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پیام نوروزی کاخ سفید
مانند هر سال باراک اوباما رییس جمهور آمریکا 
پیامی نوروزی برای مردم ایران فرستاد. او این بار 
هم در پیام تبریک خود از شعر حافظ استفاده کرد:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

یعنی »بنی   او شعر سعدی،  سال قبل هم 
آدم اعضای یکدیگرند...« را در پیام نوروزی خود 

گنجانده بود.
به حساب من االن باراک اوباما دو بر صفر از 
رییس جمهور خودمان جلو است.  احمدی نژاد 
احمدی نژاد نه تنها چنین شعرهای قشنگی برای 
مردم ایران نخوانده بلکه آن ها را مشتی خس و 

خاشاک نامیده است!
کاش باراک اوباما وقت داشت و امسال در 
انتخابات رییس جمهوری ایران شرکت می کرد و 
حتی نیمه وقت هم شده رییس جمهور ما می شد؟

امامزاده چاوز
به لطف روابط خوب و خواهر برادرانه جمهوری 
اسالمی و ونزوئال اولین یادگار هوگو چاوز یعنی 
»بوستان هوگو چاوز« در ایران ساخته و آماده 

بهره برداری شد.
ما فکر می کردیم این مالها باهوش تر از این 
برای  کلی  پارک  و  بوستان  هستند.  حرف ها 
شهرداری و دولت خرج دارد؛ کلی گل و بوته و 
فواره می خواهد و کلی نیروی انتظامی الزم دارد 
که مردان و زنان را در آنجا کنترل کنند تا دست 

از پا خطا نکنند.
به جای این هزینه  آیا بهتر نبود که یک امامزاده 
چاوز می زدند؟ هم به خدمات ارزنده این شهید راه 
مبارزه با امپریالیسم غرب ارزش بیشتری می دادند 
و هم کلی از زائران اسالمی سوسیالیست ایرانی 
پول می گرفتند. مگر امامزاده ها باید حتما نامشان 

عربی باشد؟

خداحافظی با مردم ایران
اینجانب محمود احمدی نژاد مخلص مردم ایران 
که هشت سال در خدمت هموطنان عزیز خود بودم 
به اطالع می رسانم که در این هشت سال همواره 
هر یک وجب خاک ایران را زیر نظر داشته و به آن 
توجه کرده ام. در خاتمه دوره دوم ریاست جمهوری 
خود از کلیه هموطنان عزیز درخواست دارم که 
اگر جایی رامی شناسند که من در آنجا خرابکاری 
نکرده و ترکمان نزده ام فورا به منشی دفتر بنده 
تلفن بزنند و آدرس بدهند تا شخصا به این قضیه 

رسیدگی نمایم.
زنده باد بهار!
محمود احمدی نژاد

مشکل بیهوشی و هوش 
مسئوالن

خیراهلل غالمی رییس داروخانه های دانشکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: 
و  نیست  موجود  بازار  در  بیهوشی  »داروهای 

نمی توان بیماران را عمل کرد.«
او گفت: این را با مسئوالن در میان گذاشتیم 
و آن ها گفتند شرایط جنگ و تحریم حائل است و 
ما باید با چکش مریض را بیهوش کنیم و یا بدون 

بیهوشی با چاقوی جراحی به جانش بیفتیم!
او گفت: جای تاسف است که دولت ماشین های 
پورشه چند صد میلیونی وارد می کند و چند دالری 
خرج واردات داروهای بیهوشی بیماران نمی کند.

من اصال با چکش زدن بر سر مریض موافق 

نیستم چون این مریض ها علی  الحساب قبل از 
رسیدن به بیمارستان شب و روز از دولت سرکوبگر 
چکش خورده اند. فکر می کنم بهترین راه بیهوش 
کردن این بیماران در زیر عمل این است که یاد دو 
سه تا نوار نطق های امام جمعه خاتمی و احمدی نژاد 
یا جنتی را پخش کنیم تا بیهوش شوند و اگر این 
عمل کارگر نشد نرخ روز دالر و گوشت و پسته و 
بنزین را به او بگوییم که هم بیهوش شود و هم 
مدتی در حال کما بماند تا دردهای بعد از عمل 

جراحی را هم حس نکند!

