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هلو کردان، بای بای
محصولی!

عوضعلی جعلی غائله مدرک پایان از بعد
انجامید اخراجاو و استعفا به که کردانوزیرکشور
مجلس به احمدی نژاد سوی از دیگری وزیر
احمدی نژاد تالش فراوان شده است. پیشنهاد
نگه خود کار سر بر را کردان علی بتواند که کرد
داردامادرمقابلحمالتروزنامه«کیهان»، چاپ
به علی کردان «گماردن بود: که نوشته تهران،
ازسویآقایاحمدی نژاد قدرت کشور عنوان وزیر
است.» برده سئوال زیر را جمهور رییس قضاوت
قضاوت قدرت روزنامه که کرد. این عقبنشینی
ضعیفرییسجمهوررانقطهضعفبزرگدولتاو
که احمدینژاد آنشده کرده بودخواستار قلمداد
ریاست جمهوری دیگر سال چهار قدرت تمام با

دهد! ادامه را خود
پیشنهادی کشور وزیر محصولی، صادق
بلکه نیست دکترا مدرک دارای احمدی نژاد،
که احمدینژاد شایعشده مدرکمهندسی دارد.
رسواییهای تکراری عدم برای که خواسته وی از
خود مدرک این مورد که وزیر قبلی در آکادمیک
به اطالعاتی است گرفته دانشگاهی چه از را 

ندهد! رسانه ها

افکار عمیق
همهمی گویندخداختمهمهکارهایخالقیت
آفریده کتاب و از روی حساب را چیز همه و است
را شب او چرا پس باشد درست این اگر است.
نبود که به بهتر داده است؟ آیا قرار بعد از روز
و روز عرض در شدن خسته و کردن کار جای
همه تا قرار می داد اول شب را خوابیدن، شب
و قبراق روز در کار برای و میکردیم استراحت

میشدیم؟ آماده انرژی پراز

چون می زنم! بزنی، اگر
زنم! من

(که آنالین» «شیعه خبرگزاری گفته به
گزارش را سنیها به مربوط اخبار میگویند
رییس االطرس، عبدالحمیته  شیخ  نمیکند)
باالترین که مصر االزهر دانشگاه استفتا کمیته
در را دارد. کشور این در فتوا نهاد صدور مقام
دارند حق زنان خود فتوا داده که آخرین اعالمیه
اگر و کنند دفاع خود از شوهرانشان مقابل در
کتکخوردندحقکتکزدنشوهرانشانراداشته
باشند!تاقبلازاینفتواگویازنانمصریمسلمان
به و میخوردند کتک خود مردان و شوهران از
جیکشان خود از دفاع درباره فتوایی نبودن علت

نمیآمد! در
یکروحانی ،فتحاهللاگولن، دنبال اینفتوا به
یک حتی ترکیهای، معروف نویسنده و برجسته
ضربه ای هر برابر زندر که گفته و رفته قدمجلوتر

که و حق دارد میتواند میزند شوهرش به او که
قانون این«تبصرهفتوا»با اوواردکند. به دوضربه
میتوانآنرا دو چشم سابقکمیمغایرت دارد و

نمود. توصیف یک چشم برابر در چشم
و خواهران  به تبریک  ضمن  حال هر به 
پوشش زیر مجاور کشورهای و مصری مادران
دیگر از یکی تقلید خوشحالیم که این مراجع
به را خودشان شده خورده حقوق و حق صدها

آوردهاند. دست
زنانگندهمنده اینفتوا بهخاطر امیدوارمکه
وپرزور بهجانشوهرانریغووضعیفخود نیفتند
آنان را از دیگر زنان کتکخوری انتقام سال ها و
زن فتوا این علت به که امیدوارم هم باز نگیرند.
را آبروی اسالم و نیفتند هم جان شوهرها به و
به خود خشونتهای با صفاست و صلح دین که

نیندازند. خطر

اوباما به احمدینژاد تبریک
جمع در خود حضور آخرین در احمدینژاد
اوباما، براک آنها گفت: برای آقای به خبرنگاران
و فرستادهام پیامی آمریکا، کشور منتخب رییس

گفتهام. تبریک را او پیروزی
بود: پرسیده  که خبرنگاری جواب در  او
دادهاند؟ را شما  تبریک پیام جواب  ایشان آیا
اما نمیدانم چرا دادهاند که جواب گفت: البته
«آقا» برای من  جای  به را  خودشان  جواب

فرستادهاند؟!

