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آمریکا انتخابات اخبار
جمهوری ریاست انتخاباتی جنگ هفته این
مهمی اتفاق و بود هیجان بدون کمی آمریکا
با  توانست ۷۲ ساله نیفتاد. سناتور مککین
خود احتمالی قلبی سکته بروز از کامل آمادگی
براک ادامه دهد. رقابت به و کماکان کند دوری
دو برابر اندازه به خودمان) آقای اوباما (حسین
و کرد جمع پول اینترنت در درآمد نفت آالسکا
چندانی که پول کمطرفدار سناتور مک کین برای

بست. شیشکی بود نکرده جمع
یعنی جمهوری رییس معاونان بین مناظره
و گرفت انجام بایدن جوزف و پیلین سارا خانم
این نتیجه خانم سارا بازی اره فاطمه وجود با
این از شد. پس ارزیابی صفر بر صفر  مناظره
خانم پیلین طرفدار اینترنتی مناظره سایت های
نقلقولهایاورادرجکردندوسایتهایاینترنتی

مخالف ویعکسدامنوکفشهایقرمز سکسی
دادند. نمایش را او

انتخاباتی نطق در چند پیلین سارا خانم
با میخواهد که کرد متهم را اوباما براک آتشین
مذاکره میز پای احمدینژاد و مالعمر بنالدن،
هرگونه مذاکره اوباما انتخاباتی بنشیند. ستاد
را ویژه احمدینژاد به تروریستهای جهانی با

نامید. از تصور و خارج گزافگویی
سر گفت بر براک اوباما سخنگوی کمپین
دور ما میز. نه یک نشست ولی خواهیم میز
را به احمدینژاد و بود خواهیم میز ناهارخوری
مجبور دورتر کمی آشپزخانه میز سر بر نشستن
آمریکا زمانقدیمبردههایسیاه (در خواهیمکرد.
خانه اندرون برای صرف شام به نداشتند حق
خود کلبه در را شام باید و بیایند خود اربابان
به توجه با میخوردند.) جداگانه آشپزخانه یا و
زمین روی او دولتی کابینه و احمدی نژاد که این
چهارزانومینشینندبایدحرفاینسخنگورافقط

شوخی تلقی کرد.
آمریکایی توسط رسانههای شده گرفته آمار
اوبامای دمکرات براک  که است  این از  حاکی
خانم (ایالت آالسکا حتی و آمریکا سراسر در
مک کین از جان ده درصد پیلین) حدود سارا

است. زده جلوتر جمهوریخواه
اگر که و سیاست گفتهاند آمار کارشناسان
نمیزد احمدینژاد با مذاکره از حرفی اوباما براک
اگر  که بود. آنها گفته اند جلوتر ۴۰ درصد االن
آالسکا، سکسی ایالت هم ستاره مککین جان
انتخاباتی خود برگ روی را پیلین، خانم سارا
میافتاد.  عقبتر ۹۰ درصد احتماال نمیداد قرار
بسیاریازفمینیستهایآمریکاییپشتیبانیخود
پیلین، اعالم از معاوناحتمالیآینده،خانمسارا را
نموده وحتیبسیاریاز دمکراتهایمونث توجه

نمودهاند. وی معطوف را خود
به جوزفبایدن معاونکاندیدشدهبراک اوباما
خبرنگارانگفت:اگرمیدانستمرایفمینیستها
تاثیرگذاراست درمناظرهقبلی رقابت ما در اینقدر
بلوند یک کالهگیس سرم بر میپوشیدم و دامن

میگذاشتم.

کفش های پوشیدن از صحبتی بایدن جوزف
آینده شما در شماره ننموده است. قرمز سکسی
روز نوامبر چهارم سوی به دیگر قدم چند را
آینده سرنوشت سازیعنیروزتعیینرییسجمهور

آمریکا خواهیم برد...