روز سنت پاتریک
روز 1۷ مارچ، یعنی چند روز قبل، مراسم روز 
»سنت پاتریک« در آمریکا برگزار شد. این روزی 
در شهرهای مختلف  نفر  هزار  که صدها  است 
آمریکا به ویژه شهرهایی که هدف اول مهاجرت 
ایرلندی های سبزپوش بوده اند به خیابان ها می آیند 
و به رقص و پایکوبی می پردازند. در این روز همه 
چیز سبز می شود؛ لباس و رنگ موی سبز و حتی 
آبجوی سبز. بعضی ها حتی سگ های خود را  رنگ 
سبز می زنند و آن ها را همراه خودشان به جشن 

می آورند.
این ایرلندی های مهاجر واقعا شانس آورده اند که 
ایران را برای مهاجرت انتخاب نکرده اند و به آمریکا 
آمده اند. اگر در ایران بودند در روز سنت پاتریک از 
پلیس و لباس شخصی ها کتک مفصلی می خوردند 

و مستی آبجوی سبز از سرشان می پرید!

ول کنم یا ول نکنم؟
آمریکا به بشار االسد گفت:  ول کن، برو!
بشار االسد به خامنه ای گفت: ول کنم؟

خامنه ای گفت: ول نکنی!
بشار االسد گفت: این شورشی ها ول نمی کنند.

خامنه ای گفت: ولشون کن بابا!
بشار االسد گفت: این کشتارها زیاد شده حقوق 

بشری ها ول نمی کنند.

احمدی نژاد آمد روی خط و گفت: ولمون کن 
بابا! اگربا این چیزها قرار بود ول کنی ما 3۰ سال 

پیش ول کرده بودیم. ول نکنی ها!

انتخابات، انتخابات
آیت اهلل جنتی در نطق آخر خود گفت: ما یک 
انتخابات آرام با شرکت گسترده  مردم  می خواهیم. 
او اضافه کرد: ما یک انتخابات شلوغ با شرکت 

حداقل مردم را هم قبول داریم.
او گفت: ما هزار و ۴۰۰ سال است که با دشمنان 
اسالم در حال جنگ هستیم: به ویژه این ایرانیان 
و اگر انتخابات را ببازیم این جنگ هزار و ۴۰۰ ساله 

را هم باخته ایم!

خاک بر سرم!
رفتم دکتر بهش گفتم: دکتر جان نمی دانم چه 
مرضی دارم ولی همیشه حالم خراب است؛ سرم 
گیج می رود و حالت تهوع و استفراغ دارم. بعضی 

وقت ها هم میل به خودکشی دارم.
دکتر بعد از معاینه من گفت: این بیماری را از 

چه وقت داشتی؟
گفتم: درست دو سه ماه بعد از انقالب شروع 

شد؛ هر سال هم بدتر و بدتر شدم.
خندید و گفت: نمی دانم چرا اخیرا این مرض 
واگیردار شده و کلی از این قبیل مریض ها می آیند 
به مطب من. حاال چرا اینقدر صبر کردی و زوتر 

نیامدی؟
گفتم: از تنبلی دکتر جان... حاال باید چکار 

کنم؟
گفت: برات یک نسخه می نویسم روزی سه 
بار مصرف کن. معالجه نمی شی ولی دردت کمتر 

میشه.
گفتم: شربته؟ قرصه؟ آمپوله؟

خندید و گفت: یک کیسه خاکه! روزی سه 
بار بریز روی سرت و بگو خاک بر سرت تا تو باشی 

دیگه انقالب نکنی!

آیا می دانستید؟
آیا می دانستید که حدود دو میلیون سال پیش 
شب و روز کره زمین برعکس بود؟ یعنی این که 
اول شب می آمد و بعد روز؟ نه مثل امروز که اول 

روز باشد و بعد شب.
این زمانی اتفاق افتاد که یک روز خورشید به 
علت اتصالی خاموش شد و به جای صبح تاریکی 
شب آمد. بعد از مدتی که نقص فنی خورشید 
درست شد شب و روز جای خود را عوض کردند و 
رسیدیم به شب و روز و یا روز و شب امروز خودمان.

افکار عمیق طلبه ای
وقتی که امام زمان حتی تا پایان دوره دو ساله 
محمود احمدی نژاد ظهور نکرده معلوم است که 
یک جای قضیه سوراخ دارد. یا امام زمانی در کار 
نیست و یا این که احمدی نژاد زمینه جور و ستم و 
بی عدالتی را هنوز آنطور که باید و شاید فراهم نکرده 

است که ایشان به فکر آمدن باشند.

نوشته های بعد از نوروز
عید و فروشگاه ها و رستوران های 

ایرانی
)۱(

زنگ زدم به یکی از رستوران های ایرانی شهرمان 
و گفتم:

ـ یک میز هشت نفره می خوام رزرو کنم برای 
شام شب نوروز.

طرف پرسید: می خوردید یا می برید؟
گفتم: اگر میزش خوب باشه می بریم!

)۲(
رفتم مغازه ایرانی که ماهی قرمز سال نو بخرم.

پرسیدم: این ماهی ها دونه ای چنده؟
فروشنده جواب داد: هر کدام سه دالر.

