
300Iranians, Vol. 18, No. 688, Friday, June 6, 2014 ۳0  ایرانیان، سال هجدهم، شماره 688، جمعه ۱6 خرداد ۱۳۹۳ 

 نشریه اى كه مى پسندید و به آن ارج مى نهید

اشتراک هفته نامه «ایرانیان»
Subscribe To IRANIANS Weekly Pub li cation

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
    ایران و خاورمیانه

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

نحوه پرداخت:
 از طریق چک بانکی یا Money Order: کلیه وجوه ارسالی می باید به دالر آمریکائی بوده و صادره از یکی از 

      بانک های آمریکائی موجود در ایاالت متحده باشد.

    از طریق کارت اعتباری: فرم زیر یا فتوکپی آن را پرکرده همراه با 
     شماره کارت اعتباری و تاریخ انقضای آن برای ما فکس و یا پست فرمائید.

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

سخنران:

تاریخ برگزاری جلسه: پن� شنبه ١٢ جون ٢٠١۴
پذیرائ� و صرف شام: ٧ و نیم تا ٨ شب  *  آغاز سخنران�: ٨ شب

شرکت در این برنامه آزاد و رایان است (هزینه صرف شام برای دانشجویان ۵ دالر و غیر 
دانشجویان ١۵ دالر). به دلیل محدودیت جا و تدارک دیدن شام، خواهشمندیم پیش 

از تاریخ مذکور از طریق شماره تلفن و یا ایمیل حضور خود را اعالم فرمائید: 

Iranian American Academics and Professionals

محل برگزاری جلسه: کال� مونتگمری
51 Mannakee Street • Humanity Building (HU) 

Conference Room 009 
Rockville • MD 20850

هفتاد و سومین برنامه «انجمن علمی و حرفه ای ایرانیان»

«انجمن علم و حرفه ای ایرانیان» ی انجمن غیر وابسته، غیر سیاس و غیر مذهبی 
م باشد و جلسات این انجمن در دومین پنج شنبه هر ماه از ساعت ٧ و نیم شب 

برگزار م شود و موضوع سخنران ها در هر جلسه متفاوت خواهد بود.

(301) 529-1720
EVENTMANAGER@IAAPDC.ORG  

این سخنران به زبان فارس انجام خواهد شد

دکتر محمد رسول علیجانی

گذشته، حال و آینده پیوند 
احشاء (کلیه، لوزالمعده و کبد)

سرپرست سابق مرکز تعويض کليه، لوزالمعده و کبد دانشاه جرج تاون

انتخابات سوریه
رای گیری برای انتخاب رییس جمهوری سوریه 

آغاز شد. 
این اولین بار است که بشار االسد در مقابل دو 
کاندیدای دیگر قرار گرفته است. در سال های قبل 
رای گیری به صورت »آری یا نه« به ادامه ریاست 
جمهوری بشار االسد بود؛ چیزی شبیه »جمهوری 

اسالمی آری یا نه« خودمان در اول انقالب.
پیش بینی می شود که حتی با وجود یک میلیون 
ایرانی که در سوریه  و سپاه قدس  اللهی  حزب 
مقیم شده اند و شناسنامه سوری دارند نتیجه این 
انتخابات مانند دوره های قبل ۹۹ درصد به نفع 
بشار االسد نباشد و کاری کنند که نتیجه ۹8 یا 
۹۷ درصد دربیاید تا مردم جهان فکر نکنند تقلبی 

صورت گرفته است!

بورس و بوسه!
اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی گفت 
به تایید همه مسئولین وزارت علوم عده ای از قدرت 
برای بورس خارج از کشور سوء استفاده کرده اند.

وی گفت: قوه قضاییه باید وارد شود و با داستان 
بورس برخورد شود تا این سه هزار نفری که سوء 

استفاده کرده اند به مجازات قانونی برسند.
در ایران داستان »بورس خارج« اکنون خبر 
شماره دو بعد از »بوسه خارج« لیال حاتمی در 

جشنواره فیلم »کن« فرانسه به حساب می آید.

طوفان تهران؟!
چند روز قبل ناگهان یک طوفان شن قرمز 
رنگ تهران را درنوردید که همه را غافلگیر کرد. 
را  نفر  بی سابقه صدها  و  این طوفان سهمگین 
زخمی و مجروح کرد و به ساختمان ها و اتومبیل ها 
اداره  مسئولین  کرد.  وارد  فراوانی  نیز صدمات 
هواشناسی گفتند چون بخاطر نماز ظهر در دفتر 
خود نبودند نتوانستند قبل از طوفان به مردم سریعا 

هشدار دهند!
این نوع طوفان ها فقط در مناطق کویری ایران 
ایجاد می شود و کسی نمی داند چرا این طوفان سر 
از تهران در آورده است. این امر در تاریخ اقلیمی 