ایران از خبر چند
نمایندگانمجلس  فشار مردم و زیر باالخره *
احمدینژاد،بهطرفترک وزیرکشور علیکردان،
توصیه به او شایعات طبق شد. رانده خود مقام
و نوشته را خود استعفای جمهوری رییس دفتر
همین طبق است. فرستاده احمدینژاد برای
به او نامه ای جواب گویا احمدینژاد در شایعات

است: فرستاده زیر شرح
خدای ثابت شده که آقا! چون اینجوری علی
شما استعفای با اجازه متن هستی مدرک جعل
یا قالبی هست ببینیم تا فرستادم ارزیابی را برای
دیگری استعفانامه لطفا نشود تایید اگر نیست؟
اسناد رسمی دفتر تایید و شهود چند با امضا را

رسیدگی کنم! تا بفرستید برای من
سابقایران،  رییس جمهور * محمدخاتمی،
انتخابات در که کرد قبول عشوه و ناز با باالخره
برای او  نماید. شرکت آینده ریاست جمهوری
گفته گذاشته و شرط چند رقابت در این شرکت
ورود به حاضر شرایط بودن آماده صورت در فقط
اولمن و گفته شرطمهم انتخاباتهستم. او در

نشوم! صالحیت رفع آقا سوی از که است این
به  در ۱۵ سالگی که جوانی دیگر روز * چند
۲۰ سال  اینک بود و افتاده زندان قتل به جرم
به شیراز در زندان عادلآباد خود سلول از دارد
اعتراض با وجود رفت. دار خواهد طناب پای
اعدام مورد در بشر حقوق مختلف سازمان های
با حتی نتوانست اعدامی این ایران در نوجوانان
را به خود مجازات زبردست وکیل کمک چند
مصاحبهای در او وکیل کند. تبدیل ابد زندان
برای توانستم که کاری تنها گفت: خبرنگاران با
از بعد را به او اعدام روز که بود بکنم این موکلم

نمایند! موکول کودک جهانی روز
مصاحبهای  در اسالمی نفت جمهوری وزیر *
بشکهای خبرنگاران از سقوطقیمتنفت به زیر با
نفت ۸۹  بشکه گفت او کرد. نگرانی ابراز دالر ۹۰
ضرر به هم و تولیدکنندگان ضرر به هم دالری
او از خبرنگاران که وقتی است. مصرفکنندگان
آیا و است مصرفکنندگان  ضرر چرا به پرسیدند
حرفهای دارد و آکسفورد قالبی مدرک هم او
بود: داده خجالت جواب وی با میزند؟ شکمی
جور بود قافیهاش چون ندارد. خصوصی دلیل به

گفتم! جوری این
جمهوری  ریاست کاندیداهای * صفآرایی
گویا حدادعادل، ایران درحالتشکلاست. آینده
و فقط است بیکار اینک که مجلس رییس سابق
بفروشآسمانخراشاست،همخود و بساز کار در
اوکهدخترش کاندیدایاحتمالیخواندهاست. را
آیتاهللاخامنهایوصلتکردهبهخبرنگاران پسر با
شهرت برای کنم شرکت انتخابات در اگر گفت:
که است این برای بلکه نیست افتخار کسب و

ابقا کنیم! خود خانواده در حکومت را
به  ایران اتمی انرژی  سازمان  * سخنگوی
زمین و بیاید پایین آسمان اگر گفت: خبرنگاران
را خود هستهای فعالیتهای ما برود آسمان به
که خواهیم داد. وی در جواب خبرنگاری ادامه
غرب با مذاکرات خود به چرا بود: پس پرسیده