پرسیدم: چرا سه دالر؛ وقتی که مغازه های 
آمریکایی همین ماهی را یک دالر می فروشند؟

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    

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

تلفن های اطالعات کانون:
 703-474-8956           703-283-9221

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

جمعه 22 مارچ )2 فروردین(

قدرت قانون ـ قانون قدرت
سخنران: شهرام ایرانبومی

دوشنبه ۱ آپریل )۱2 فروردین(

برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۲ )برگزارکننده: کمیته جشن ها(
محل اجرا: تاالر دنیا ـ الکساندریا

بحث آزاد
محل برگزاری: رستوران نیبرز

دوشنبه 2۵ مارچ )۵ فروردین(
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 بقیه در صفحه 4۱   

شوخی عکسی

ـ حاج آقا، خدا بد نده چی شده گردنتون رو بستید؟
ـ تقیه است. می خوام از شرکت بیمه پول خسارت بگیرم!

جواب داد: برای این که اون ها عید نوروز ندارند 
و پولشان را در ایام کریسمس درمی آورند.

)۳(
رفتم مغازه ایرانی که ماهی قرمز بخرم.
پرسیدم: این ماهی ها دونه ای چنده؟

فروشنده جواب داد: هر کدام سه دالر.
گفتم: بهتره قیمت ماهی سفید شما را نپرسم 
چون اگر گرمی و کیلویی هم حساب کنیم ماهی 

سفید حدود ۴۰۰ دالر درمی آید!
)4(

رفتم مغازه که سنجد بخرم.
طرف چهار تا سنجد را گذاشته یک دالر.

پرسیدم: مگر آگهی نزده بودید که عیدی سال 
نو سنجد مجانی می دهید؟

خندید و گفت: اون آگهی را در شماره سال اول 
بعد از انقالب گذاشتیم نه با دالر سه هزار و ۵۰۰ 

تومانی امروز! شما چقدر کم روزنامه می خوانید.

)۵(
فرق خورش قیمه در آمریکا و در ایران:

در ایران بعد از این که کلی در مراسم مذهبی 
و ختم و یادبود گریه می کنی به تو خورش قیمه 
می دهند، در آمریکا قبل از این که به تو خورش 
قیمه بدهند و قیمت آن را در منوی غذا ببینی 

گریه ات درمی آید.
)۶(

زنگ زدم به مغازه ایرانی شهرمان و گفتم: آقا 
این سبزه نوروز را که با گندم شما کاشتم مرتب 

سرش زرد می شود، چکار کنم؟
فروشنده گفت: بهتان گفتم که سرش را مرتب 

بچینید تا سبز بماند.
گفتم: این کار را کردم. باز هم ژولیده و زرد 

مانده...
گفت: با قیچی بریدید؟

گفتم: نه با ماشین چمن زنی زدم...

)۷(
یک دستور آشپزی جدید:

آیا می دانستید که اگر روی ماهی قرمز سفره 
هفت سین خود مقداری از سرکه سفره بریزید و 
کمی هم از سماق و سیر سفره به آن اضافه کنید و 
بگذارید تا روز سیزده بماند می توانید از آن به عنوان 
سوشی محبوب ترین غذای ژاپنی استفاده کنید؟ 
می توانید کمی از سبزه های سفره را هم قیچی کنید 

و این غذا را خیلی قشنگ تزیین نمایید.
)۸(

امسال برای نوروز اصال به کسی عیدی ندادیم 
ولی از گرفتن عیدی از بقیه حال کردیم. یعنی مثل 

دولت ایران همه را گذاشتیم سر کار!

آیا می دانستید )۲(
آیا می دانستید که ایرانیان قدیم روز 1۲ بدر را به 
جای 13 بدر جشن می گرفتند چون عقیده داشتند 
که عدد سیزده نحس است و بدشگون است و 
باعث بدبختی می شود؟ علت این که این جشن 
به روز 13 افتاد این بود که در یک سال بخصوص 
هواشناسی اعالم کرد که روز 1۲ بعد از نوروز قرار 
است باران شدیدی ببارد و کسی نمی تواند در کوه 
و صحرا بساط جشن و پیک نیک برقرار کند. این 
بود که ایرانی ها از آن سال به بعد جشن سیزده 
بدر را بدون توجه به نحس بودن آن برگزار کردند 
و چون طرفدار حفظ سنت ها بودند این روز را در 

تاریخ جاودانه کردند.