تهران بی سابقه بوده است. 
»کیهان«  روزنامه  در  شریعتمداری  حسین 
این نوع طوفان ها معموال در عربستان  نوشت: 
سعودی اتفاق می افتد و طوفان تهران می تواند 
کار عربستان باشد که با تکنولوژی پنکه های قوی 
که با همکاری اسراییل و جاسوسان آن ها در کویر 
لوت نصب کرده بودند این شن های قرمز را به سوی 

تهران فرستاده اند.
امام جمعه اصفهان گفت: این باد شبیه همان 
بادی است که امام خمینی به طرف هلی کوپترهای 
آمریکایی که برای نجات گروگان های خود از طریق 
طبس فرستاده بودند فوت کرده بود. شاید امام 

دارد به ما عالمت می دهد.
احمد خاتمی امام جمعه تهران گفت: این باد 
را امام زمان فرستاده چون او از رفتن احمدی نژاد 
تهرانی  خانم های  بی حجابی  از  و  است  ناراحت 

عصبانی شده است.
جوانان تهرانی به خبرنگاران خارجی گفتند: 
واقعا هیجان انگیز بود و کمی هم ترسناک. یاد 
هم  آن  که  افتادیم  انتظامی  نیروی  با  درگیری 

هیجان انگیز و ترسناک بود.
وزارت دفاع قرار است حمله این طوفان شنی 
را فورا بررسی کند و نتیجه آن را به دفتر مقام 
رهبری اطالع دهد. ممکن است فیروزآبادی گنده 
را در جنوب تهران مستقر کنند تا بادهای آینده را 

سد معبر کند.

حکایت های ایرانی
زنگ زدم به یک مکانیک ایرانی گفتم: ترمزهای 

ماشین مرا درست کردی؟
گفت: آره، البته محض احتیاط صدای بوق 

ماشین را هم بلندتر کردم تا کم خطرتر باشد!

***
رکیک ترین فحش ها را در بدترین ترافیک تهران 

یاد گرفته ام!

***
یک خانمی آمده بود توی تلویزیون جمهوری 
خیلی  ساعت  نیم  می کرد.  آشپزی  و  اسالمی 
که  این  دلهره  مدت  تمام  بود.  هیجان انگیزی 
چادرش با شعله اجاق آتش بگیرد ما را حسابی 
میخکوب کرده بود و اصال نفهمیدیم چی پخت. 
حداقل می دانیم که موی سرش توی غذا نیفتاده 

است!

***
من فکر می کنم همه آخوندها بد نیستند و فقط 
درصدی از آن ها آبروی بقیه را برده اند. به نظر من 
باید این ۹۹ درصدی را که کار بقیه را خراب کرده اند 

خلع لباس کنیم.

***
پنیر  این  می پرسم:  فروشگاه  توی  یارو  از 

سوییسی است؟
میگه: آره

میگم: پس سوراخ هاش کو؟
دیدم خیلی گیج شده و جوابی ندارد. دلم به 

حالش سوخت.
گفتم: آخ، ببخشید، اون شکالت سوییسی 

است که سوراخ داره...!

***
فردا شنبه است و باید دوباره برگردم سر کار و 

یک هفتم عمرم را پشت میز کار هدر کنم.

***
نمی دانم چرا وزارت راه آمار کشتار »مرغانی 
که از جاده می گذرند« را به آمار تصادفات جاده ای 

اضافه نمی کند؟

***
کاش خدا قوه جاذبه زمین را برای همه یکسان 
نمی کرد. من خیلی ها را می شناسم که بد و ظالم 
هستند و قوه جاذبه باید برای آن ها نزدیک صفر 
باشد تا خاک مملکت مرا به سوی آسمان ها ترک 

کنند.

***
دیروز زدم توی اینترنت دیدم که دوباره توی 
قرعه کشی گرین کارت آمریکا برنده نشده ام. حیف 
شد این همه پول خرج  ۱۵ تا شناسنامه و مدرک 

کردم تا ۱۵ بار اسم نویسی کنم.

***
دیروز بعد از این که از خواب بیدار شدم دیدم 
جوراب هایم را نمی توانم پیدا کنم. زنگ زدم به ۱۱0 

و گفتم: جوراب هایم را گم کرده ام.
وزارت  به  کرد  مرا وصل  و  گوشی...  گفت: 
اطالعات و امنیت. یارو از اون طرف خط گفت: 
جوراب هایت پشت کاناپه طرفه پایه دست چپ 

است!

***
اینقدر تخم مرغ گران شده که یک حالت عشق 
مادری به من دست داده و دوست دارم مثل یک 

مرغ روی تخم مرغ های توی یخچالم بخوابم!

***
پدرم هنوز از نرخ دالر شوکه است. برای این 
که به او آرامش بدهم می گویم چه انتظاری داری 
وقتی که »صفر هشت« اطالعات زمان شاه حاال 

شده ۱۱0؟
سرش را می خاراند و می گوید: نباید می گذاشتم 

بروی دانشگاه و ریاضی بخوانی!

