توجه داشته باشید که همیشه میتوانید به
بدبینیها و باورهای رنجآور خود بازگردید.
اگر برای مدتی فقﻂ مثبت باشید و با
خوشباوری رفتار کنید و تصمیم بگیرید
هویت خود را به خطر نمیاندازید .یک
سال هزار سال نمیشود.
ﻫرﮔونﻪ ﭘرﺳشﯽ دﺭ ﺯمﯿﻨﻪ بﻬدﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍنﯽ،
مشﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓاﺕ ﺧانوﺍدﮔﯽ دﺍﺭید
ﻭ ﻓﮑر مﯽﮐﻨﯿد ﮐﻪ نﯿاﺯ بﻪ ﭘاﺳﺦ ﮐاﺭﺷﻨاﺳانﻪ
یا معاﻟﺠﻪ ﺭﻭﺣﯽ ـ ﺭﻭﺍنﯽ دﺍﺭد ﺍﺯ ﻃریق
ﺷﻤاﺭﻩ تﻠﻔﻦ ﺯیر با ﺧانم ﻓریﻔﺘﻪ ﺍماﻡﻗرﺷﯽ
تﻤاﺱ بﮕﯿرید.
Phone: 202-440-1381

مشهور از اتریش ،مارک اسپیتز در شنا از
آمریکا و بسیاری ستارگان دیگر ورزش قرن
بیستم مورد توجه و تجلیل قرار میگرفتند.
ایران نیز بطور مسلم در جدول ده گانه
میتوانست سهم داشته باشد .محمود
نامجو و محمد نصیری در وزنهبرداری
و امامعلی حبیبی و غالمرضا تختی و
عبداﷲ موحد در کشتی از بزرگان دنیای
ورزش بشمار میروند که در این گزینش
و در پایان قرن بیستم بار دیگر شایستگی
آنان مورد توجه قرار میگرفت که متاسفانه
اینطور نشد.
این توضیحات بدین خاطر مطرﺡ
گردید که یکی از برگزیدگان بعنوان
«قهرمان قرن» میتوانست کارل لوئیز
باشد زیرا قهرمانیهای او در بازیهای
المپیک و قهرمانی جهان او را از بسیاری
ستارگان ورزش قرن بیستم برتر نشان
میدهد.
این نظریه البته چیزی از ارزشهای
محمد علی کم نمیکند .او در رشته
بوکس از بهترین قهرمانان جهان بود ولی
در مقابل او کسان دیگری هم بودند که از
نظر تداوم قهرمانی ،رکوردها و افتخارات
المپیکی و جهانی برتری داشتند .به نظر
میرسد گزینش او تنها انتخاب قهرمان
ورزش نبوده و مسائل سیاسی در این رابطه
لحاﻅ شده است.
به هر حال همانطور که از رفتن جسی
اوونس تا آمدن کارل لوئیز  ۴۸سال زمان
الزم بود اکنون که بیش از بیست سال از
بازنشستگی کارل لوئیز میگذرد همچنان
پیدایش ستاره سوم این رشته به گذر
سالهای آتی نیاز دارد و زمان فرا رسیدن
آن قابل پیشبینی نیست .بطوری که
پدیده جدید و ستاره سرعت دو و میدانی،
بولت جامائیکا ،قهرمان دو دوره المپیک
و جهان و دارای رکوردهای قابل توجه
در صدمتر ،دویست متر و چهارصد متر
امدای ،در رشته دیگری چون پرش طول
تبحری ندارد.
به اینترنت استفاده میکنید و با لهجه
بد انگلیسی به دوستانتان میگویید با
 wi feهمسایه حال کردهاید ،شما ایرانی
هستید!...

***

اگر همه سماقهای آشپزخانهتان را
از رستورانهای ایرانی کش رفته و داخل
کیف خانمتان به خانه آوردهاید ،شما
ایرانی هستید!...

***

اگر برای دریاف «فود استامﭗ» و
کوپن غذا و گرفتن یارانه دولتی آمریکا با
مرسدس بنز و کیف لویی واتان و پالتوی
آرمانی به دفتر سوسیال سکیوریتی
میروید ،شما احتماال ایرانی هستید!...

***

اگر شما در  1۲ماه سال اهل
عرقخوری و پارتی رفتن هستید و فقﻂ
در ماه محرم و رمضان خانهنشین و اهل
امساک میشوید ،شما ایرانی هستید!...