قدرت در عصبانیت
هر وقت زنم نمی تواند سر یک شیشه یا ظرف 
سس و خیارشور را باز کند مرا صدا می کند. انگار 
که من تارزان هستم و می توانم با یک عربده در این 
شیشه ها را با یک حرکت باز کنم. البته اول های 
ادواج ما این کار امکانش زیاد بود. هم جوان تر بودم 
و هم برای این که زنم از ازدواج با من پشیمان نشود 
و فکر نکند که با یک سوسول بچه ننه ازدواج کرده 
از تمام قوایم استفاده می کردم تا در شیشه را باز 
کنم و بعد از باز کردن آن لبخند پیروزمندانه ای 

برای همسرم بزنم.
کمی بعد زنم یکی از این دربازکن های شبیه 
دستبند های شکنجه قرون وسطای اروپا خرید که 
آچار مانند باز می شوند و با اندازه های مختلف یقه 
شیشه مورد نظر را می چسبند و با یک تکان در 

شیشه از جای خود تکان می خورد.
البته زنم برای این که زیاد توی ذوق من نزند 
و بگوید که من هنوز هم قدرت و قوه دارم بعضی 
وقت ها به بهانه این که دربازکن گازانبری را گم کرده 
مرا صدا می کند تا به جان شیشه مایونز و خیارشور 

و رب گوجه  فرنگی بیفتم.
جدیدا به دلیل خیلی نامعلومی نمی دانم چرا 
هر وقت مرا به جای آن دربازکن به کمک می خواند 
که  را  آیت اهلل مطهری  نطق های  زمینه   در پس 
چهارشنبه سوری ایرانیان را احمقانه و آن هایی را که 
از روی آتش می پرند احمق خوانده بود از تلویزیون 
و رادیو و بلندگوهای کامپیوترش پخش می کند و 
کاری می کند که صدای این یارو در آشپزخانه هم 

شنیده شود.
زنم می داند که بعد از شنیدن حرف های این 
بابا آنقدر عصبانی می شوم که رگ های گردنم بیرون 
می زند و نه تنها می توانم در هر شیشه ای را باز کنم 
بلکه قادرم تمام شیرهای دستشویی و حمام خانه 
را بدون استفاده از آچار به چپ و راست بچرخانم!

شعرهای بی قافیه
دوش رفتم بر در دانشکده ای در شوش

دیدم دو هزار لیسانسه و دکترهای خموش
خوشحال از گرفتن مدرک و زدن توش
چند الت و گردن کلفت ساندیس نوش
در کنار چند جوان تی شرت نایکی پوش

چند خرخوان که پنهان شدند از من چون موش
چند دختر جوان گونی برنج حجاب پوش
با مدرک لیسانس آب دهان استاد روش

چند نفری با مدرک اما کوزه به دوش
آمدند و گفتند: این کوزه بگیر و مدرک ما را بینداز توش!

تفاوت اخبار!
نیروی انتظامی: در سال 1391 حدود ۷۰ هزار 

تصادف جاده ای داشته ایم!
تعداد   1391 سال  در  »فارس«:  خبرگزاری 
تصادفات از 1۴۰ هزار نفر به ۷۰ هزار نفر کاهش 

داشته است!
خبرگزاری »ایرنا«: مقصر تصادفات جاده ای 
دولت نیست بلکه ۵۰ هزار نفر راننده ای هستند 
که مشروب می نوشند و کمربند ایمنی نمی  بندند.

ایران  جاد ه ای  تصادف  »کیهان«:  روزنامه 
ساخته و پرداخته رسانه های بیگانه است. نه تنها 
تصادفی و مرگی رخ نداده بلکه چندین زاد و ولد 

در این جاده ها هم گزارش شده است!

آیا می دانستید )۳(
آیا می دانستید که برای شعله ور کردن انقالب 
بعدی ایران باید به جای کبریت یک تومانی کبریت 
۷۰۰ تومانی بخرید آن هم به شرط این که کبریت 
شما ساخت چین و رومانی و روسیه نباشد و واقعا 

به موقع جرقه بزند؟
مردم بیچاره ایران را بگو که برای انقالب بعدی 
چقدر باید بیشتر خرج کنند. انقالب قبلی واقعا 

کم  خرج بود.

یک ایرانی در جهنم
امروز نزدیک های ظهر بود که باالخره رسیدیم 
این باال. خیلی شلوغ بود و کلی ملت سر پل صراط 
توی صف ایستاده بودند. یاد اوضاع خودمان روی 
کره زمین افتادم که توی صف مرغ و گوشت و برنج 
می ایستادیم. کلی طول کشید تا به اینجا رسیدیم. 
عرق کرده و خسته و کوفته بودیم و داشتیم از هر 
چی مسافرته باال می آوردیم. حتی از سفری که به 

عربستان کرده بودیم هم بدتر بود.

صف خیلی طوالنی بود. از کناری می پرسیدم: 
چرا اینقدر شلوغه؟ 

جواب داد: به خاطر سوریه است که هر دو 
سه دقیقه دو سه نفر می میرند و می آیند این باال.