(با مجدد ازدواج زنده باد
زنم) اجازه

به مسافرت از تازه رفقایی که از یکی گفته به
خاطر شیکی به (که موقت ازدواج ایران برگشته
و شایع بسیار رایج میگویند) آن ازدواج مجدد به
ایران در روزها این میگفت دوستم است. شده
مرسدس مثل داشتن دوم صیغهای زن داشتن
چشم هم برای شده و وسیلهای بیامدبلیو بنز و

چشمیبینمردانایرانیشدهاست.حاالزن های
خواهند رو چه به چشمی هم چشم برای ایرانی
نیست! مربوط هم به من نمیداند و کسی آورد

موقتی و ازدواجهای این که این به با توجه
دولت سوی از حتی و بوده قانونی کامال صیغه ای
را آنها که نیست چاره میشوند تبلیغ و تشویق
جمهوری سیستم حکومتی جز و و نمود قبول
حساب و منطقی اگر آورد. حساب به اسالمی
بد تنها  نه ازدواجها نوع این کنیم فکر شده 
فوایدوسودهایفراوانیبرایکشور بلکه نیستند
رسیده من فکر آن ها که به چند تا از دارند. ایران

هستند: زیر قرار به
آنهایی  اینازدواجهایموقتیمخصوصا ۱۰ـ 
کهبرایچند روزوحتیچندساعت هستندباعث
زنانخیابانیمیشودومشکل فحشا کسادی کار

شد! خواهد حل بزودی
در سرتاسر  کرایه اتاق صنعت هتلداری و ۹ـ 

میکند! پیدا رونق ایران
وضعسازمانبرگزاریجشن هاوتشریفات  ۸ـ 
این و میشود عروسی هایمضاعفبهتر بهخاطر

مملکت! اقتصاد به بود خواهد کمکی
ایران  در معامالت امالک وضع وقتی که ـ ۷
و رسمی دفاتر برای است شده افتضاح بسیار
این ثبت طریق از و کار  کسب کلی محضرها

جور ازدواجها
میشود!

از  میتوانند بیشتر جوانان ویژه به و ملت ۶ـ 
پول همه نگذارند که و بگیرند وام ازدواج بانک ها
برداشت تنهایی بانکی را دولت سودهای و بهره

بخورد! و کند
میشود  راحت تر ازدواجها این وجود با ۵ ـ
زن یک فقط که خارجیانی میان در را اسالم

داد! ترویج دارند
مانده و  کنکور پشت دختران از ۴ـ  بسیاری
نمی کنند پیدا کار و شده فارغالتحصیل که آنها
و پدر و دولت و میشود شوهرداری گرم سرشان

نخواهند کرد! آزار و اذیت را مادر خود
ازدواج  بازار در زنان بیشتر عرضه علت به ۳ـ 
کشور سطح و شیربها و جهیزیه در مهریه قیمت

آمد! خواهد پایین
بهعلتازدواج هایبیشتردرآمدآخوندهایی  ۲ـ 
به و میرود باالتر میکنند عقد جاری که خطبه
نان یک لقمه مردم صدقه از طلب گدایی و جای
اقتصادی ملی حالل خواهندخوردو کلیبه بازده

خواهد شد! کشور کمک
یا موقتی ازدواج های یک شماره منفعت و

مجدد:
رقابت  علت به آشپزی وضع و غذا کیفیت ۱ـ 
در اول) (همسر زنان سوگلی با صیغهای زنان

رفت! خواهد باال سطح کشور

تجاری آگهیهای
همبستر متعدد زنان با مردی که وقتی چرا
زنی اما وقتیکه را «ژیگلو»میخوانید او میشود
آکله و را همبستر شد او (حتی دو نفر) با مردان

