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سفر به ایران
سرزمین ناشناخته

وقتی شنیدیم شبکه »سی ان ان« قرار است 
برداین آشپز  آنتونی  از  تقریبا یک ساعته  شویی 
معروف و حرفه ای بین المللی درباره ایران پخش 
کند موهای قسمت ناسیونالیستی بدنمان بدجوری 
سیخ شد. آنتونی برداین از این سلسله فیلم های 
مستند در مورد اکثر کشورهای جهان تهیه و پخش 
کرده که از پربیننده ترین برنامه های »سی ان ان« 

بوده است.
آب دستمان بود زمین گذاشتیم و شب یکشنبه 
ساعت ۹ شب جلوی تلویزیون نشستیم و با یک 
آبجو به دست منتظر شدیم تا ببینیم این آقا چطور 
ایرانی ها را خوب و قشنگ جلوه می دهد و چطور 
ثابت می کند که بهترین غذای دنیا در ایران است. 
بعد از کثافت کاری های احمدی نژاد و بقیه جنبه های 
منفی که رسانه ها از ایران گزارش کرده بودند و البته 
بیشتر آن ها هم حقمان بوده، جالب بود که باز 
هم به کشورمان افتخار کنیم و به رفقای آمریکایی 
بگوییم: ببین ایران فقط پر از گاو و گوسفند و شتر 
و بیابان و چادر نیست و ما با دست غذا نمی خوریم 
و سر میز می نشینیم و دستمال سفره هم داریم! 
به همه رفقا هم زنگ زدیم و ایمیل فرستادیم که 

این برنامه را از دست ندهند. 
آنتونی برداین مردم ایران را مهربان و مهمان نواز 
نشان می دهد و می گوید آنقدر تحت تاثیر زیبایی و 
جاذبه ایران و مردم آن قرار گرفته که می خواهد در 
ایران بمیرد اما چون برای خارجی هایی که ایران را 

دوست دارند دولت اجازه کفن و دفن و داشتن قبر 
نمی دهد تصمیمش عوض شده و می خواهد در 
کشور خودش بمیرد. برنامه مستند آنتونی برداین 
به نام »سرزمین های ناشناخته« درباره ایران فیلم 
زیبایی است از مردم و مکان ها و غذاهای خوشمزه. 
صحنه های اول فیلم که در مورد انواع کباب کوبیده 
و چنجه و جوجه و برگ روی منقل است هر انسانی 
را از خود بی خود می کند و حتی از رقص جنیفر لوپز 
هم جالب تر بنظر می آید. زندگی هم در ایران ادامه 
دارد. جوانان با انواع مد های لباس و حضورشان در 
پارک ها و پز دادن اتومبیل هایشان و پیرتر ها هم با 
خاطره گذشته و نشان دادن این که فرهنگ ایرانی 
خود را داخل قفسه ها و اشکاف ها پنهان کرده اند 
و گاهی آن ها را در می آورند و به خارجی ها نشان 
می دهند که ما یک روزی برای خودمان آدم بودیم، 

روزگار می گذرانند.
صحنه بد فیلم جایی است که آنتونی برداین 
آمریکایی  ـ  ایرانی  نویسنده   و  خبرنگار  می گوید 
»واشنگتن پست« که در ایران بوده و گویا راهنما 
و همراه او در تهیه فیلم شده توسط ماموران دولت 
دستگیر و به زندان منتقل گردیده است. حاال بیا 
و درستش کن! اصال این جمهوری اسالمی چشم 
دیدن این که ما چند دقیقه به وطن خودمان افتخار 
کنیم را ندارد. درست مثل این است که داری یک 
آلبالو پلوی خوشمزه می خوری و ناگهان یک هسته 

آلبالو دندانت را بشکند!
این جمهوری اسالمی کرم نریزد نمی شود و 
باید گفت: اگر اصال کرم نریزد اسمش  یا شاید 

جمهوری اسالمی نیست!

وزیر علوم رفوزه شد!
محمود نیلی  احمد آبادی، وزیر جدید پیشنهادی 
حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم، از سوی 
مجلس شورای اسالمی رد شد. این دومین وزیر 
مثل چک  که  است  روحانی  پیشنهادی حسن 
مجلس  نمایندگان  می خورد.  برگشت  بی محل 
اعتراض داشتند که وزیرهای پیشنهادی رییس 
جمهور همه طرفدار آرامش و امنیت و مخالف 

خشونت و جو امنیتی در دانشگاه ها هستند.
این نمایندگان می گویند وزیر علوم نباید مخالف 
هجوم و حمله نیروی انتظامی به دانشگاه ها باشد 
و کتک زدن دانشجویان معلوم الحال را زیر سئوال 
و انتقاد ببرد. آن ها اضافه می کنند: حذف نیروی 
حراست دانشگاه باعث می شود که دانشجویان 
فقط به دنبال علم و دانش بروند و دین و اسالم 

را فراموش کنند.
را  قرار است حسن روحانی یک وزیر جدید 
که تحصیالت دیپلم هم ندارد اما سابقه مداحی 
دارد و از سپاهیان قدیم است )و ضمنا مخالف 
دستورات رهبر در مورد حذف بعضی از واحدها و 
کتاب های فعلی علوم انسانی دانشگاه ها و مدارس 
نیست( را دوباره به گود بفرستد تا مملکت بدون 

وزیر علوم نماند.