گزارش ویژه
don't be happy

خبرنگار ویژه ما گزارش کامل و محرمانه ای از 
 happy جریان دستگیری جوانان تهرانی که با آهنگ
می رقصیده اند و بر روی »یوتیوب« و اینترنت قرار 

گرفته برای ما ارسال کرده است.
قسمت جالب گزارش او صدای ضبط شده 

توسط تلفن دستی بازپرس نیروی انتظامی از یکی 
از این جوانان است:

بازپرس پلیس:  اسمت چیه پسر؟
پسر: شادمهر.

ـ مثل شادمهر عقیلی؟
ـ آره، شما از کجا اونو می شناسید حاج آقا؟

ـ می شناسم. به تو مربوط نیست، قراره من از 
تو سئوال کنم نه تو از من.

ـ چشم حاج آقا!
ـ به من نگو حاج آقا چون من هنوز حج نرفته ام.
ـ یعنی واجب الحج نشده اید؟ حقوق دولتی 

کم است مگر نه؟
ـ نه، وضع مالی خوب است ولی پولش را دادم 

رفتم آنتالیا به اصرار خانم...
ـ چه جالب.

ـ خب بگو، چرا داشتی می رقصیدی؟ آقای 
شادمهر که اسمت هم معنی »هپی« می دهد و 

مهربانی.
ـ چون خوشحال بودم و آهنگ فارل ویلیامز 
جو زده ام کرده بود. بدون اختیار خوشحال شدم.

ـ این فارل ویلیامز برای چه کسی کار می کند؟ 
اسراییلی ها یا آمریکایی ها؟

ـ فکر می کنم برای آمریکایی ها.
ـ مگر تو نمی دانی قانون این مملکت است 
که مثل میمون باال و پایین نپری و خوشحال 
نباشی؟ این مملکت شهیدپرور است نه مملکت 

رقاص پرور... خجالت داره...
ـ آخه...

ـ آخه نداره...
احساس  فقط  نکردیم...  کاری  ما  آخه  ـ 
خوشحالی خودمان را نشان دادیم. همه کشورهای 
دنیا ویدیویی مثل این درست کرده اند. این بده که 

خوشحال باشیم؟
ـ یعنی شما ها با این دولت و حکومت مشکلی 

ندارید و هپی هستید؟
ـ نه حاج آقا، همه چیز عالیه، برای همین هم 

خوشحال بودیم و می رقصیدیم...
ـ دروغ میگی...

ـ نه به خدا...
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بابا، واقعا راست میگی نان سنگک زمان تو فقط یک تومن بود یا داری قصه می گی؟

شوخی عکسی

NEED TO START YOUR 
OWN BUSINESS?  CALL US

Who Qualifies?
• Legal Residents (Asylees/Refugees, Permanent 
Residents or Citizens)
• ITIN Holders
• Residents of DC Metro Area (MD, DC, VA)

About the Loan:
• Requires 20% - 30% equity
• Average credit score or a co-signer
• Loan repayment term up to 4 years
• From $500 to $50,000
• Competitive Interest Rate

► Taxi      ► Truck      ► Cafe      ► Convenience Store      ► Child Care Business
or Other Business

For further information please contact Abnet A. Tessema (Program Specialist)

ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP IS A PRIVATE NON-PROFIT 
ORGANIZATION OPERATING IN THE DC METROPOLITAN AREA

آیا به دنبال شروع کسب و کار خود هستید و نیاز به وام دارید؟  با ما تماس بگیرید

We Also Provide Business Counselling

Tel: 703.685.0510      Atessema@ecdcus.org
Enterprise Development Group

901 South Highland Street, Arlington, VA 22204
www.EntDevGroup.org

ـ اون دختره کی بود پاهاشو می گذاشت روی 
شونه ات؟

ـ خودش را ندیدم. از کفش ها و پاهایش فکر 
می کنم فتانه باشد.

ـ این فتانه طرفدار جنبش سبز است؟
ـ نه بابا! احتماال شباهت اسمی است سرکار.

ـ خوشت اومد که در عرض یک ساعت شما 
را شناسایی کردیم و بعد از شش ساعت شما را 

گرفتیم؟ سرعت عمل پلیس را حال می کنی؟
ـ آره. حسین این رفیق نامرد به شما زنگ زد 
ولی چرا شش ساعت طولش دادید که ما را بگیرید؟
ـ خفه شو! نیرو کم داشتیم... اجازه عملیات 

نداشتیم...
ـ سرکار، حاال تکلیف ما چی میشه؟

ـ بابات چه کاره است؟
ـ دکتر است.

ـ پس وضعش خوب است؟ مگر نه؟
ـ آره، چطور مگه؟

ـ برای مبلغ وثیقه الزم داریم... میدونی چقدر 
در میاره؟

ـ اذیت نکن سرکار، فردا امتحان دارم. بگذار 
بروم دنبال کارم...

ـ اینجا را امضاء کن.
ـ چشم... این چیه؟

ـ تعهدنامه که دیگه خوشحال نباشی و نرقصی. 
اگر هم می رقصی تنها برقصی...