باالخره نوبت ما شد. البته دو سه تا ایرانی 
داشتند می زدند توی صف ولی با مشت و لگد آن ها 

را به عقب برگرداندیم.
مسئول عوارض پل صراط شروع کرد به سئوال 
کردن. به فارسی هم سئوال می کرد. این یارویی که 
آمده بود توی »صدا و سیما« و ادعا می کرد که زبان 
آن دنیا فقط عربی است چرت می گفت. مسئول پل 
صراط خیلی مال لغتی بود و همه اعمال و کردار 

من را در دفتری نوشته و آماده داشت.
مثال وقتی که روی گربه ام بنزین ریختم و یا 
وقتی که مجله لختی های بابا را کش رفتم و یا 
روی صندلی معلم یک جوجه تیغی مرده با چسب 
چسبانده بودم و یا وقتی که به استاد دانشگاه کالس 
ادبیات فارسی رشوه دادم تا نمره قبولی بدهد و یا 
وقتی که از دولت پول گرفتم که مردم را در خیابان 

کتک بزنم، همه و همه را داشتند.

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

7482 Lee Highway. Falls Church, VA 22042
Tel: 703.560.4400       Fax: 703.208.3221

www.nationalfh-mp.com

برای کسب هرگونه اطالعات، کمک، راهنمایی و خرید آرامگاه در
NATIONAL MEMORIAL PARK
KING DAVID MEMORIAL GARDENS

با خامن سوسن میـردامادی  متاس بگیـرید.
703.625.2505

Sussan.mir-damady-esfahani@dignitymemorial.com

مرگ امری اجتناب ناپذیر است 
پس با پیش خرید منزل ابدی خود:

•  کمک به آرامش فکر خود و بازماندگان نمائید.
•  شامل تخفیف ویژه شوید.

•  قیمت را بصورت اقساط پرداخت نمائید.
•  با سلیقه خود جا را انتخاب نمائید. 

•  خرید امروز باعث جلوگیری از افزایش قیمت و موجب صرفه جویی شما می گردد. 

همه به معبود خواهیم پیوست

و استفاده از:

تخفیف استثنائی، اقساط نازل 
و کم بهره و جلوگیـری از 

افزایش قیمت در آینده

با بهزاد عامری متاس بگیرید

703.298.1865

لطفا این مسئولیت مهم و هزینه های آن را به عهده عزیزانتان نگذارید

برای پیش خرید آرامگاه 
National Memorial Park 

 King David Gardens

در
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افقی

جدول این شماره

بقیه از صفحه ۳۳

خالی از شوخی

حل سودکو شماره قبل

جدول سو دکو این شماره

حل جدول شماره ۱ نوروزی عمودی

6

9

6

4

8

9

9

4 6

7

5

1

3

3

6 4

4

2

2

2

8 7

43

3

بقیه از صفحه ۱۷

بقیه از صفحه ۳۸

بقیه از صفحه ۱۷

«ایرانیان» 
پرخواننده ترین و موثرترین وسیله تبلیغاتی است 
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ووکاول
االسیتارباریو و

حل جدول شماره ۲ نوروزی
ـ مامور انتظامی سیار برای مراقبت و نگهبانی   1
ـ جانوری آبزی از تیره خارپوستان که بیشتر در قعر 

دریا زندگی می کند. 
۲ ـ بخشی از شمال شرقی تهران ـ از انواع 

خورشـ  سنگ کارد تیزکنی.
پایه ها ـ پیامبر صبور ـ قوی هیکل و  3 ـ 

تنومند. 
۴ ـ برقرار و آباد ـ از ادوات ورزشی ـ جریان 

شدید هوا.
۵ ـ از شهرهای معروف نیکاراگوئه ـ پارچه 

زیر رویه.
۶ـ  دباغی پوستـ  واحد پولی استـ  ماما.

1ـ  برده جنگجوی رم باستان ـ  کریه المنظر.
جمهور  رییس  ـ  مشورت  و  کنکاش  ـ   ۲
گلیست فرانسه ـ »اسمی« است به شرطی که 

وارونه بخوانید! 
3ـ  محکم کردن ـ  اسم ترکیـ  به هم خوردن 

دو چیز.
و  پرندگان  النه  ـ  زنانه  تن پوش  نوعی  ـ   ۴

مسکن و خانه.
۵ ـ  از دیدنی ها ـ تکرار یک حرف ـ  عهد و 

میثاقـ  نت سوم.
۶ ـ واحدی در وزن ـ رب النوع رومی دختر 

ژوپیتر والتون ـ  رود اروپاییـ  گیاه کتیرا.
ـ کاشف و دریانورد نروژی قرن و کاشف قطب   ۷