سالگرد
این آخوندها خیلی ذبل و باهوش هستند. 
امسال که مذاکرات با آمریکا در حال انجام است 
عمدا روز عاشورا را انداختند به سالگرد گروگانگیری 
آمریکایی های سفارت آمریکا! که یعنی همه فکر 
کنند آن ها مظلوم هستند و آن گروگان ها ظالم 

بوده اند!

اخبار سینمایی
مجله آمریکایی »اسکور پیرو سنت« که همه 
ساله سکسی ترین زن جهان را برمی گزیند امسال 
 پنه لوپه کروز  اسپانیایی را بعنوان سکسی ترین زن 

جهان انتخاب کرد.
گفته می شود پنه لوپه کروز رقابت تنگاتنگی با 
فاطمه رجبی و فائزه رفسنجانی و فاطمه دستجردی 
وزیر سابق بهداشت داشت و هیات داوران دو تای 
اول را به علت امتناع از در آوردن چادر و روسری 
و سومی را برای داشتن زشت ترین دندان های زرد 
و کرم خورده برای یک زن، آن هم وزیر بهداشت 

جمهوری اسالمی، واجد شرایط ندانست!

برق دزدی
اسالمی  انتظامی جمهوری  نیروی  فرمانده 
در تهران اعالم کرد که با حکم واصله از وزارت 
دادگستری و تایید و فتوای علما مجازات »برق 
دزدی« یعنی آ ن هایی که سیم خانه خود را به دکل 
کوچه و خیابان وصل می کنند سه ماه و یک روز 
حبس و 7۴ ضربه شالق خواهد بود. او در مورد 
یک روز اضافه روی سه ماه توضیحی نداد و نگفت 
که چرا 7۴ ضربه شال و نه 7۵ یا 7۳ ضربه، ولی 
گفت: آنقدر شالق را بر باسن این برق دزدها محکم 

می کوبیم که برق از چمشانشان بپرد!

زن بودن ممنوع!
عضو مجلس شورای اسالمی از شهر ورامین به 
خبرنگار »مهر« گفت: تکنوازی و خوانندگی زنان 
یکی از حرمت هایی است که در کشور شکسته 
شده و این موضوع ضد باورها و ارزش های مردم 

ایران است.
وی گفت: چه معنی می دهد که یک زن یک 
تلویزیون  در  و  بگیرد  به دستش  موسیقی  آلت 
چهچه بزند؟ او در ادامه گفت: آنوقت وقتی بهت 
اسید پاشیدند گریه زاری می کنی که من مگر چکار 

کرده ام؟ چرا از من می پرسی؟ از خودت بپرس!

اسیدپاشی
حسین حسین زاده جانشین فرمانده نیروی 
انتظامی اصفهان چهارشنبه هفته قبل به خبرنگاران 
گفت: در اعتراض به اسیدپاشی که شامل تجمع 
اخیر مردم اصفهان بود شماری از اعضاء منافقین، 

سلطنت طلب ها و ضد انقالب دستگیر شده اند!
وی در جواب خبرنگاری که پرسیده بود: پس 
می خواستید کسانی غیر از این سه گروه را دستگیر 

کنید؟ گفت: خفه شو!
او اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹ هزار 
کانال رادیویی و ۱۸ هزار شبکه ماهواره ای علیه 
ارزش های اسالمی ایران در حال فعالیت هستند!

وی در جواب خبرنگار دیگری که پرسیده بود: ۹ 
هزار و ۱۸ هزار به نظر کمی غیرواقعی می رسد؛ شما 
این ارقام و آمار را از کجا آورده اید؟ گفت: خفه شو!
خبرنگار دیگری که پرسیده بود: »چرا باید 27 
هزار رسانه رادیویی و تلویزیونی علیه ما باشند؟ شاید 
ما داریم کار بدی انجام می دهیم.« توسط ماموران 

به خارج از سالن برده و ناپدید شد.
حسین حسین زاده گفت: من حسین هستم 
و االن هم ماه محرم است و آن هایی که می گویند 
ماموران به صورت مردمی که برای تظاهرات ضد 
اسیدی آمده بودند اسید پاشیده اند به ابوالفضل 
دروغ می گویند. ما فقط از باتوم و اسپری فلفل 
استفاده کردیم و سوختگی صورتشان موقتی است!