خارج کشور وجود نداشت.
اما تجارب بلند تارﻳخی نشان دادهاند ،و
منطق ساده نﻴز حاکی از آن است ،که هﻴﭻ
حکومت خودکامهای اجازه نمیدهد که در
قلمرو قدرتاش چنﻴن نهادی بوجود آﻳد و
ببالد .بر اﻳن اساس طرﺡ مساله «انتقال
رهبری و آلترناتﻴو سازی به داخل کشور»
تمهﻴدی است که بصورتی دوگانه به نفع
حکومت اسالمی تمام میشود .بدﻳن معنی
که از ﻳک سو از خارج کشور سلب توان
میکند و ،از سوی دﻳگر ،در داخل کشور
نﻴز رهبری فرضی را ﻳا نابود کرده و ﻳا به
انقﻴاد خود درمیآورد.
از نظر من ،حتی اگر خارج کشور
بتواند صاحب ﻳک «رهبر» افتاده در
زندان حکومت شود ،تنها آلترناتﻴو سکوالر
دموکرات انحاللطلب خارج کشور است که
میتواند اﻳن زندانی را به «ماندال»ی اﻳرانی
تبدﻳل کند و مبارزات را بر حول شخصﻴت
الهامبخش چنﻴن آدمی ساماندهی کند.
بنا بر اﻳن ،در غﻴاب آلترناتﻴوی سکوالر
دموکرات و انحاللطلب در خارج کشور،
نظرﻳه انتقال رهبری به داخل کشور و
متابعت خارج از داخل ،در اصل ،در راستای
فلج کردن کوششهای آلترناتﻴوسازی در
خارج کشور عمل میکند و شرکت کنندگان
در آن ،دانسته و نادانسته ،در اﻳن نماﻳش
فاجعه بار شرکت کردهاند.
اتخاﺫ هدف جنبه داخل و خارج ندارد،
اما استراتﮋی در خارج مرزهای قدرت
حکومت استبدادی شکل میگﻴرد و اغلب
تاکتﻴکها در داخل کشور اجرایی میشوند.
به نظر می رسد که استراتﮋﻳست های
حکومت اسالمی اﻳن نکته را خوب فهمﻴده
و در راستای «بهم زدن اﻳن بازی» از هﻴﭻ
کوششی فروگذار نمیکند.
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تواﻓﻖ اتﻤی نهایی خواهﺪ شﺪ

بقﯿﻪ ﺍﺯ صﻔﺤﻪ ۵

از سوی دیگر باقیمانده برنامه اتمی
ایران بعد از اجرایی شدن توافق موقت،
نه قابل استفاده در عرصه نظامی است
و نه دارای ﻇرفیت کافی غیرنظامی؛
نتیجهگیری نظام این است که میتوان
موقتا (به مدت سه سال یا بیشتر؟) آن
را به حال تعلیق درآورد به این امید که
بحران اقتصادی در این فاصله پشت سر
گذاشته شود.
استدالل عملگرایان نظام در توجیه
سیاست تازه این خواهد بود که به جای
چانهزنی بر سر حفظ ابزارها (تعداد
سانتریفیوژهای بیشتر ،تکمیل رآکتور
اراک با کوره آب سنگین ،ادامه کار در
فوردو ،)...به حفظ نیروی انسانی و دانش
فنی الزم برای تجدید این فعالیتها در
سالهای آینده بسنده کرد.
بیتردید ،و علیرغم مخالفخوانیهای
ﻇاهری و رسانهای ایشان ،علی خامنهای

حﻞ سودکو شﻤاره ﻗبﻞ
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اﻓقی
 1ـ از استانهای مرزی کشورمان است.
 ۲ـ پیشوا و مقتدا و نمونه در صفات انسانی ـ خرمن
ماه ـ از دانههای گیاهی.
 3ـ هر جانور خزنده ـ شبه جزیرهای مرکب از
کشورهای یونان ،یوگسالوی ،آلبانی و چند کشور دیگر
ـ دیدار ،دیدن.
 ۴ـ هماکنون پیش روی شماست ـ بین زانو و مﭻ
پا ـ حفار.
 ۵ـ نت بیمار ـ اندوهگین و پشیمان ـ میگویند مال
بم افت ندارد!
 ۶ـ مبحثی در شیمی ـ ویتامین جدولی ـ شهری
در استان کرمان.
 ۷ـ بعضیها به خشخشاش میگذارند! ـ نوعی
باالپوش قدیمی ـ واحد واکسن ـ ضمیر متکلم وحده.
 ۸ـ چرم براق ـ نترس و شجاع ـ نقشه جغرافیا.
 9ـ اشاره به دور ـ آتش آﺫری ـ تیره و تار ـ تهنشین
مایعات.
 10ـ پایه و شالوده ـ روز گذشته ـ شعله آتش.
 11ـ حشرهای است با چهار بال نازک و پر سر و صدا
ـ میگذارند تا در بند کشند ـ خاندان.
 1۲ـ وسیله پیشگویی در دست فالگیر ـ زیر پا گستردنی
ـ روده صادراتی است اگر حرف آخرش گم نمیشد!
 13ـ همیشه همراه آدم است ـ از انواع مزایای
کارمندی ـ نوعی پارچه لطیف.
 1۴ـ آن که دانا بود چنین نیز هست ـ نوعی پارچه
گرانقیمت ـ مداد نقشهکشی.
 1۵ـ کتابی است از نادر ابراهیمی در زمینه زندگانی
مالصدرا شیرازی.