همینجوری! گفت: دادهاید؟ ادامه
دادند  *چند آیتاهللاکلهگندههفتهپیشفتوا
زیارت زیارتجمکرانتوسطمسلمانانقبلاز که
حضرتمعصومه درقم مستحب استو بایدابتدا
کنند. جمکران صرف زیارت را خود مالی وسع
حضرت بارگاه اعتراض هیات امنای با فتوا این
که این از آنها و است شده رو به رو معصومه
این درآمد از زائران پول دالر میلیونها ماهیانه
مذهبی ارشد شد به مقامات خواهد کسر آستان
نموده اند. رسیدگی  تقاضای و نموده  شکایت
صادر از مقامات باال و درستی هنوز جواب قطعی
تصمیم اخذ تا که کردهاند توصیه ولی نشده
شیر زیارتگاه دو از یکی انتخاب برای زائران نهایی

خطبیندازند! یا

ارشاد وزارت اطالعیه
رمضان ماه های به احترام لزوم به توجه با
تحقق انقالب اسالمی در راستای که محرم و
ویژه به هموطنان کلیه اطالع به صورت گرفته
و انرژیزا وارداتی نوشابههای از که جوانانی
میرسانیم میکنند استفاده «Red Bull» محرک
از استفاده وحشی گاو این قرمز رنگ علت به که
ممنوع محرم رمضان و ماههای نوشابهها در این
ضربه شالقمحکوم  و متخلفینبه۸۰ اعالمشده
نوشابهها این از استفاده و فروش گردید. خواهند

میباشد. بالمانع سال دیگر ماههای در
از منکر نهی عمومی دفتر روابط
مهرورزی ویژه بخش

استخدام آگهی
کشور وزارت

بهدنبالاستعفایوزیر محترم،علیکردان،از
آمادهاستخدام ریاستاینوزارتخانه،وزارتکشور
میباشد. پست ایشان برای اشغال جدیدی وزیر

باشند: زیر ویژه شرایط دارای باید متقاضیان
زندانهای  امور اداره در مکفی سابقه ۱ ـ

سیاسی.
شرکت در سرکوبی جنبشهای  اشتهار و ۲ـ 

کارگری. و دانشجویی
پشتو. و به زبان عربی آشنایی ـ ۳

رهبری  معظم مقام دفتر از تاییدیه ـ  ۴
آفیس) (لیدرشیبهوم

نقشه  کشور ایران، به جغرافیای آشنایی ۵ـ 
خلیج فارس. نفتی حوزه نقشه و سیاسی لبنان

کمریج و آکسفورد دانشگاه از مدرک داشتن
روی زخم جای داشتن ولی نیست ضروری
مثبت متقاضی حضوری مصاحبه در پیشانی

بود. خواهد
با۱۲ قطعهعکس  همراه را تقاضایخود لطفا

نمایید. ارسال وزارتخانه این به
کارگزینی اداره
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Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور
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Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

مهر) ۲۲) اکتبر ۱۳ دوشنبه

مخملباف محسن مورچگان» ساخته سینمایی «فریاد فیلم نمایش
دررستوراننیبرز

مهر) ۲۹) اکتبر ۲۰ دوشنبه

ایران در دینی حکومت با رویارویی و زنان جنبش
داوودیمهاجر سخنران:فریبا

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

روز انداخته؟! این به رو تو انقالب و داری سال ٢٥ فقط که میگی جدی الریجانی:

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265

 بقیه در صفحه ۲۹

مکالمات موبایلی
الو؟ ـ

بفرمایید. بله، ـ
شما؟ ـ

منم دیگه. ـ
ببخشید. عوضیگرفتم... ـ

*
الو؟ ـ

کجایی؟ سالم. ـ
این مثل کردم. گیر ترافیک تو میام. دارم ـ

نمیرسم. وقت سر که
میشه. دیر داره بچه تولد کجا؟ ترافیک ـ

فوتکردنشمعهایکیکشنشسته! منتظر
دارم میام! من کند. بگو فوت ـ

پف! پف! ـ

*
الو؟ ـ

بفرمایید. ـ
شما؟ ـ

کی هر سکسی صدای خوشگل و این با ـ
باشم! میتوانم داری دوست

گرفتم! عوضی سرت، بر خاک ـ

*
الو؟ ـ
بله. ـ

نمیایی؟ کجایی؟ چرا پس ـ
کجا؟ ـ

اینجا دیگه... ـ
کجاست؟ اینجا ـ

«ایکس پارتی» گذاشتیم، به افتخار تو بابا ـ
هستی؟ گوری کدوم کجایی؟ پس

شده! مانع «ایگرگ» این ـ
ایگرگ؟ ـ

بهش میگویم. راجعبه صیغهامهنوز را زنم ـ
شده! مجهولی دو معادله نگفتهام.