حقایق تاریخی
آیا می دانستید داستان واقعی سیب خوردن 
حوا و خروج او از بهشت چه بوده است؟ تحقیقات 
علمی جدید نشان می دهد آدم با خدا دست به یکی 
کرده بود تا به نحوی حوا را از بهشت بیرون کنند 
تا او بتواند با آن هفتاد حوری بهشتی تنها بماند 
و حال کند. بعنوان رشوه آدم به خدا قول داد که 
بجای پرستش شیطان فقط خدا را قبول داشته 
باشد. حوا که جریان را فهمیده بود قباله ازدواجش 
را رو کرد و از خدا خواست چون ازدواج آن ها تا 
پایان زندگی است آدم هم همراه او از بهشت اخراج 
گردد و آن دو با هم به کره زمین تبعد شوند. خدا 
چون بخشنده و عادل بود هر دو را با هم بیرون 
کرد. حوا از این که با آدم روی کره زمین تنها مانده 
شکر خدا را بجا آورد. خدا هم هیچ گاه نفهمید 
چطور شد که شیطان با آن 70 باکره بهشت تنها 

ماند و صفا کرد؟!
از  رو دست خوردن  و  اشتباهش  برای  خدا 
به  میایی  مرگت  از  بعد  گفت:  آدم  به  شیطان 
بهشت و 70 باکره به تو می دهم. آدم هم گفت: نه 
مرسی! آدم مرده چطور می تواند از 70 باکره لذت 
ببرد آن هم باکره  هایی که در این مدت با شیطان 

همآغوشی کرده اند؟

703.865.8962
pargol@jamesrobertslaw.com

پرگل پرتوی، وکیل مهاجرت، به 
همراه همکاران در دفتر مهاجرت 

جیمز رابرتس، شما را در امور 
مهاجرتی و اقامت یاری می نماید.

Law Office of James A. Roberts

امور پناهندگی (از تهیه اولیۀ پرونده تا همراهی شما در مصاحبه پناهندگی)• 

 امور دادگاهی، تجدید نظر خواهی  و دفاع از پرونده شما در دادگاه های فدرال• 

پیگیری و کسب نتیجه از دادگاه های فدرال در مورد پرونده های پیچیده (خصوصاً • 
پرونده هایی که متوقف و یا با اشکال مواجه شده اند)

 ویزاهای کاری  و دریافت گرین کارت از طریق کار• 

دریافت گرین کارت برای اساتید برجسته دانشگاه، محققان و اشخاص با توانائی های • 
خاص در زمینه های مختلف (علمی ، پزشکی ، ورزشی، هنری، و غیره) 

دریافت گرین کارت از طریق روابط خانوادگی        • دریافت تابعیت آمریکا• 

دفتر مهاجرت جیمز رابرتس 
با بیش از  ۲۰ سال تجربه 

انحصاری در امور مهاجرت 
در خدمت شماست

9401 Lee Highway, Suite 205
Fairfax, Virginia 22031
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شوخی عکسی

ـ برو آقای روحانی، هواتو داریم!
پشت سری: من هم هوای تو را دارم!

 بقیه در صفحه 33   

بنیاد فرهنگی دماوند

زمان:  یکشنبه  ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ 
گردهمائی : ساعت ۶ بعد از ظهر  (پذیرائی با چای، قهوه و شیرینی)

تلفن اطالعات:   774.326.0983 شروع سخنرانی: ساعت ۶ و نیم  بعد از ظهر

بخش دوم 

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)

Damavand Cultural Foundation
P.O. Box: 4184, Rockville, MD. 20849

BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org

بخش نخست 

یادواره استاد محمدرضا لطفی

جایگاه محمدرضا لطفی 
در موسیقی ایران

سخنران: نادر مجد

برنامه ماه نوامبر ۲۰۱۴ (آبان ۱۳۹۳)

دوستان با عضوشدن در «بنیاد فرهنگی دماوند» که متعلق به خودتان است به این نهاد فرهنگی کمک کنید

اجرای موسیقی اصیل ایرانی
 به سرپرستی نادر مجد و با همکاری دکتر علیرضا 

آنالوئی،ماندانا خضرائی ومحمدرضا کاظمی فر

اسید نپاش 
یکی از سران ارتش سپاه در محفل خصوصی 
باهمکاران و همراهان خود مسائلی در مورد انعکاس 
اخبار اسیدپاشی های اخیر را عنوان کرده است. 
نوار این جلسه توسط خبرنگار ذبل ما با پرداخت 
یک بیلیون تومان رشوه )یعنی بودجه ۵0 سال 
تهیه مطالب این صفحه( به دست آمده است. این 
سردار سپاه به شوخی به حضار می گوید: بهش گفتم 
 احمق  »اسید« نپاش، »باز« بپاش که ضد اسیده. 
طرف اینقدر شیمی حالیش نیست و خنگه که فکر 
کرده من می گم باز هم بپاش! نهی از منکری به 
این کودنی و بی سوادی دیده بودید؟ )صدای خنده 
برادران حاضر در جلسه( و ادامه می دهد: حاال 
طرف مسئول بمب های شیمیایی ما هم هست و 

شما خبر ندارید! )صدای خنده حضار(

تبریک
زنجیرزنی  مراسم  و  عاشورا  ایام  رسیدن  فرا 
و قمه زنی را به همه خون آشام های دنیا تبریک 

عرض می کنیم.
انجمن سادیسمی و مازوخیستی اروپای شرقی

اینجا ایرونه...
شعر برای آهنگ رپ

اینجا اسمش ایرونه
بیشترش خراب و ویرونه
به غیر از چند جایی...