ﻋﻤودی
 1ـ نویسنده مشهور انگلیس خالق اﺛر معروف «اسارت
بشری» ـ از قهرمانان اساطیری ایران.
 ۲ـ نگهبان چماقدار در کاخ طاغوتیان ـ زوزهکش
آهننورد و بیابانپیما ـ جوشان و خروشان از روسیه
آمده است.
 3ـ آبراهی باریک بین دریای سرخ و مدیترانه ـ مادر
فلزات ـ منظومهای از هومر.
 ۴ـ آخر و تنها ـ نی سست و میان باریک ـ اولین
شهید در اسالم ـ گوارا.
 ۵ـ جانوری ﺫرهبینی ـ دریغ و حسرت ـ اسم آﺫری.
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رابطه با ایران ،و در سطح منطقه خواهد
بود ،و از سوی دیگر پیروزی چشمگیر
عملگرایی بر گرایشهای عقیدتی در
درون حاکمیت جمهوری اسالمی ،و
به همین نسبت نشانه برهم خوردن
توازن قوا در درون حاکمیت به نفع
عملگرایان ،و زیان نظامیان و حامیان
آنها :توازن شکنندهای که میتواند در
نتیجه رویدادهای پیشبینی نشده داخلی
یا خارجی ،دچار تغییر تازهای شود.

نیز در کلیات ،اتخاﺫ سیاست ایران را مورد
تایید قرار داده و ادامه پشتیبانی خود را
تنها به «عمل متقابل و متناسب آمریکا
در برداشتن سریعتر تحریمها و خودداری
واشنگتن از اقدام به تحریکات تبلیغاتی و
رعایت احترام تهران» موکول کرده است.
توافق اخیر وین ،اگرچه هنوز در مرحله
تکوینی است و نیازمند روشن شدن
اجرای آن ،در صورت نهایی شدن از یک
سو پیروزی سیاست خارجی آمریکا در

برﮔرﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘایﮕاﻩ ﺍیﻨﺘرنﺘﯽ »ﺭﺍدیو ﻓردﺍ«
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 ۶ـ آهنگر ،نجار ـ حرفی سوار بر خودش ـ
نمایشگاه پرنده و چرنده و درنده و بندبازی.
 ۷ـ شیفته و سرگشته ـ نوعی وسیله پرواز ـ
شجاعت و پاکی.
 ۸ـ تحفه و ارمغان ـ هنوز هم گهگاه هوا میکنند!
ـ شک و گمان.
 9ـ مرکز استان تبت در کشور چین ـ بیماری
سگی ـ هفتم عرب.
 10ـ خود را پسر شمشیر لقب داد ـ لقب شاهان
اساطیری ایران بعد از پیشدادیان ـ رودی در آفریقای
جنوبی که به اقیانوس هند میریزد.
 11ـ آدم کمعقل و کودن ـ فروشنده شیرینکام!
ـ قسمت باال مادگی گل.
 1۲ـ هفت انگلیسی ـ برج سوم فلکی ـ مرغ
سعادت ـ یک و یک.
 13ـ فاسد و گناهکار ـ خواستن ـ مدرسه صد
سال پیش.
 1۴ـ مال مدائن آیینه عبرت شاعر شد ـ معلم
مکتبخانه ـ اگر نمک داشت منطقهای در شمال

ایران میشد!
 1۵ـ خدعه و نیرنﮓ ـ واژهای به معنای فرهنگنامه
یا کتاب دائرهالمعارف.
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