گمشو... برو ـ

*

الو؟ ـ
بفرمایید. ـ

ـدلمبراتخیلیتنگشدهبود.حسابیهواتو
بزنم. زنگ گفتم بودم. کرده

گرفتید! اشتباه آقا ـ
شما؟ ـ

منم و است قانونی پزشکی اداره اینجا ـ
شده تنگ من برای دلت مطمئنی مرده شورم.

بوده؟
بوق... بوق... بوق... ـ

*
الو؟ ـ
بله؟ ـ

نمیایی؟ چرا پس ـ
کجا؟ ـ

خواب اتاق توی ساعته یک االن اینجا. ـ
ماچ... ماچ... هستم، تو منتظر نشستهام.

ماچ!
دوما میدهم. را شیر دارم بچه من که اوال ـ
موبایل از اتاقخواببا دهاتیبازیدر نیار و اینقدر

نزن! به آشپزخونه زنگ جدیدت

*
الو؟ ـ

بفرمایید... ـ
تا میشه چند میکنیم. داریم آمارگیری ـ

بپرسم؟ شما از سئوال
چی؟ آمار ـ

میزان رضایت و جمهوری ریاست راجع به ـ
شما.

را بچهام پوشک بروم باید ندارم وقت ـ
عوضکنم.

زیادی وقت  مختصره. و کوتاه خیلی  ـ
نمیگیره.

آوردید؟ گیر از کجا مرا موبایل ـ
کشور. وزارت از ـ

منظورتمخابراته؟ ـ
کشور. وزارت نه ـ

چی سئوال دارید؟ راجع به ـ
چه احمدی نژاد دکتر رهبری از که این ـ
چه مملکت اوضاع مورد در دارید؟ برداشتی

دارید؟ نظری
گوشیدستت... این بچه حسابیمعدهاش ـ

بویی؟! چه وای ریخته. هم به
میکنید؟ چیزی صحبت درباره چه الو؟ ـ

کرده؟ چکار ببین کوچکی این به بچه ـ
گوشی دقیقه یک کنم. باز را پنجره بروم باید

دستتون.
الو؟ ـ

بود؟ چه سئوالتان برگشتم... بله ـ
میزنم! نیست. بعدا زنگ مهم ـ

*
الو؟ ـ
بله. ـ

فرستادی؟ چیه مسیج این ـ
مسیج؟ کدوم ـ

ها. ها ها میگه که این ـ
را دادم. جوابش بودی جوک فرستاده ـ

چطور فرستادم پیش هفته دو را جوک ها ـ
دستت رسید؟ به که امروز شد

و درست سواد مخابرات اداره کارمندهای ـ
بخوانند که هفتهطولکشیده دو ندارند حسابی

خطها! توی بفرستند بعد و
ها... ها ها ـ

علوم وزارت اطالعیه
عالی آموزش و

بدینوسیلهبهاطالعکلیهقبولشدگانکنکور
اول که دارای برندگان رتبههای سراسری به ویژه
آنها پذیرش که میرساند هستند بهایی دیانت
وزارت این قبول مورد ایران دانشگاه های کلیه در

میباشد. باطل آنها کنکور آزمون و نیست
اداره و وزارتامور خارجه طریقهمکاری با از
و از کشور دانشجویان این خروج گذرنامه برای
مهاجرت بهکانادا تسهیالتیدرنظرگرفتهشدهکه