که بیشترش شمال تهرونه
دلت خوشه که پورشه و نایکی داری

توی »فیس بوک« رفیق های الیکی داری
تو کافی شاپ قلیون می کشی

چک بی محل بیلیون بیلیون می کشی
آره اینجا اسمش ایرونه

افتاده دست یه مشت آدم دیوونه
تو دنیا آبرو نداریم

به آخر رسیدیم، جرات شروع نداریم
آزادی فقط می دونه

خدا و دین توی چمدونه

اینجا اسمش ایرونه
خجالت می کشم بهش بگم خونه

راستی واسه ما چی مونده؟
چند تا ریشوی عقب مونده؟

درمانده شدیم و از همه جا رونده
فقط کسی مونده که بجای دعا حقوق بشر 

رو خونده
اینجا اسمش ایرونه
غیر از چند جایی...

که بیشترش شمال تهرونه...

اخبار شیـرزنان ایرانی
تهمینه میالنی کارگردان سینمای ایران در 
برنامه »هفت« شبکه سوم شرکت کرد و با محمد 
گبرلو مجری این برنامه گفت و گویی جنجالی و 

آتشین داشت.
او  فیلم »آتش بس 2«  تهمینه میالنی که 
نسل  درباره  و  شده  امسال  فیلم  پرفروش ترین 
سوخته و وضع خراب اجتماعی مردم ایران است 
گفت: من با کلمه دشمن مشکل بسیار جدی دارم. 
همه کاسه  و کوزه ها را بر سر این دشمن خیالی 
می شکنند. حتی اگر این دشمن آمار بدهد که چند 
بیمار ایدزی در ایران داریم. دشمن از این آمار چه 
استفاده ای می کند؟ می گویند غربی ها نمی گذارند 
ما درست زندگی کنیم. آیا اگر غربی ها بگویند با 
دندان هایتان  کنید،  درست صحبت  همسرتان 
را مسواک بزنید، هر روز حمام کنید، به ما ضرر 
می رسد؟ اگر می گویید فرهنگ غرب به ما حمله 
می کند چرا ما شرقی ها با فرهنگمان به آن ها حمله 
نمی کنیم؟ چون خوب و مهربان هستیم یا اسلحه 

برای جنگ نداریم؟
چند نفر از هواداران مسعود ده نمکی کارگردان 
فیلم های آبگوشتی ـ انقالبی در عکس العمل به 
گفته های تهمینه میالنی گفته  اند: البته ما هم 
دشمن افکار ایشان نیستیم و روی ایشان اسید 
نمی پاشیم اما چرا ایشان مطمئن است که آمارهای 
دشمن بی ضرر است؟ شاید اگر می گویند هر روز 
مسواک بزنید بخاطر این است که خمیر دندانشان 
را به ما بفروشند. اگر هر روز حمام بگیریم شامپوی 

آن ها مصرف می شود؟

برای چی آمدی؟
تصادفا با یک ایرانی که در یک ساندویچ  فروشی 
آمریکایی کار می کرد آشنا شدم. بعد از سالم و 
احوالپرسی گفت که در قرعه کشی گرین کارت آمریکا 
برنده شده و با اهل بیت به اینجا آمده است. از 
روی حس هم وطن پرستی گفتم: اگر کاری داشتی 
به تلفن من زنگ بزن تا کمکت کنم. تشکر کرد. 
گفتم: بعد از کار هم اگر دوست داری بیا پیش من 
بریم خونه یکی از رفقا برای ماه محرم و عاشورا سینه 
بزنیم! بعد اشاره کرد به زنی با روسری سیاه که در 
قسمت عقب ساندویچ  فروشی داشت ساندویچ 
درست می کرد و گفت: با خانم قراره بریم، البته! 

پرسیدم: می دانستی که ایشان دارد ژامبون 
خوک را توی این ساندویچ ها می گذارد؟ 

خندید و گفت: آره، اینجا آمریکاست، کاریش 
نمیشه کرد.

پرسیدم: خودش می دونه؟
گفت: نه! بهش نگفتم. زبان هم بلد نیست...
پرسیدم: درستش این بود که بهش می گفتی. 

داره گوشت خوک می فروشه... 
خندید و گفت: بهش گفتم گوشت گاوه چون 

ممکن بود کارشو ول کنه و درآمد ما نصف بشه.
گفتم: چرا بهش دروغ گفتی؟

خندید و گفت: دروغ نگفتم، تقیه کردم!