جنوبـ  از شهرهای بوسنی هرزگوین.
۸ ـ خدا کند در چشم و هم چشمی منصف 
ـ  تورم ناشی از  باشد! ـ درپوش موتور اتومبیل 

چرک در بدن.
9 ـ موجودی ترسناک ـ لقب حضرت عیسی 

مسیح.
1۰ـ  بیشتر جانوران دارند ـ  مال بعضی ها سیاه 

استـ  هادیـ  عدد بهم زن!
11ـ  طریق میان برـ  نوشتنـ  ویتامین انعقاد 

خونـ  شهری در آلمان.
1۲ـ  شهر دانشگاهی فرانسهـ  شمس تبریزی 

مرداش بود.
بازی  ـ  کردن  عفونی  برای ضد  کاری  ـ   13

کودکانه!ـ  در پرده و پوشیده.
ـ از  ـ از پایتخت های آفریقایی  ـ طاقت و توان   1۴
ترکیب آن با اکسیژن اسید اوریک تشکیل می شود.

از  نقاشی  تابلوی  ـ  روسی!  اسامی  از  ـ   1۵
سالوادور دالی.

از  روزگاری  ـ  و مسکین  فقیر  ـ  پاتیل  ـ   ۷
پایتخت های اروپایی بودـ  از آهو خوش بود.

ـ شهری در فارس. ـ گذرنامه  ـ دعای زیر لب   ۸
ـ زاری  ـ حرف ندا  ـ عالمت مفعول بی واسطه   9

و شیونـ  آنچه که منزه از ماده باشد.
1۰ـ  از شهرهای استان خراسان ـ  سرتراش و 

خونگیرـ  نفس چاق.
11ـ  نگاهداری و حفاظتـ  پر و لبریز.

1۲ـ  مظهر شر و فسادـ  بزرگوار و بلندمرتبهـ  
ایالتی در شبه  قاره.

ـ دارندگی ـ  شبگرد و پلیس صد سال پیش   13
ـ دستگاه تشخیص مصرف آب و برق.

1۴ ـ بلند و بالغ ـ سرور و مهتر ـ شجاعت 
و پهلوانی. 

ـ کاری برای پیشگیری از بیماری های واگیر   1۵
ـ  از شعرا و ترانه سرایان معاصر.

که از دیواره رگ ها داخل خون شده و در مسیر 
خود باعث بسته شدن عروق کوچکتر و موئین 
می گردند و یا لخته شدن خون بطور غیرعادی در 
سرخ رگ ها که خود پدیده دیگری است. به عبارت 
دیگر وقتی پالک های موجود در جداره عروق آزاد 
شدند می توانند جلو جریان طبیعی خون را بگیرند. 
بخصوص اغلب این موارد در مورد عروق خونی قلب 
یعنی عروق کرونر یا تاجی اتفاق می افتد که بسیار 
باریک و موئین هستند و در نتیجه ایجاد سکته 
قلبی یا انفارکتوس می کنند که یک حالت فوری و 
اورژانس می باشد و الزم  است که بیمار را هرچه 

سریع تر به مراکز درمانی اورژانس رسانید.
یکی از جدیدترین تحقیقاتی که در این مورد 
انجام گرفته و در مجله معروف »نیو انگلند ژورنال آو 
مدیسین« به چاپ رسیده نشان می دهد که کسانی 
که دارای اندازه زیاد CRP در خونشان بوده اند سه 
بار بیشتر از افرادی که دارای CRP پایین بوده اند 
بعد از حمله قلبی جان خود را از دست داده اند. 
و  طبیعی  از طرف طب  همیشه  که  توصیه ای 
تکمیلی به همگان شده این است که یک آزمایش 
ساالنه CRP انجام دهند. این یک نوع آگاهی است 
که از طرف خود بدن به خاطر دفاع طبیعی به شما 

داده می شود که به بدن خود توجه کنید.
این آزمایش نه تنها در مورد پیشگیری بلکه 
درمان به موقع و قاطع تر بیمارانی  که در آینده 
ممکن است در معرض حمله های قلبی قرار گیرند 
مفید است، حتی در مورد کنترل سایر بیماری هایی 
که بطور کلی برای سایر اعضاء و اورگان های بدن 

پیش می آید موثر خواهد بود.
خوشبختانه این آزمایش در بیست و هشتم 
آمریکا  قلب  انستیتوی  طرف  از   ۲۰۰3 ژانویه 
(American Heart Association) و همچنین توسط 
 Centers for) مرکز کنترل و پیشگیری بیماری
Disease Control and Prevention) مورد تصویب 
قرار گرفته است. مطلب قابل ذکر این است که 
طبق سفارشات و توصیه های قبلی خود که همواره 
هدف طب طبیعی و تکمیلی و پیشگیری از بیماری 
می باشد این مساله مهم را در مورد تغذیه صحیح 
و ورزش مناسب و دوری از استرس و بهداشت 
کامل مکررا به اطالع خوانندگان عزیز رسانده ام 
و تذکر داده ام که سالمت هر کس در درجه اول 

دست خود اوست.