شد. خواهد اعالم رسانهها از طریق بزودی
روابط عمومی
امور دانشجویان دفتر

عمیق افکار
امروز احوال با اوضاع و نیست که منطقی آیا
آن و دنیا این که شویم غوطهور فکر این در دنیا
دنیامعنی معکوس سابقخودرا تداعی میکنند؟
دنیا آن که کرد شک حقیقت این در نباید چرا
در پس و دنیا این بلکه و نیست دنیا در پس این

دنیاست؟ آن اختتام
مذهبی شخص یک ساده تر عبارت به
دنیا این آیا که تمیز دادن این در باید روشنفکر
این از قبل آن دنیا که این یا دنیاست و آن از بعد

دنیا تفکراتیمنطقیصورت دهد.
ازکجا معلومکهدنیای آخر،دنیایاول نباشد
خاطر به بسیاری شاید آخر؟ دنیای اول دنیای و
آن در خود گفتار حتی و کردار و رفتار و اعمال
و پاداش به صورت به گذراندن زمان محکوم دنیا
را اگر اصل رجعت گشتهاند. در این دنیا عقوبت
زیبا جای بسیار دنیا کنیم، صورت قبول این به
در دنیا این در ما بود. همه خواهد دلانگیزی و
رفتار ازای در تنبیه خود و یا پاداش دریافت حال

کار هیچ از انجام نباید و دنیا هستیم آن در خود
باشیم و از داشته واهمه گناهی خوب و حتی

مرگبترسیم.

آشپزی بخش
بخش آشپزی که دوستانی از عرض پوزش با
مدتی میکردند، دنبال مدت ها را صفحه این
بهعلتاین درجکنیم. برایشما نتوانستیمآنرا
بودمواظبکلسترولخونمباشم کهدکترمگفته
کنار را جدید و خوشمزه غذاهای آشپزی مدتی
 ۲۰۰ زیر به بعد از این که کلسترولم بودم. گذاشته
از سوی که شدیدی علف خواری علت رسید (به
آشپزیمشغولشدم. به باز بود) دیکتهشده زنم
و مدرن، جدید بسیار غذای چند این شماره در
قوه می گویند (که خود علفخواری زمان در که
را نمودهام، کرده بوده) اختراع تشدید مرا هذیان
به از آنجا برایشما درجمیکنیم. ایده اینغذاها
سعی بسیاری از هموطنان افتاد که دیدم کلهام
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معنایحکومتاکثریتاستاما کالسیکآنبه
اکثریتی کهدریکانتخاباتآزادبهقدرت میرسد

کند. که بخواهد حکومت هر طور ندارد حق
فراموشنکنیمبسیاریازدیکتاتورهایجهان
قدرت به مردم اکثریت رای با یعنی دموکراسی با
انتخاباتبهمعنای این،پیروزیدر بر بنا رسیدند.
دموکراسینیست.اکثریتبهقدرترسیدهدریک
رعایت باید چهارچوب دموکراسیرا انتخاباتآزاد

چهارچوبدموکراسیچیست؟ اما کنند.
چهارچوبدموکراسیقواعدحقوقبشراست.
در فقط قدرت رسیده به دیگر اکثریت عبارت به
حکومت میتواند بشر حقوق ضوابط چهارچوب

ندارند. را تخطی از آن حق و کند
بهانه به رسیدهای قدرت  به اکثریت هیچ
یعنی جامعه افراد از نیمی بر ندارد حق مذهب
بر اکنون که هم مانند ستمی کند ـ ستم زنان

می رود. اسالم بهانه به ایران زنان
بهانه به رسیدهای قدرت  به اکثریت هیچ
و عقیده آزادی از مانع ندارد حق ایدئولوژی
در چین و کوبا در که اتفاقی مانند ـ بیان شود

است. افتاده
ندارد حق قدرت رسیدهای به اکثریت هیچ
ایاالت مانند سازد ـ محدود مدنی را آزادیهای
شهروندان مکالمات تلفنی که به آمریکا متحده
وبستههایپستیآنان ایمیل ها گوشمیدهندو