فال و طالع شما
بسیاری از خوانندگان از ما ایراد گرفته اند که 
چرا نشریه شما صفحه فال و طالع بینی ندارد. این 
خوانندگان که اکثر آن ها خانم ها هستند شکایت 
دارند که چگونه بدون صفحه فال زندگی خود را 

پیش بینی کنند.
برای رضایت این دسته از خوانندگان صفحه 

فال این هفته را تقدیم شما می کنیم.
متولدین فروردین: مقاومت در برابر اطرافیان 
ممکن است نتایج بد داشته باشد؛ مثال از همسر 
یا پدر و مادر خود کتک بخورید. لجبازی کردن 
هیچ گاه راه حل نبوده حتی برای متولدین ماه های 

دیگر سال.
متولدین اردیبهشت: دو جمله »عجله نکنید« 
و »نگران نباشید« می توانند دو پند مناسب برای 

شما باشند. عجله نکردن به معنای تنبلی نیست 
و نگران نبودن به معنای بی خیالش بودن نیست. 
به متولدین ماه فروردین که عید نوروز را دارند 

حسادت نکنید.
متولدین خرداد: الزم است که روش پول خرج 
کردن خود را تغییر دهید. اگر یک میلیون تومان 
در می آورید و می خواهید دو میلیون تومان خرج 
کنید برای شما پس اندازی باقی نمی ماند. اگر هم 
پول زیادی در می آورید و اصال آن را خرج نمی کنید 
از زندگی لذت نمی برید. به اندازه لذت خودتان 

پول در بیاورید.
متولدین تیر: با یکی از اعضاء خانواده خود 
مشکالتی دارید و کامال واضح است که این مشکل 
مربوط به شما نیست. سعی کنید از مجادله دوری 
کنید چون این عضو خانواده آدم خطرناکی است 
و اگر نتوانستید از راه انعطاف و منطق او را مجاب 
کنید کسی را پیدا کنید تا او را به قتل برساند تا از 

دستش راحت شوید.
متولدین مرداد: سعی کنید تفکرتان را بی مهابا 
و نسنجیده با خانواده و دوستانتان در میان نگذارید 
و هرچه به ذهنتان می آید بیان نکنید. وقتی در 

مهمانی هستید و جلوی همسرتان می گویید »نگاه 
کن طرف عجب تیکه ای شده«  این باعث کدورت 

و جنجال های خانوادگی می شود.
متولدین شهریور: به نظر می آید حساس ترین 
دوره زندگی شما فرا رسیده است. البته پارسال 
هم فرا رسیده بود و شما متوجه نشدید. از منزوی 
بودن دوری کنید و در یک گروه فعال اجتماعی 
عضو شوید. از گروه های فعال اجتماعی که پلیس 
از اجتماع آن ها خوششان  انتظامی  و نیروهای 

نمی آید دوری کنید.
متولدین مهر: ممکن است فکر کنید شما 
آیا فکر  این ماه دارید به بن بست می رسید.  در 
کرد ه اید که متولدین ماه اسفند چه حالی دارند که 
به بن بست آخر سال رسیده اند؟ از تجربه دیگران 
استفاده کنید که بجای کوچه بن بست خیابان و 

اتوبان را در زندگی انتخاب کرده اند.
خفا  در  می کنید کسی  فکر  آبان:  متولدین 
دارد برای شما دردسر و پاپوش درست می کند. 
بجای غصه خوردن و ناامید شدن کاری کنید تا 
خودتان علنا و بدون پنهان  کاری برای او دردسر و 
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

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
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۱ ـ پروفسور حیوانات ـ از زیر مجموعه های وابسته به 
مجلس شورای اسالمی مامور رسیدگی به دخل و خرج کشور.

2 ـ زندگی و رفتار اعیان منشانه ـ اسب سیاه ـ از این 
سر تا آن سر.

۳ ـ ترس و بیم و اندیشه و گمان ـ عالمت روی ارقام 
و اعدادـ  قطعه مربع شکل پارچه وسط تنبان های قدیمی.

۴ـ  کودک خردسالـ  می دهند و می گیرند تا سند باشد 
ـ طاقت و توانـ  بعضی وقت ها.

۱ـ  اکسید روی یا نوعی صدفـ  ملوان.
2ـ  شتر گاوپلنگـ  یقین و ایمانـ  از خبرگزاری ها.

۳ـ  آوازش از دور خوش استـ  اندوه و غصهـ  آمیخته 
شدن.

۴ـ  زراعت به امید خداـ  نوشتن برای یادآوری موضوع 
یا کاریـ  از اشکال هندسی.

۵ـ  مترسک سر جالیزـ  آشوب و بلواـ  شکار کوهی.
6ـ  حرف تعجبـ  انگیزهـ  قومی از نژاد سامی.

7ـ  از پیامبرانـ  در حال اشک ریختنـ  بازداشتن.
۸ ـ  سرشت و باطن ـ از هم گسیختن، پاره کردن ـ 

طریق و روش.
۹ـ  ادامه دهندهـ  عقیده داشتن و گرویدنـ  از وسایل 

مولد نیرو.
۱0 ـ از ورزش های تیمی ـ گیج و کم حواس ـ  قورباغه 

مازندرانی.
۱۱ـ  پایه و بنیادـ  بازگشت و باز آمدنـ  ستایش شده.