مساله مهم تورم و التهابات...

هم برای آنان سال انتخاب است. انتخاب بین 
رفتار کژدار و مریز گذشته و یا تعیین تکلیف صریح 

با انتخاباتی که در آن حضور ندارند.
رهبری که معموال چند ماه قبل از هر انتخابات 
برای  را  خود  شاخص های  جمهوری،  ریاست 
هوادارانش روشن می کرد، اینک سکوت کرده و 
ممکن است درباره رای خود هم به راحتی گذشته 

تصمیم نگیرد.
محمود احمدی نژاد که رهبری پس از انتخابات 
سال ۸۸ نظرش را به نظر خود نزدیک خواند، این 

روزها بدون بدرقه دفتر رهبری به سفر خارجی 
می رود و با اکثر منصوبان رهبری درگیر می شود. 
امیدوار است  رهبر جمهوری اسالمی شاید 
مجبور به رفتار جدیدی با احمدی نژاد نباشد، چرا 
که هنوز تمایل به ناتمام ماندن ریاست جمهوری 

او ندارد.
»صدا و سیما« اما در ماه پایانی سال مستند 
»فرجام نامبارک« را پخش کرد تا هشداری به 
احمدی نژاد باشد. هشداری که بعید است توسط 
او جدی گرفته شود، اما حداقل می تواند به رییس 
جمهور بعدی منتقل شود تا از ابتدا خود را مصون 

از عزل نداند و تجربه احمدی نژاد را تکرار نکند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

سال انتخاب 

است تا در فضای کنونی تصمیم درست اتخاذ شده 
و اشتباهات گذشته تکرار نشود.

استبداد و اقتدار گرایی بزرگ ترین مشکل کشور 
دیگری  بیراهه  نیز  وابستگی  و جامعه هستند. 
است. اما آنچه اینک خطرش به صورت عینی دیده 
می شود و مشکالتش گریبان کشور و ملت را گرفته 
است، استبداد دینی است. بنا بر این هیچ موضوع 
دیگری در مقطع کنونی نباید شکاف بین آمریت و 

مردم ساالری را تحت الشعاع قرار دهد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

محافظه کاری سیاسی و...

مسئول پل صراط به من یک کارت قرمز داد. از 
کناری پرسیدم: کارت قرمز یعنی چه؟

خود مسئول جواب داد: یعنی این که صاف میری 
جهنم! بعدش هم خیلی شیطانی خنده سرداد.

با خودم پول نیاورده بودم تا دم این مسئول 
را ببینم. البته بد هم نبود چون بچه ها می گفتند 
جهنم خیلی بهتر از بهشت است و آنجا همه دارند 

صفا می کنند.
ما را با یک اتوبوس که روی خط های نوری حرکت 

می کرد به جهنم فرستادند.
کسی که کنار من نشسته بود مرتب خودش را 

باد می زد و می گفت: استغفراهلل... استغفراهلل...
کلی عرق کرده بود و داشت از وحشت سکته 

می کرد. فکر می کنم از جهنم خیلی می ترسید.
باالخره وارد جهنم شدیم. هوای آنجا آنطور هم 
که توی مسجد به ما گفته بودند بدک نبود. یک 
خرده از هوای تهران خودمان بدتر بود و کمی گرم تر.

هر کدام از ما را به یک حفره که اسم ما باالیش 
بود فرستادند تا در آنجا بخوابیم. من در حفره خودم 
دراز کشیدم و چشمانم را بستم تا کمی بخوابم. چند 
دقیقه بعد از سر و صدای بلند حفره کناری بیدار 
شدم. سرک کشیدم و دیدم که یک یارویی با دو سه 
تا دختر دارند ماچ و بوسه می کنند. نمی دانم طرف 
چطوری آن ها را از حفره های خودشان بلند کرده بود 

و به آنجا آورده بود.
صبح که بیدار شدیم به ما صبحانه دادند؛ شله زرد 
بود و یک قیمه خیلی بدمزه.  سر میز غذای صبحانه 
که همه دور آن نشسته بودند از کناری پرسیدم: غذای 

اینجا همیشه اینقدر بدمزه است؟
گفت: آره. ولی توی بهشت غذا خیلی عالیه؛ 

پیتزا و کباب و... 
بهش گفتم که خفه شود.

یکی از مسئولین آمد و به ما برنامه روز را که روی 
کاغذ چاپ کرده بودند نشان داد.