ـ چشم حاج آقا... غلط کردم که خوشحال 
باشم. همین امشب یک مجلس عزاداری پیدا 

می کنم میرم اونجا.
ـ بهت گفتم که من حاجی نیستم...

بخش ادبیات

تو عشق منی
تو عشق منی...

بی  تو نمی توانم حتی یک لحظه زندگی کنم
تنهایی  و  پوچی  احساس  نیستی  که  وقتی 

می کنم، انگار که مرده ام...
تو دروازه من به جهان اینجا و آنجا
و پنجره من به دنیای آزادی هستی

وقتی تو را لمس می کنم
عشق تو از سر انگشتانم به قلبم می رسد

تو همه جواب های من هستی
و مرا کامل می کنی؛ حتی بدون پرسشی از من

تو در خلوت و تنهایی من
در ازدحام کار و تقالی روزانه

در جمعه های خاکستری غمگین
در چهارشنبه  های نارنجی شاد

همیشه با منی
تو جواب تمام سئوال های منی

تو استاد من
تو راهنمای من... چگونه بگویم؟

تو همه چیز من هستی...
نزدیکی با تو، ختم لذت های دنیا

چه در جیب شلوارم باشی، روی سینه ام
چه روی کمربندم باشی

چه در رختخوابم باشی یا زیر متکایم
بودنت چه زیباست...

)شعری در وصف تلفن موبایل از یک عاشق 
تکنولوژی(

اطالعیه
به اطالع کلیه هموطنان عزیز، به ویژه مردان، 
می رسانیم که پیرو دستورات مقام معظم رهبری در 
مورد طرح فوریت افزایش جمعیت بخشنامه »چهار 
ماده ای« صادر شد، از سوی دفتر رییس جمهور 
جناب آقای حسن روحانی که حاوی بهداشت و 
درمان و کار در کنار همت مضاعف برای فرزند 
بیشتر می باشد اصال به داشتن چهار زن یا »چهار 
این شایعه ساخته و  ماده« مربوط نمی باشد و 
پرداخته دشمنان و بدخواهان جمهوری اسالمی 

ایران می با شد.
روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری

بازار داغ جدید
می گویند بازار هواپیماهای ملخ دار دو نفره یا 
به عبارتی هواپیماهای خصوصی و شخصی در 
تهران بسیار داغ شده است. دوستان من به چشم 
خودشان در چند محله تهران از جمله الهیه دیده اند 
که مردم بجای پارک کردن پورشه و بنز و غیره 
هواپیماهای خود را جلوی خانه یا اگر هلی کوپتر 
برای  و  پارک کرده اند  بام خود  بوده روی پشت 

همسایگان آن ها این منظره بسیار عادی شده است. 
پیش بینی می شود با توجه به فاجعه نامساوی بودن 
و بی انصافی در تقسیم ثروت در ایران اسالمی به 
زودی هواپیماهای بوئینگ و جامبوجت و ایرباس 
سر از پارکینگ  خانه های شمال تهران در بیاورد تا 

چشم همسایگان از حسادت کور شود.
با  نفر  یا شش  پنج  که  بخیر  زمان شاه  یاد 
یک تاکسی دیزلی قراضه به سمت مقصد خود 

می رفتند...

سفر علمی زنان طالب   
به آمریکا!

با دوستانه شدن روابط آمریکا و ایران بطور 
نسبی آن، یک گروه از زنان طلبه اسالمی ایران 
برای یک مسافرت علمی! به آمریکا سفر کرده و 
از دانشگاه های ایالت ویرجینیا و تور جهانگردی 
دیدار  پنسیلوانیا  آمیش های  مزارع  و  واشنگتن 

کردند.
گفت:  خبرنگاران  به  گروه  این  سخنگوی 
جالب ترین قسمت سفر ما سادگی زندگی آمیش های 
آمریکا )دهاتی های مذهبی که به سبک هزار سال 
پیش زندگی می کنند( و آزادی لباس های نیمه 
عریان دختران دانشجو در ایاالت دیگر بود و این 
که مردان به آن ها متلک نمی گویند و دستمالی 

نمی کنند. 
این سخنگو گفت: می توانم بگویم که بعد از سفر 

حج این بهترین سفر من به دور دنیا بود. 
وی اضافه کرد: خدا کند در قرعه کشی گرین 
کارت امسال آمریکا برنده شویم و دوباره به اینجا 

برگردیم!...