تفتیش میکنند. را
را خود مشروعیت حکومتها تعریف این با
بلکه مردم نمی گیرند، آراء رای و صندوق از فقط
حقوق به احترام از آراء مردم و را خود مشروعیت
نادیده جهت بهانهای هر میگیرند. تواما بشر
یا فرهنگی و نسبیت قبیل از بشر گرفتن حقوق

غیرقابل قبول است. یا ایدئولوژی مذهب و
اگر با اسالمی حتی حکومت های بر این، بنا
به رسیده باشند مکلف به قدرت انتخابات هم
ضوابط این و هستند بشر حقوق ضوابط رعایت

است. همه یکسان برای و بینالمللی بوده
قبال اعالمیه که در به یادآوری است الزم
جهانیحقوقبشر،حکومتهایاسالمیاز قبیل
را بشر اسالمی حقوق اعالمیه حکومت ایران،

با را خود بارها مخالفت که من کرده اند تصویب
زیرا حقوق بشر اعالم داشتهام اسالمی اعالمیه
بخواهند خود، مذهب دلیل به مسلمانان اگر
بنا بنویسند، برایحقوقبشر اعالمیهایجداگانه
پیروان سایر ادیان برای باید را این همین حق بر
شاهد اعالمیه و از این پس ما قائل باشند هم
بودایی حقوق بشر، اعالمیه بشر، حقوق یهودی
اداره بود. و خواهیم بشر حقوق اعالمیه هزاران و
وجود آن در که متعددی ادیان مبنای بر جهان

غیرممکن. است امری دارد
و بینالمللی است استانداردی بشر حقوق
ارتباطی مذهبی؛ هر فرهنگ و با انطباق قابل
هم و مسیحی مسلمان نداشته، یا غرب شرق با
برای همهیکسان استومسلمانان نمیشناسد،
مورد از اصولی که باید آن تبعیتکنند. باید از نیز
که اصولی نه از کنیم شروع همگانی است توافق

داریم. آن اعتقاد به خود فقط
گفتگوی از میتوانیمبهجایبرخوردتمدنها
ستیز و برخورد کنیم. صحبت تمدنها بین
بسا اما چه ویرانهسازیندارد تمدن ها حاصلیجز
راهحلیمنطقیبرای مشکالت گفتگوی تمدن ها

آورد. پدید جهان
مورد در که وقتی روانشناسی می گوید علم
چیزیدانشینداریم ونسبت بهآنجاهلهستیم
آرامش ترسیدیم چیزی از وقتی میترسیم. آن از
خود را وقتی آرامش دست میدهیم. از خود را
است متنفر آن باعث که چیزی از دست دادیم از
مردمجهان نسبتبهدین تا این، بنا بر میشویم.
نمیتوان باشند شناختنداشته تمدنیکدیگر و
و بود بینالمللی سطح در پایدار صلحی شاهد
که جلسه این برگزارکنندگان از خود سهم به من
فراهم مورددیناسالم را در گفتگو امکان بحثو

کردهاندسپاسگزاریمیکنم.
سخنآخرآن که همانطوری که حکومتهای
استفاده کنند، سوء اسالم نام از نباید اسالمی
و بشر حقوق نام از نباید هم غربی ممالک
مجوزحمله آنرا و کرده استفاده دموکراسیسوء

بهکشورینمایند.
پیشکش بتوان که نیست هدیه دموکراسی
بمب های با همراه را بشر حقوق کرد. ملتی

ریخت. مردم سر نمیتوان بر خوشهای
بینبردنسالحهایکشتار از بهانه به ابتدا در

جمعیبهعراقحملهکردندووقتیچیزینیافتند
میجنگیم دموکراسی خاطر به که کردند عنوان
عراق حاصلی جز به نظامی تجاوز ولی دیدیم که
میلیون یک حدود و کشتار عراق کردن ویرانهتر