۱2ـ  رنگ پرچم های انقالبیـ  جانوری که فرزند خود را 
ببلعدـ  مبحثی در شیمی.

۱۳ ـ از اماکن ورزشی یا کلوپ ـ انگشت نر ـ نوعی 
روغن نقاشی.

ـ از شهرهای  ـ ته نشین مایعات  ـ از تقسیمات کشوری   ۱۴
پاکستان.

۱۵ـ  حربه دست آقاناظم!ـ  روحانی انگلیس در قرن ۱6 
و ۱7 و رهبر مذهبی استقاللیان که مدعی بود بدون فرامین 

بزرگان کلیسا می توان دیندار بود.

۵ ـ روستا ـ خشک و سفت ـ صحبت از چند 
نویسنده و محقق و سخن سنج است.

6ـ  شمارنده و حساب کنندهـ  مقدمه کتاب.
7ـ  عددی استـ  حمامـ  نفی تازی.

فیلم  ـ  انگور  آویختن خوشه های  ریسمان  ـ   ۸
طوالنی و پشت سر همـ  محفظه فلزی جای گلوله.

۹ ـ زمین آذری ـ خلق کردن و به وجود آوردن ـ 
سیر کوهی.

۱0ـ  از شهرهای استان مرکزیـ  زمان مرگ.
۱۱ ـ تشکر و سپاسگزاری ـ محل لنگر انداختن 

کشتیـ  درون دهان.
۱2 ـ جنازه ـ نفس چاق ـ به فارسی به آن تاس 

کباب می گویندـ  ظلم و ستم.
۱۳ ـ گاه بر اندام افتد ـ از اقوام ترکمن ـ اینک، 

این زمان.
۱۴ ـ از بخش های اصفهان ـ خدعه و نیرنگ ـ 

نردبان.

ـ از علمای قرن ۱۴ صاحب کتاب »االستصحاب«   ۱۵
ـ نفس خسته. که در کنار قبر ناصرالدین شاه مدفون است 

البته حواستان به رنگ جوراب  نشود. 
هم باشد که همرنگ شلوارتان انتخاب 
کنید. در ضمن، این روزها دیگر پوشیدن 
شلوار خیلی گشاد و خیلی تنگ در کت 
و شلوار، رواج ندارد. یک نکته مهم در 
شلوارهای کت و شلوار این است که کمر 
آن ها به اندازه نیم تا یک سایز، امکان 
تنگ یا گشاد شدن دارد و برای آنکه شلوار 
نگرانی  باشید  اندامتان داشته  مناسب 

زیادی نخواهید داشت.

متناسب با قد و باالی شما
اگر قد باالتنه شما نسبت به پایین 
تنه کوتاه تر است، باید کت هایی با یقه باز 
و برگردان و یقه بلند و باریک بپوشید. 
اگر پاهای کوتاهی دارید کت های کوتاه تر 
برای شما برازنده تر است؛ چون کت های 
بلند باعث می شوند پاهای شما کوتاه تر از 

حدی که هست به نظر برسد.
آقایان چاق، نکات مهمی  در مورد 
وجود دارد. اصواًل کت و شلوارهایی که 
پارچه های براق دارند شما را چاق تر از 
چیزی که هستید نشان می دهند. تأثیر 

پارچه های ضخیم و کلفت یا طرح های 
چهارخانه درشت هم همین است. این 

قبیل طرح ها برازنده افراد الغر است.
و  کت  از  است  بهتر  چاق  آقایان 
شلوارهایی با رنگ های تیره و مات استفاده 
کنند. کت های پشت چاک دار به خصوص 
اگر دو چاک در پشت داشته باشند، برای 
نیستند.  مناسب  هیکل  درشت  افراد 
چون چاک های پشت جلب توجه می کند 
و درشت بودن هیکل بیشتر به چشم 
می آید. برش کت هم مهم است. بعضی 
کت ها به طور کامل در قسمت کمر جذب 
می شود ولی انواع دیگر از زیر بغل تا نزدیک 
ران پا برشی راسته دارد. برش های راسته 
باالتنه درشت تر  و  اندام  با  برای مردان 

مناسب تر است.
آقایان کوتاه قد نباید کت و شلوارهای 
با رنگ متفاوت و متضاد بپوشند. مثاًل 
برعکس.  یا  کرم  شلوار  و  قهوه ای  کت 
نشان  تر  کوتاه  را  قد  متضاد  رنگ های 
می دهد. پیشنهاد می شود افراد قد کوتاه 
از کت و شلوارهای یکرنگ استفاده کنند. 
پارچه های راه راه هم انتخاب مناسبی 
است و تأثیر خوبی در بلندتر نشان دادن 

قد دارد.