اخبار کتاب
پرفروش ترین  کتاب  به  عالقه مندان  برای 

کتاب های روز تهران به قرار زیر می باشند:
ـ حسن روحانی، معجزه هزاره چهارم. نوشته   ۱

فاطمه رجبی )چاپ چهارم(
ـ راهنمایی ازدیاد اشتهای جنسی برای مردان   ۲

جهت تولید و افزایش جمعیت )احمد خاتمی(
ـ چگونه تقیه کنیم؟ راهنمای مذاکره با غرب   ۳

از طریق علمی و منطقی )جواد ظریف(
۴ـ  آغوشت را باز کن )خاطرات لیال حاتمی از 

جشنواره »کن«(
الریجانی  برادران  و  کارامازوف  برادران  ـ   ۵

)عبداهلل نوری(
6ـ  راهنمای استفاده نادرست از کاندوم برای 

ازدیاد جمعیت )آیت اهلل مکارم شیرازی(
۷ ـ آموزش اختالس برای نوآموزان در ایران 

)چاپ کانادا( نویسنده ناشناس
)شهرام  تحریم ها  زدن  دور  و  پولشویی  ـ   8

جزایری(
۹ـ  چرا حسین رابطه حسن با حسن را خراب 
می کند؟ نقش حسین شریعتمداری در بهم زدن 
رابطه حسن روحانی با حسن خمینی )نویسنده 

ناشناس(
۱0 ـ مجموعه کامل نرم افزارهای فیلترشکن 
دولتی و کاشه کردن ماهواره )نویسنده ناشناس(

بررسی شعر و ادبیات
شاعری شعر نوشته:

در گذرگاهی، پر از خیز آب ها، پر از تاالب ها

پر از افسوس ها و پر از دستان گرم
سرشار از مهربانی های سبز

پر از کینه، پر از درد
و صدایی که می آید ز دور و...

می گوید:
...

آه، نمی دانم چرا مفهوم نیست؟
بیچاره  این شاعر  با  تلفن  اداره  این  ببینید 
بخاطر خط های خراب چه کرده و چطور خراب 
بودن خط تماس با خارج از کشور دارد ادبیات 
کشور ما را ویران می کند. از مسئولین تقاضای 

رسیدگی داریم...

اطالعات جغرافیایی
برای افزایش اطالعات جغرافیایی شما از دنیا 
معنی نام بعضی از کشورهای جهان را با ترجمه 
نام کشورها جمع آوری  تلفظ  اساس  بر  و  ساده 

کرده ام:
Afghanistan: سرزمین فغان و ناله و گریه

Finland: سزمین خلط بینی
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خالی از شوخی
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ـ ستاره سینمای آمریکا که به خاطر فیلم های »انتخاب   ۱
سوفی« و »کریمر علیه کریمر« دو بار اسکار گرفت ـ وقت 

و هنگام.
۲ـ  نسبت همسر دوم آقا با همسر اولـ  از القاب اروپایی 

ـ از فنون کشتی.
۳ـ  سطل آب کشی از چاهـ  ظرف قهرمانیـ  وسیله ای 
که در آن واکنش زنجیره ای یک ماده قابل شکافت انجام 

می گیرد.
۴ـ  آخر و پایان چیزیـ  جوجه تیغیـ  جبه و باالپوش.

ـ  یونان  اساطیری  قهرمانان  از  ـ  سنگ  نوعی  ـ   ۵

۱ـ  ماه کارگریـ  نوعی نمک به نام سنگ جهنم.
۲ ـ از اقالم صادراتی ـ از عناصر شیمیایی شب تاب ـ 

عهده دار امور موقوفات.
۳ ـ زمین بایر دور از آبادی ـ آرامگاه ـ وسیله ای برای 

توزین.
۴ ـ هوس بانوی باردار ـ سرشت و طبیعت ـ فقط یک 

پهلوان!
۵ـ  از مایعات هستی بخشـ  حیله و تزویرـ  از غذاهای 

سنتی در انواع مختلف.
6ـ  کیف مسافرتیـ  گندم از آسیاب برگشتهـ  ارزش و 

قیمت فرنگی ماب!
ـ حرف شرط  ـ شیشه  بالکن وسیع  و  مهتابی  ـ   ۷

باتخفیف.
ـ  واحد پولی است ـ نوعی جنون و سبکی عقل ـ   8

میوه ای از نوع مرکبات برای تهیه مربا.
۹ـ  واحد پولی است آسیاییـ  جانوری علفخوار که لب 
باالیی آن شکاف دارد ـ از شیخ نشین های سواحل جنوب 

خلیج فارس.
ـ عقیده و نظر. ـ از بخش های کرمان  ـ نمای ساختمان   ۱0
ـ قلعه ای بود که رکن الدین خورشاه در آن زندان ساخته   ۱۱

بودـ  وای به روزی که دوجانبه باشدـ  نوعی چاشنی غذا.
۱۲ ـ شیر نخستین مادر ـ صمغی زردرنگ و خوشبو ـ 

همسر حضرت ابراهیم.
۱۳ـ  فیلسوف و نویسنده فرانسوی قرن ۱8 خالق تراژدی 

»زائر«ـ  کهنه و پارهـ  محصول پرتوافکنی ماه.
۱۴ ـ مدح کسی را گفتن ـ سنگی آن روزگاری با خانه 

خرید و فروش می شدـ  ظریف و باریک.
۱۵ ـ رودی به طول ۳800 کیلومتر در اقیانوسیه که از 

آلپ استرالیا سرچشمه می گیردـ  نفی تازی.