مینامید!؟ بدکاره
سوئد مقیم ایرانی لزبین های و گی انجمن

به بوداییان و حمله
نیویورک

حدود اخیر شاید سال پنج شش عرض در
جان دایی مختلف دوستان  از  ایمیل هزار 
واقعه علل درباره جهان سراسر در خود ناپلئونی
دریافت و اینکه کارچه کسیبوده یازدهسپتامبر
بر ایمیلها این متن از که آنطوری کردهام.
میآیداینحملهتروریستیکاریهودیان،وهابیان،
حتی و داخلی تروریست های بهاییان، طالبان،
هنوز ایمیلی بوده است. چون جورج بوش خود
نشده من فرستاده سازمان القاعده برای خود از
آینده به دوستان را تئوری درباره این قضاوت
تاهمین دیروزهمهاینپستهای موکولکردهام.
از حاوی داستانهای تخیلیقویتر الکترونیکی،
در کمی میخواندم و را ورن، نوشتههای ژول
یک دیروز میدادم. خرج به تعمق و تفکر آنها
که کسی و جالب به دستم رسید. تازه ایمیل
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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

آذر) ۴) نوامبر ۲۴ دوشنبه

خویی نامدار اسماعیل شاعر سخن با و شعر شب
خویی اسماعیل دکتر سخنران:

آذر) ۱۱) دسامبر اول دوشنبه

درخشان آینده با یادگیـرنده سازمان های
مقیمی فرشید است؟ سخنران: سازمانی چنین ایران دوستداران فرهنگ کانون آیا

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن

میدادین! من به خودمون دانشگاه همین از افتخاری دکترای یه افتخار لوح این بجای کاش کردان: علی

 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

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

سرابی آرش دکتر
فیزیوتراپی کایروپراکتور ـ

درد کمر و درد سر درد، گردن درمان

Mehrdad Assareh

571-309-8048
earth4me@yahoo.com

$ 495,000 / $ 2,500
    (Owner Financing) میباشد خریداران به دادن وام آماده مالک

شوید آن عین حال صاحب در اجاره کرده و میتوانید ملک را یا
(Rent to Own)

یا  Owner Financing و درمورد مایلید و نمیرود فروش به منزلتان اگر
فرمایید عصاره مشاوره مهرداد با داشته باشید، لطفا بیشتری اطالعات Rent to Own

(Reston) در رستون منزل یا اجاره فروش

بود: نوشته شده تایلند پناهنده به ایران از تازه
بوداییان کار نیویورک قلوی دو برجهای به حمله

است! جدایی خواه تبت بوده
باآنکه بهقوهتخلیلانسانبهویژه هموطنان
بعدهمه به امروز از احتراممیگذارم بسیار ایرانی
۱۱ سپتامبر  واقعه به نوعی به که ایمیل های
خاکروبه سطل به مستقیما را باشند مربوط

کرد! کامپیوترم سرازیر خواهم

افکار عمیق سیاسی
درباره رعایت اسالمی جمهوری که قانونی
و سیاسی مهمانان سوی از حجاب قوانین
خندهدار واقعا دارد ایران از دولتی بازدیدکندگان
و غربی کشورهای مجالس زن نمایندگان است.
پوشش و روسری با باید آنها سفیرهای حتی
روسای و رییس جمهور به دیدار اسالمی کامل
قوانین به را خود احترام تا بیایند آنها کابینه
باشد درست این اگر دهند. نشان میزبان کشور
چرا میرود غرب وقتی که به احمدینژاد پس
نمیتراشد؟ را ریشش و نمی زند پاپیون و کراوات
احمدینژاد اگر میشد خندهدار چقدر میدانید
بهخاطراحترامبهقوانینکشوریماننداسکاتلند
اسکاتلندی چهارخانه کوتاه دامن های آن از

میپوشید؟

سیاسی(۲) عمیق افکار
دلمبهحالروزنامه«کیهان»تهرانمیسوزد
را  اخبارش انتشار، ۳۰ سال از بعد هنوز  که
یک به عنوان کشور از خارج در میلیونها نفر
در بیست نفر یک می خوانند و فقط نشریه طنز
دنبال جدی را روزانه به طور آن اخبار رهبری

میکند!