نکاتی درباره خرید کت و شلوار مردانه
بقیه از صفحه 3۱

پاپوش درست کنید و از دوستان دیگرتان 
کمک نگیرید چون به همه آن ها نمی شود 

اعتماد کرد.
متولدین آذر: دیگر نیازی نیست که 
کتمان  را  توانایی های خود  و  خالقیت  
توانایی ها  و  این خالقیت ها  اگر  کنید. 
بجاست.  کامال  آن ها  کتمان  ندارید  را 
سعی کنید خودتان را برای عدم پیشرفت 
ناراحت نکنید و به دوستانی نگاه کنید که 
مانند شما پیشرفتی در زندگی نداشته اند.
متولدین دی: برایتان سخت است که 
احساساتتان را برای مدت زیادی پنهان 
نگه دارید؟ دلیلی برای شرمندگی وجود 
ندارد. به او بگویید که دوستش دارید ولی 
همسرتان را هم دوست دارید. بگذارید او 
تصمیم بگیرد نه شما. بعضی  آدم ها آنقدر 

که فکر می کنید سختگیر نیستند.
و  دوستان  میان  بهمن:  متولدین 
آشنایان شما افکاری بوجود آمده که به 
شما مربوط است. این افکار بعضی مثبت 
و سازنده و بعضی منفی و مخرب هستند. 
اگر فکر می کنید افکار منفی و مثبت درباره 
شما مساوی هستند توجهی نکنید و به 
زندگی خود ادامه دهید. خودتان را زیاد 
نگران نشان ندهید چون در این صورت 

افکار منفی افزایش می  یابند.
زیادی  گزینه های  اسفند:  متولدین 
برای انتخاب کردن ندارید. ماه آخر سال 
تمام شدن  و همه چیز در حال  است 
است. به تعهدات خود عمل کنید و پول 
طلبکاران خود را تا پایان سال بپردازید تا 
مانده آ ن ها به سال بعد منتقل نشود و 
برای شما دردسر درست نکند. کمی به 
سالمتی خود فکر کنید و چون ماه سردی 
است لباس های کلفت تری بپوشید تا سرما 

نخورید و به دکترتان بدهکار نشوید.

پاسخ به سه پرسش...

کرد که از مشکالت پیشگیری شود. آنچه 
اجاره ای  خانه   میلیون ها  است  مسلم 
موجود است و بعید می دانم همه آن ها 
با مشکالتی مشابه آنچه می شنوم مواجه 

باشند.
پاسخ: هموطن عزیز، هر کاری اگر با 
آگاهی الزم صورت گیرد درصد اشتباه و 
خطا را پایین می آورد. من، شما و دیگر 
مهاجرین که به این دیار آمده ایم معموال 
بعدها  و  کرده  اجاره  را  خانه ای  ابتدا 
صاحب خانه شده ایم، آیا همه ما بعنوان 
مستاجر از پرداخت اجاره  ماهانه خودداری 
می کردیم؟ برعکس بسیاری از مستاجرین 
 security deposit شکوه می کنند که مبلغ
خود را نتوانسته اند از مالک پس بگیرند.

انتخاب  در  مالک  بعنوان  چنانچه 
مستاجر دقت بخرج بدهید و یک کپی 
او   (credit check) اعتباری  وضعیت  از 
را دریافت کنید و در مورد درآمد ماهانه 

مستاجر (income verification) تحقیق 
کرده و از او فتوکپی دو چک حقوقی از 
دو ماه گذشته (pay stubs) و یک کپی 
از اوراق مالیاتی یا tax return دو سال 
گذشته و یک کپی از دو ماه گزارش گردش 
ماهانه حساب بانکی (bank statement) را 
درخواست کرده و در ضمن با مالک قبلی 
تماس گرفته و از وضعیت پرداخت به موقع 
بگیرید  استعالم  مستاجر  توسط  اجاره 

قاعدتا نباید با مشکلی برخورد کنید.
را  مسیر  این   که  مالکان  از  برخی 
ارائه  با  خودشان  قول  به  و  نمی روند 
پرداخت  از  اجاره  برای  خانه  مستقیم 
کمیسیون به مشاورین امالک خودداری 
می کنند و فقط با چند دقیقه مصاحبه 
قابل  را  مستاجر  حضوری  یا  و  تلفنی 
اطمینان تشخیص داده و تایید می کنند 

درصد خطر را نیز بسیار باال می برند. 
اصوال مستاجرین با وضعیت اعتباری 
خوب از سرویس مشاورین امالک استفاده 
می کنند چون برایشان هزینه ای ندارد و 
مشاورین امالک قبل از این که شروع به 

نشان دادن خانه های اجاره ای کنند با 
مطرح کردن چند سئوال اگر بدانند که 
متقاضی دارای اعتبار بد می باشد وقتشان 

را تلف نمی کنند. 
می دانند  که  متقاضیان  از  گروهی 
اگر مستقیما با مالکان و بدون دخالت 
مشاورین امالک تماس بگیرند می توانند 
مالکان را به طریقی قانع کنند و اینجا 
است که مشکل مالک و مستاجر شروع 

می شود.