نداشت. انسانبیگناه
سئوال اما بود. دیکتاتور یک حسین صدام
تنها دیکتاتور حسین صدام آیا است که آن من
است، دیکتاتور از پر دنیا متاسفانه بود؟ جهان
در آن بقیه دیکتاتورها حسین با صدام فقط فرق
عراق در اما نیست نفت آن ها کشور در که است

دارد. وجود زیادی نفت
دموکراسی ایدئولوژی، واژگانیچونمذهب،
بیایید هستند. ارزشمند مفاهیمی بشر حقوق و
در و درآورده  به حکومتها زندان از را آنها 
سوء راه تا دهیم قرار ملتها انحصاری استفاده

شود. سیاسی مسدود از قدرتهای استفاده
تخم و کرده خاموش را جنگ شعله های
کسی بیهوده جنگ این از بپراکنیم. را دوستی

آمد. نخواهد بیرون پیروز و سربلند
در که داشت خواهیم آرامش زمانی ما
نیز دیگران را آرزومندیم خود برای سرنوشتی که
جهانیشدندرصورتییکتحول بداریم. سهیم
بتواند امکان که میآید شمار به تاریخی مثبت
از فقر و افزایشدهد را تحقق یافتنصلحیپایدار

بکاهد. جهان نابرابریهای موجود در و
با تا کاری بینالمللی نیازمندیم و ساز به ما
قدرت از استفاده نظارتیدائمیومستمر راه سوء
رامسدودسازدواال جهانبه پرتگاهیخواهدرفت

داشت. خواهد دنبال به را بشر نوع تباهی که
که آنچه بهتر از جهان را بکوشیم تا همگی
آینده نسل تحویل گرفتیم تحویل پدرانمان از

دهیم.

پانوشتها:
کلها فی االرض من من ال ربک شاء و لو ۱ـ
مومنین. یکونوا حتی الناس تکره افانت جمعیا

(۹۹ آیه یونس (سوره
الکافرون  (سوره دین. ولی دینکم کلم ۲ ـ

(۶ آیه
ـالاکراهفیالدین قد تبینالرشدمنالغی.  ۳

(۲۵۶ آیه بقره (سوره

دموکراسی... چهارچوب

مثال تلفیقغذاهایسنتیایرانیدارند. زیادیدر
آش، گندم رشته جای به رشته آش در خانمی
قیمه پیتزای دوستی یا میریزد. ماکارونی رشته
میکند. درست بچههایش برای سبزی قورمه و
مایونز و خیار را با و خیار ماست دیگری خانم
داشت خودش آن که حتی با بود و کرده درست
خوردن به مهمانان توصیه میآورد مرتب باال

مینمود. را خود شاهکار

دنبالن پیتزای
فرنگی گوجه پیتزای آماده، سس نان روی
یک دنبالن پوست پیتزا بمالید و بعد مخصوص
و حلقه کرده حلقه پپرونی ورقههای را مثل کنده
۳۵۰ درجه اجاق  در حرارت آن قرار داده و روی
توصیه دنبالن بد بوی نسبتا علت به دهید. قرار
قرار خود پیتزای روی هم پیاز مقداری میشود
درنیاید. نوش همسایهها صدای و سر دهید تا

جان!

پاچه با گوشت کله پاستا
از نوع ترجیحا پاستا، رشته کیلو حدود نیم
فتو چینیایتالیایی،آبپزکردهوآبکشکنید. یک
شیشهسسسفیدکهبهآنسسآلفردومیگویند
و بریزید در قابلمه ریخته اید که رشتههایی روی
یکظرف کوچکحاویگوشتکله بزنید. بههم
پاچهوترجیحابناگوش که از رستورانایرانیمحله
بعد اضافهکنیدو خودخریدهایدبهمخلوطپاستا
دیس یک در هم زدید به بار را چند آن که این از
این بیشتر خوشمزگی برای کنید. سرو و ریخته
به را پخته از آبگوشت کله میتوانید کمی پاستا