حاجت که درختانی
نمیدهند

دراخبارآمدهبودکه حجتالسالممیرحسینی
استان خیریه امور و اوقاف مدیرکل  اشکوری،
قطع دستور خرافهپرستی با مبارزه برای گیالن،

درختانکهنسالاینمنطقهراصادرنمودهاست!
که کرده اعالم اطالعیهای ضمن اشکوری آقای
به  آنها عمر کهنسالکه و درختقطور ۵۰ اصله
سالمیرسدومردمهزارانپارچهودخیل صدها
عام قتل و بزودی شده بستهاند شناسایی آن به
زنان این منطقه خواهند شد. اوگفت: بسیاری از
درختها قدیمیترین هستند سنتی خرافاتی که
و مقدس شفادهنده درخت های عنوان به  را
میکنند. طلب حاجت آنها و از کرده شناسایی
به را چوبها ما درختها قطع از بعد گفت: او
چوب از قرار است خیریه میرسانیم. مصارف
تهیه نیمکت و صندلی کهنسال درختان این
و روضه مراسم در مردم نشاندن برای و شده
غیرخرافاتی استفاده آنها از سینهزنی و عزاداری

انجام گیرد!

اخبار ورزشی

مژده به زنان
علیاصغرپورمحمدی مدیر شبکهسهتلویزیون
زودیمسابقاتزنانبهطور به که ایراناعالمکرد
تلویزیونیورزشپخشخواهند شبکه مشروطاز
اطالق چه به «مشروط» که این درباره او شد.
نظر اصوال گفت ولی نداد زیادی توضیح میشود
نباشند است که زنها در تلویزیون این روحانیون
گفت: ادامه در دارد. او خود را جای ورزش حاال
آغاز را زنان مسابقات از برخی پخش زودی به
مسابقات پخش البته گفت  او کرد. خواهیم
برزیلی یا «ساحلی» خانمهای شنی» «والیبال
با آن دختران ژیمناستیک و شنا یا و نیم لخت
بیشتر را مذکرمان تماشاگران است ممکن که
اولین در کرد: بود. وی اضافه نخواهد عملی کند
استبا احتیاط کاملمسابقه شطرنج برنامه قرار
دادن نشان با فقط شطرنج باز، خانم دو بین

شود. پخش دستشان،

همدردی احساس نوعی
مالی سقوط شده. بدی خیلی جای دنیا آقا،
و کشتار و جنگ آمریکا، در بانک ها و شرکتها
نان، و گرانی برنج و افغانستان، درعراق بمب
پساندازم مانده ته با که سهامی قیمت سقوط

رویمانده گرانیبنزین،کاهشبهره  بودم، خریده
روی وام بهره همان افزایش و حساب پساندازم
زنم. خودم و اعتباری کارتهای همه خانهام و
است و هم بد ایران اوضاع در از آمریکا گذشته
رویخودش و کچلاصال به کور رژیم آبگوشتیو
غریبی افسردگی و هستم دمغ حسابی نمیآورد.

است. دست داده من به
افتاده ام شانه های روی را دستش و آمد زنم
برایش را  جریان همه چته؟ گذاشت. پرسید:
و حساس زن شد. ناراحت خیلی کردم. تعریف
مهربانی است.پرسید:کاریازدستمنبر میآید
بیایی؟ پرسیدم: در ناراحتی از تا برایت بکنم که
مثالچکار؟گفت:دوستداریعشقبازیکنیم؟

آره... آره... گفتم: و زد برق چشمانم
گفت: و  کشید انگشتش دو با را دماغم 
مجبور من دیگه اوضاع دنیا خوب بشه و بهتره
به هر کاری تو گرفتنهای آبغوره نباشم با این