رقابت ایران و ترکیه در رابطه با کردها 
انشعاب می آفریند. سفر العبادی به تهران 
در رابطه است با تشویق ایران به مشارکت 

در نبرد علیه جهادگراها.)6(

منابع و توضیحات:
۱ ـ که امروز گاهی با ISIS و گاهی 
با OEI معرفی می شوند و دومی  بعنوان 

»سازمان دولت اسالمی« در رواج است.
ـ به استناد جراید مهم به ویژه گزارش   2

معتبر  بسیار  هفتگی  در   Sara Diffalah
L OBS مورخ ۳0 اکتبر 20۱۴ میالدی.

ـ نگاه کنید به بررسی های الن کاوال   ۳
در ماهنامه »لوموند دیپلماتیک«، نوامبر 

20۱۴ میالدی.
۴ ـ در مورد نزدیک شدن آمریکا به 
کردهای ترکیه استناد ما به یقین همان 

سند باالست.
۵ـ  وی در سال 2006 بمرد.

7ـ  شایعه احضار سلیمانی و دگرگونی 
در لشکر قدس شاید ربطی به سفر فوق 

داشته باشد.

کردها در فداکاری...

به زعم نمایندگان اکثریت جدید، »بد« 
محسوب می شود دیگر آن توافقنامه ای 
اجازه داشتن چند  ایران  به  نیست که 
از  به جای چند صدتا  سانتریفوژ  هزار 
آن ها را بدهد، بلکه حاال توافقنامه بد آنی 
است که به ایران حتی اجازه حداقلی از 

غنی سازی را بدهد.
این همان نکته ای است که اسراییلی ها 
بارها تکرار کرده بودند که یک توافقنامه 
توان  کل  که  است  قراردادی  خوب 

غنی سازی ایران را از میان ببرد.

نتیجه گیری
باراک اوباما از این پس مهره دست 

دوم سیاست آمریکاست، آینده در دست 
کنگره و کاندیداهای تازه  نفس انتخابات 
ریاست جمهوری 20۱6 خواهد بود. رییس 
ناب  فرصت  آمریکا شش سال  جمهور 
برای ثبت میراث خود در تاریخ سیاسی 
آمریکا را از دست داد. اینک او یک رییس 
جمهور ضعیف است که باید راهی برای 
حفظ آبرومندانه دو سال باقیمانده ریاست 

جمهوریش بیابد.
بی شک لحن تهاجمی رهبر جدید 
جمهوری خواهان، میچ مک کونل، که 
دولت کنونی را فاقد اعتماد مردم آمریکا 
چشم انداز  اوباما  برای  باید  دانست، 
تا  رفتن  برای  جریان  این  قاطعیت 
نیز   را  جمهور  رییس  استیضاح  پای 

ترسیم کرده باشد.
نظرخواهی ها به خوبی نشان می دهد 

که رای اکثریت به جمهوری خواهان فقط 
حقیر  کارنامه  از  نارضایتی  ابراز  جنبه 
تایید دست راستی ها.  اوباما دارد و نه 
اما هزینه چهار میلیارد دالری انتخابات 
در این میان کار خود را کرد و نیرویی را 
به اکثریت کنگره رساند که می تواند مانع 
از آن شود که اوباما در دو سال باقیمانده 
خود حرکتی را صورت دهد که بتواند یک 
آمریکا  برای حکومت  استراتژیک  تغییر 

محسوب شود.
پرونده مذاکرات اتمی ایران به عنوان 
مطرح  باره  این  در  مورد  حساس ترین 
و  در طول سی  که  است. جریان هایی 
پنج سال گذشته ترجیح داده اند ایران در 
انزوا و تحریم باشد، نمی خواهند بدون 
تغییر مطلوب خویش، شاهد پایان این 
روند باشند. آن ها با فلج کردن دستگاه 

اجازه  اوباما  به  شده  که  هم  حکومت 
نخواهند داد با دست باز به امضای یک 
توافقنامه سرنوشت ساز با ایران بپردازد؛ 
توافقنامه ای که تحریم ها را بردارد، توان 
ایران حفظ  غنی سازی اورانیوم را برای 
کند و از تهران یک همتای اقتصادی و 
ـ نظامی در منطقه بسازد. متحد سیاسی 

این تغییری است که جمهوری خواهان 
و البی هایی که حزب جمهوری خواه آمریکا 
ایران  برای  را  آن  می کند،  نمایندگی 
آرایش  با  نمی خواهند. به همین دلیل 
جدید نیروهای سیاسی در ساختار قدرت 
آمریکا شانس بروز و تحقق این سناریو به 
حداقل می رسد؛ شانسی که اگر هم وجود 
داشت تا قبل از تاریخ چهارم نوامبر )روز 

انتخابات( بود.
از این پس، در ورای این که مذاکرات 
در سه هفته باقیمانده چگونه به پیش رود، 
یک نیروی قوی در کنگره آمریکا از قبل 
تصمیم خود را برای ناکام کردن چنین 

توافقی گرفته است.

برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

تاثیـر نتیجه انتخابات...