نمایش فیلم های بد هالیوود برنده جایزه تمشک 
طالیی ساعت 11 صبح، نطق محمود احمدی نژاد 
در سازمان ملل ساعت ۲ بعد از ظهر، خطبه امام 
جمعه خاتمی ساعت ۴ بعد از ظهر و نمایش فیلم 

اخراجی های 3 در ساعت ۶ بعد از ظهر.
بعد از ظهر بود که دعوا شد. دلم برای جنوب 
تهران حسابی تنگ شد. یکی را گرفته بودند که از 

بهشت به جهنم مشروب قاچاق می آورده. کلی بهش 
شالق زدند. دو سه ساعت بعد یکی از هموطنان 
بخاری  درجه  به  می خواست  گرفته شد.  مچش 
جهنم ور برود و درجه حرارت تهویه مطبوع آنجا را 
دو سه درجه پایین بیاورد. او را هم کلی کتک زدند. 
یاد روزهای بعد از انتخابات افتادم که مردم را در 

خیابان کتک می زدیم.
ساعت حدود 9 شب بود و در حفره ام خوابیده 
بودم که یکهو قیافه یک پیرزن زشت و بد هیکل چاق 
را در مقابل خودم دیدم. با وحشت از جا پریدم. از 

او پرسیدم: چی می خواهی؟ 
با دندان های کرم خورده اش خندید و گفت: 
مرا از بهشت فرستاد ه اند. تو یکی از جوائز اعمال 

من هستی! 
بعد پرید روی من و شروع کرد به ماچ کردن من. 
داشتم باال می آوردم. پیرزن نفس نفس زنان گردنم را 
ماچ کرد و با صدایی که سعی می کرد سکسی باشد 
گفت: امیدوارم سر من کاله نگذاشته باشند چون 

به من قول یک مرد حوری باکره را داده بودند...

بيانديشيم.
سرشکستگی و سرفرازی ما همه در گرو آغاز 
کردن ها و برنامه های ما برای آينده ای است که از 
پس امروز و اکنون مان از راه خواهد رسيد تا به ما 
حساب پس دهد که چه اراده کرده ايم و بر اساس 
آن چه ها که دريافت نداشته ايم. سود و زيان هيچ 
شرکتی را به حساب خدا و امام زمان نمی نويسند و 

تنها مديران را مسئول نتايج کار می دانند.
اين درسی است که من از نوروز گرفته ام.

بقیه از صفحه ۱۳

درسی از نوروز

بقیه از صفحه ۱۵
نگاهی به بیانیه ۹۱ چهره...

تصور نمود. هم ترکیب حکومتی تغییر و هم توان 
اصالح پذیری آن بیش از پیش کاهش یافته است و 
در عین حال آن را شکننده تر کرده است. به همین 
دلیل آن ها اصالحات، که تنها راه رفع مشکالت 
است را برای حفظ قدرت و منافع انحصاری خود 
خطرناک می بیند. پس به جای آن، هر بار اهرم های 
جدیدی برای سرکوب مردم متعرض آماده می کنند. 
در سوی دیگر، مردم هم شناخت بیشتری از نظام 
جمهوری اسالمی، و نتایج اسفبار ادغام دین و 
پیدا  فقیه  والیت  مادام العمری  رهبری  و  دولت 
کرده اند، و می دانند که ریشه مشکالت چیست. 

شانس پیروزی نامزدهای مطلوب رهبر آنقدر 
مشارکت  از  آن ها  که  است  کرده  پیدا  کاهش 
اصالح طلبان در انتخابات وحشت دارند، و در نبود 
اصالح طلبان هم کاندیدای احمدی نژاد را برنده 
انتخابات می بینند. آیا تشویق خاتمی به نامزدی 

در چنین شرایطی جان تازه بخشیدن به وضعیت 
میرنده آن ها نیست؟ 

ادامه  که  گرفت  نادیده  نمی توان  را  واقعیت 
نظام کنونی از یکسو با سرکوب و از دگر سو توزیع 
بخشی از درآمد ساالنه ۲1۷ میلیارد دالری نفت 
اصالحات  یک  بدون  است.  گاز ممکن شده  و 
وضعیت  بهبودی  انتظار  نمی توان  ساختاری 
بهتر  اصالح طلبان  داشت.  را  کنونی  وخامت بار 
است برنامه های سیاسی خود را بر آن اساس تدوین 
کنند، نه مشارکت در وضعیت میرنده کنونی. حل 
بحران ساختاری ایران و گذر از بن بست سیاسی 
کنونی مشارکت همگانی را طلب می کند. خواست 
پیشگامی نخبگان اصالح طلب و دنباله روی دیگران 

از آن ها زمینه خود را از دست داده است. 
برگرفته از پایگاه اینترنتی «ایران امروز»