بزنم! دست

سئواالت شرعی به پاسخ
آیت اهللا سایت نفری چند  که این از بعد
دالیل در عراق «هک» کردند به سیستانی را
نامعلومنامههاوپستهایالکترونیکیدفترایشان
شدهاند. سرازیر صفحه این الکترونیکی آدرس به
شرعی سئواالت از این بودن بعضی مهم علت به
مقام و توضیح این فتوا آن جویای افرادی طی که
که این برای و شدهاند تقلید مرجع و برجسته
رو رو به مشکلی با و بیفتد راه مقلدین کارشان
و برای داده جواب سئوالها از برخی نشوند به

بیفتد. راه فرستادهایم تا کارشان آنها
زیر  * خانمصغریاکبری ازمشهد پرسیدهاند:
ازدواج شدم مجبور خانوادهاش و شوهرم فشار
مدتی است قبولنمایم. زندیگریرا با مجدد او
نمیگذارد و محلی دوم به من ازدواج از که بعد
بعضی را به شب سه شنبه و شب جمعه مرتب
وقتهابهپنجشنبهمعوقمیکند.آیاکاراوشرعی

من چیست؟ و تکلیف است
اگر اینزن دوم از شما زیباتر وجوانتر جوابـ
و به دارید نگه استاحترامشوهرتانرا است بهتر
باشید. قانع سالهمکهشده در یکشبجمعه
نیست شما زیبایی به جوانی و دوم زن این اگر

با پول و کنید شرعی طالق است تقاضای بهتر
قشنگ برای یک اجاق گاز مدرن و مهریه خود

خودتانبخرید!
* خانممهوشسلیمانی از تهرانپرسیده اند: 
او ازدواج با که میخواهم و دارم را دوست پسری
پولدار او که این علت به ازدواج این با پدرم کنم.
بکشمو پدرم را اگر آیا نیستکامال مخالفاست.

است؟ ناموسی فرار کنم این قتل پسر این با
ناموسی قتل های ابدا. و اصال ـ  جواب
مخصوصمردان استواصالبه زنانربطیندارد.

نیست. شرعی اصال شما کار
پرسیده اند:  شیراز از عسگری حسین * آقای
کمی حاوی که غربی خوشمزه سسهای زدن آیا
و است گوشت حالل انواع به هستند  شراب

می باشد؟ مانع شرعی و بال آنها خوردن
سسها اصراف این مصرف در ـ اگر جواب
فراوان بهانه ای سس زدن با و حد نکنید از بیش
بالمانع باشید نکرده جور شدن مست برای

نیست. اصال نجس و میباشد
اصفهان  از مسعودی سعیده خانم  *
پولدار هم که شده ام مردی عاشق پرسیدهاند:
و یهودی است هم خوشتیپ. متاسفانه او است

بحث های او با هرچه پدرممخالفازدواجماست.
کتابدار اینمرداهلدین های پایهایمی کنمکه
به گوش پدرم است کرده هم و حتی ختنه است
او چون ما، ازدواج با مادرم نمیرود. فرو اصال
بسیارپولداراست،موافقاستواعتراضیندارد.

بکنم؟ چکار باید شما من نظر به
اگربتوانیدراهیپیداکنیدکهاین مرد جوابـ 
مشکل شود مشرف اسالم و عزیز مبین دین به
صورت غیر این در خواهد شد. بسیار ساده شما
والدینشما برابر مجبورکنیدکهدر اینشخصرا
عنوان را زمین اسراییل از نقشه حذف شعارهای

دست آورد. نحوی دل آنها را به به و کند
پرسیده اند:  آمریکا * آقایسیدنیسلماسیاز
سید که را خودم نام شدهام مجبور آمریکا در من
تا گفتن عوض کنم به سیدنی مصطفی است
من کار آیا باشد. راحتتر اینجا مردم برای اسمم
از بودهاند سید من اجداد چون و است درست

شد؟ و ناراحت نخواهند عصبانی من
ـ اصال اشکالندارد،چون فرضبر این جواب
تقیهکرده ایدو هر به امر است کهدرسرزمینکفار
و نوعتقیه برایپیشرفتمسلمانوکسب درآمد

است! مستحب پول کامال