شکوه گوی جدایی ها.
6 ـ گرمی و حرارت ـ تغییر و اصالح در امور ـ 

توقفگاه اتومبیل.
ـ  ۷ ـ درس نقشه کشی ـ چوبی است خوشبو 

خورشیدـ  عمل و عالمت تفریق.
8 ـ فر و شکوهه، زینت و زیبایی ـ دزد خانگی! 

ـ درختی است.
۹ـ  از بازی های بسیار خطرآفرین!ـ  از عشاق درون 

کتابـ  طاقت و توانـ  ترس و بیم.
ـ ساز چوپان. ـ بنیانگذار  ـ پایتخت کشور سنگال   ۱0
که  تهران  قدیمی  مناطق  از  ـ  عرب  عزیز  ـ   ۱۱

دروازه ای هم داشتـ  استواری و پایداری.
۱۲ـ  بستن و دوختنـ  آهن ترکیب شده با کربن 

ـ افسری در ارتش.
۱۳ ـ خدای خدایان اساطیری ـ ماست چکیده 

ـ پدر ترک.
۱۴ـ  شقایق سرخـ  محل احتکار کاال!ـ  آنچه اول 

و ابتدا نداشته باشد.
۱۵ـ  عنوانی خودمانی برای کودکان جدید الوالده 

ـ اعجوبه  اوکراینی که ۱۷ بار رکورد پرش با نیزه جهان 
را شکست.

بدینوسیله از کلیه خوانندگان عزیز 
و گرامی هفته نامه «ایرانیان» 
خصوصا عالقه مندان به صفحه 

جدول این نشریه به خاطر چاپ 
اشتباه جدول هفته گذشته پوزش 
می طلبیم و نهایت سعی خود را بر 
جلوگیـری از این گونه اشتباهات 

بکار خواهیم گرفت.

رژیم های غذایی متعدد در میان جوانان 
می افتد. حاال این رژیم های غذایی غلط و 
بد غذایی هایی که مصرف پروتئین فرد را 
کم می کنند باعث اختالالت گردش خون 
افت  و عروق خونی خواهند شد. پس 

فشارخون نتیجه می شود.
بدون شک برای دریافت پروتئین الزم 
است گوشت و مرغ و ماهی را در رژیم 
غذایی وارد کنید. پروتئین های حیوانی 
پروتئین های کاملی هستند که می توانند 
را  آمینه  اسیدهای  تمام  به  بدن  نیاز 
تامین کنند. شیر هم می تواند انتخاب 
خوبی باشد. اگر شما فردی مخالف این 
غذاها هستید، خب می توانید لوبیا سویا 
و حبوبات را به غذایتان وارد کنید. اگرچه 
کیفیت پروتئین این مواد غذایی از گوشت 
کمتر است. اما فراموش نکنید اگر قصد 
استفاده از منابع گیاهی پروتئین را دارد 
الزم است غذایتان ترکیبی از چند نوع 
پروتئین گیاهی باشد. تا کمبود اسیدهای 
آمینه را هم بپوشانند. برای مثال نان 
هستند  پروتئین  حاوی  هم  غالت  و 
اما لیزین آن ها کم است و نیاز بدن را 
تامین نمی کند و متیونین و سیستین 
آن ها بیش از حد نیاز. در عوض حبوبات 
اما  دارند  کمی  سیستین  و  متیونین 
لیزین آن ها بیش از حد نیاز است. پس 
ترکیب این دو یک پروتئین کامل را به 

وجود می آورد.

کمبود ویتامین ها
دختران جوان استعداد بیشتری برای 
پایین بودن فشارخون دارند. شاید علت 
آن رژیم های غذایی غلط و بدغذایی باشد. 
 ،C کمبود ویتامین ها، مخصوصاً ویتامین
ویتامین B و E می تواند به افت فشارخون 
منجر شود. همچنین کمبود ویتامین 
و  انرژی  تولید  برای  ویتامین  این   .B5
تسریع متابولیسم چربی ها، پروتئین ها و 
کربوهیدرات و نیز متابولیسم آهن در بدن 
و کم خونی ضروری است. کمبود ویتامین 
B5 همچنین می تواند به کمبود سدیم در 

بدن منجر شود.
مقادیر  حاوی  حیوانی  غذایی  مواد 
باالیی از ویتامین B5 اند. پروتئین های 
ماکیان، گوشت مرغ و تخم مرغ همچنین 
منابع غنی هستند. همه سبزیجات حاوی 
مقادیری  B5 هستند اما غالت کامل، برنج 
و گندم از بهترین ها خواهند بود. از بهترین 
منابع ویتامین C هم می توان به فلفل 
گریپ فروت،  مرکبات، مخصوصًا  سبز، 
پرتقال و لیمو اشاره کرد. سبزیجات برگ 
سبز، کلم، اسفناج، تربچه، گوجه فرنگی، 
موز، سیب، خربزه، سیب زمینی، آووکادو، 
لوبیا سویا و حبوبات از منابع دیگر ویتامین 
C هستند. ویتامین  E هم به مقدار زیاد 
در منابع روغن های گیاهی وجود دارد. 
مثل تخمه های آفتاب گردان، بادام، سویا، 
روغن زیتون. مارچوبه و سیب هم حاوی 

ویتامین E هستند.