جان! اضافه کنید. نوش آن

گوسفند با چشم اسپاگتی
گلولههای با را  اسپاگتی بسیاری  امروزه
آمریکا به آن«میتبال» گوشتچرخکرده که در

میگوینددرست میکنندوغذای محبوبجوانان
میباشد. رستورانها از بسیاری در

می دهد توپی» «گوشت معنی یال» «میت
هموطنانکه انگلیسی غلط توسطبعضیاز به و
خوانده گوشتی» «توپ میباشد ضعیف آنها
میتواند گلولهها بال» یا «میت این میشود.
اندازه به و یا حتی باشد فندق یا گردو اندازه به
کوفتهتبریزیخودمانوگاهیبهبزرگیسینههای

بسکتبال! توپ بزرگی به نه ولی سوفیالورن
اسپاگتی پخت از بعد غذا این تهیه برای
سس افزودن و پاستای آبکش شده رشته یعنی
چشم چند ادویهدار مخصوص فرنگی گوجه 
فروشیها کله پاچه که معموال را گوسفند پخته
اضافه اسپاگتی و به تهیه نموده میکنند عرضه

نمایید.
از و چشم ها جفت بوده نگران این که زیاد
این روی نباشید. باشند آمده گوسفند کله یک
ایتالیایی «پارماژان» پنیر پودر اسپاگتیمی توانید
مواظب باشیدکه تا خوشمزهتر گردد، اما بپاشید
غذای شما آب وگرنه نرود توی چشم گوسفند

جان! نوش میاندازد!

با پاچه گوسفند ژله
ژالتین آب  با  را ژله کارخانهها از  بسیاری 
دسر میتوانید شما میکنند. درست مرغ پای
گوسفند پاچه با آب ژالتین خوشمزهای بسیار
در پاچه گوسفند جوشاندن از کنید. بعد درست
گرفته را ژله آن روز چهار تا حدود سه برای آب
میوههایی خشک پودر آن به و بریزید ظرفی در و
قرمز شود. آن رنگ تا بزنید فرنگی مانند توت
خود قرمزی ژله برای مرکورکروم از مصرف (لطفا

استفادهنکنید.)
زدید آن هم به خوب را مخلوط که این بعد از
یخچال قرار در ریخته و مخصوص ژله در قالب را

شود. سفت تا دهید
یا آن خامه روی میتوانید ژله سرو این برای
داشته توجه ببرید. میز روی و دهید قرار بستنی
در جوشاندن از قبل را گوسفند پاچه که باشید
از را موهای آن و بتراشید خمیرریش تیغ و با آب
مودار از صورت ژله شما در غیر این بین ببرید.

جان! نوش آمد. خواهد در کار

خالی از شوخی

تسلیت

تسلیت

تسلیت

تسلیت
بهمن مومنی عزیز

فرزندانش، و تو مثل را نیز، ما نازنین گلرخ درگذشت
از و همیشه زنده است یادش اندوهی گران فروبرد. در
که و بدان بپذیر را ما تسلیت رفت. خاطرهها نخواهد
داغدار همه اعضای و نازنینت، تو، فرزندان با نیز ما

همدردیم. خانواده
و تقی مختار شهره

سرکار خانم دکتر مینا اخالقی

محمدرضا آقای عزیزتان، پدر درگذشت

محترمتان شما و خانواده به را اخالقی،

سرکار سالمتی و عمر بقای تسلیت گفته،

آرزومندیم. را خانواده اعضای دیگر و

واشنگتن کلینیک طرف یوسفی از

خلعتبـری محترم خانواده
غوغا دکتر جناب گرامی، شاعر درگذشت خبر دریافت از
به تسلیت عرض و متالم شدیم. با متاسف خلعتبری،
شریک شما غم خود را در بازماندگان آن مرحوم، کلیه

می دانیم. سهیم و
مختار تقی و شهره