مشکل پایین بودن فشار خون 
بقیه از صفحه ۳۸

داشت که آن را لغو کرد و بعد از چند 
سال Keep را جایگزین کرد. برای استفاده 
از Keep به صورت نرم افزاری، با نصب 
مرورگر Google Chrome می توانید این 

برنامه را داشته باشید. 
مزایا:  داشتن نرم افزار پیشرفته برای 
اندروید و گوگل کروم،  امکان دسترسی 
به یادداشت ها به صورت آنالین و بدون 
امکان  سیستم عاملی،  هر  در  برنامه 
مشاهده و درج یادداشت ها بدون اینترنت، 
فارسی نویسی،  برای  خوب  پشتیبانی 
با امکانات مناسب  بدون محدودیت و 

یادداشت برداری
رسمی  برنامه  عدم وجود  معایب:  
بدون  فون،   ویندوز  و   iOS برای 
برای  پوشه گذاری  و  امکان دسته بندی 

یادداشت ها، امکانات کم ویرایشگر
 OneNote مایکروسافت  برنامه   *

پیش از این داخل مجموعه مایکروسافت 
آفیس بود. اما مدتی است که بدون نیاز 
می توانید  هزینه   پرداختن  و  آفیس  به 
آن را دریافت و نصب کنید. وان نت از 
حرفه ای ترین برنامه های یادداشت برداری، 
حداقل برای سیستم عامل های ویندوز و 
ویندوز فون است. البته مایکروسافت برای 
سیستم عامل های مک، iOS و اندروید هم 

برنامه های رسمی ارائه کرده است.
مزایا: امکانات و قابلیت های فوق العاده 
از  کامل  پشتیبانی  حرفه ای،   و  باال 
فارسی نویسی و راست به چپ )به غیر از 
برنامه اندروید(، امکان مشاهده و درج 
یادداشت ها بدون اینترنت، امکان مشاهده 
از  و  نرم افزار  بدون  یادداشت ها  درج  و 
طریق نسخه وب، بدون محدودیت و نیاز 

به پرداخت هزینه، ظاهری زیبا و مدرن
معایب: عدم پشتیبانی از فارسی در 
اندروید، به روز رسانی های دیر به دیر برای 

سیستم عامل های غیر ویندوزی.

بقیه از صفحه ۳۹
دفترچه یادداشت ...

 England: سرزمین انگل ها
Scottland: سرزمین  پیشاهنگ ها

Thiland: سرزمین کراواتی ها
اهل  آن  مردم  که  جایی   :Holand

حال هستند.
Germany: جایی که مردم آن  خیلی 

جر می زنند.
Poland: سرزمین پل ها

Pakistan: سرزمین تمیزها   
Syria: ملتی که ۳0 نوع ریا و حقه 

دارند
Virgin Islands: جزیره ای که ساکنان 

آن باکره هستند
 rush جایی که مردمش همه :Russia

یا عجله دارند

افکار عمیق
می توان گفت حوا تنها زنی بود در 
تاریخ که هیچ وقت نتوانست با زن دیگری 
چشم هم چشمی کند و بگوید شوهر من 
از تو بهتر است! البته چون مرکز خرید 

نمایشگاه  و  لباس  و  فروشگاه کفش  و 
اتومبیل هم نبود بسیار موثر واقع شد.

افکار عمیق تاریخی
اگر خدا با این قضیه کشتن حیوانات 
به صورت حالل و حرام مشکل داشت 
می توانست به آدم یک چاقوی تیز در بدو 
آفرینش بدهد که بجای کشتن حیوانات 
با سنگ و چوب آن ها را سر ببرد و بگذارد 
خون آن ها خارج شود و دعایی را هم 
می فرستاد که از گناه آدم برای کشتن 
حیوان چشم پوشی شود و مجازاتش مثل 

سیب خوردن زنش نشود.

میان جمع عالقه مندان می آوردند تا با 
بررسی مشخصات آن ها نسبت به تهیه 
بلیت مسابقه اقدام شود. پدرم با نگاه 
دقیق خود یکی را انتخاب می کرد و اغلب 
روی آن بلیت »پیش بر« تهیه می کرد و 
اغلب نیز برنده بود و همراهان را مرتب 
به خوردنی و نوشیدنی میهمان می کرد و 
هر روز جمعه  که به آن مراسم می رفتیم 
با گذراندن روزی خوش و خاطره انگیز 

باز می گشتیم.
این  در  رفته  بکار  اطالعات  بیشتر 
نوشتار از طریق اعمال و گفتار پدرم در 
حافظه ام بایگانی شده که مانند بسیاری 
اطالعات دیگر که تصور می رود در بقیه 
اما  باشد  نداشته  کاربردی  گذران عمر 
بطور ناباورانه در سال های بعد و حتی 

در کهولت مورد و استفاده قرار می گیرد 
که شخصا نمونه های دیگری از آن را در 

سال های گذشته تجربه کرده ام.
و  مسابقات  این  عمر  که  افسوس 
شب های تعطیل سر پل تجریش برایمان 
نوه  تنها  و  اولین  بود. زمانی که  کوتاه 
رییس خانواده فقط سه سال داشت در 
شبی حزن انگیز و ناباورانه او را با عارضه 
سکته قلبی از دست دادیم در حالی که 
قدرت بدنی او در اثر شکار و سوارکاری 
در شرایطی بود که تصور می کردم اگر قرار 
باشد یکی از افراد خانواده و فامیل به 
نود سالگی برسد، اول پدرم خواهد بود 
اما از آنجایی که »هیچ چیز دلیل چیزی 
نمی شود« او در سن 6۷ سالگی خانواده 
را به سوی ابدیت ترک کرد. آری، مشاهده 
مسابقات بهاره اسبدوانی آمریکا، سفری 
به گذشته دور داشت تا خاطرات تلخ و 

شیرین آن زمان زنده شود.

رقابت های پرهیجان...

سدیوک  ویتالی  قبال  در  آمریکا  قضایی 
پرماجرا، جالب بود. طبق این حکم، او باید 
۲00دالرجریمه بپردازد و ۲0روز کار اجتماعی 
نیست.  تمام حکم  این  اما  دهد.  انجام 
دادگاه او را واداشته که تا ۵00یاردی هیچ 
جشنواره و مراسم هالیوودی و هیچ فرش 
قرمزی سروکله اش پیدا نشود تا ستارگان 
راحت  نفس  کمی  خوانندگان  و  سینما 
»آزادی  اجازه  او همچنین،  به  بکشند! 
مشروط به حسن رفتار« داده شده است.

بقیه از صفحه ۲۶
خبرنگار مخل جشن ...

بقیه از صفحه ۳۳
به تصور آن که چون خودش شکارچی 
را نمی بیند شکارچی هم او را نمی بیند 
یا بچه  و  نتیجه خطر رفع شده!  و در 
کوچک چون عقلش نمی رسد که چگونه 
از دست کسی که به دنبال اوست نجات 
پیدا کند سرش را می برد پشت مبل تا آن 

فرد را نبیند!
این  که  است  فهم  قابل  من  برای 
از  ایران،  مردم  عموم  بزرگواران، چون 
حکومت دینی ترسیده اند، و مارگزیده از 
هر ریسمان سیاه و سفیدی می ترسد. اما 
از اهل فکر انتظار می رود عوامانه سخن 
نگوید و بیاندیشد به این که حال که جدایی 
و  است محال،  امری  از سیاست  دین 
مذهب نهادی است نیرومد و مورد قبول 
بیشتر مردم، چه باید کرد که از عوارض 
ناسالم دین سیاسی مصون ماند، نه آن که 

مثل آن خانم کاندیدا یا آن سردبیر نشریه 
پیشنهاداتی بدهند که بیشتر به شوخی و 
تفنن یا لجبازی و بی مسئولیتی می ماند 
تا یک سخن سنجیده. وظیفه روشنفکر 
تفکر و چاره جویی است نه از سر تنبلی 
فکری به شیوه آن کبک یا آن کودک عمل 
زبان  ورد  فقیه  نادرستی والیت  کردن. 
عموم مسلمانان است و در موردش ده ها 
کتاب و صدها مقاله نوشته اند و ماندگاری 
آن بیشتر به ضرب سرنیزه است و قدرت 
حکومتی نه عقیدتی. لذا نجات از آن هم 
یک امر سیاسی است مثل نجات از دست 
هر حکومت استبدادی. پس چاره آن را 
به فعالیت سیاسی باید واگذارد. سخنان 
بی معنی و خواسته های غیرممکنی چون 
جدایی دین از سیاست نه تنها راه به جایی 
نمی برد بلکه بهانه ای به دست حکومت 
می دهد که نهاد رو به مرگ والیت فقیه را 
به نوعی توجیه کند و به مسلمانان بگوید 
منکر حقوق  فقیه  والیت  مخالفان  که 
دموکراتیک شما و شرکت شما در ساختن 

سرنوشتتان هستند.

جدایی دین از سیاست...

خواهیم کرد و اگر به نتایج روشنی نرسیم، 
تحریم های بیشتری روی میز خواهد بود.«
اعمال  به  لمان  آ اعظم  صدر 
محدودیت هایی در بخش تجاری، مالی 
و انرژی اشاره کرد. تاکنون ایاالت متحده 
آمریکا و اتحادیه اروپای در چند مرحله 
تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده اند 
که شامل ممنوعیت سفر برخی مقامات و 
مسدود کردن دارایی های آن ها بوده است.

خبرهای سیاسی...


