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شوخی با اخبار
* آیت اهلل جنتی: مصر بدبخت شد چون والیت 

فقیه نداشت!
ـ  انگار خودش توی سوییس و سوئد و آمریکا 

زندگی می کنه!
* سپاه پاسداران: فعالیت اقتصادی سپاه در 

دوره احمدی نژاد سخت تر شد.
ـ برای این که خودش رقیب شما شد!

* سردار شریف: عملکرد سپاه در سال ۸۸ 
رضایت مردم را به همراه داشت، سپاه در جریان 

انتخابات اشتباهی نکرد!
ـ برو بابا! می خواهی ادای ارتش مصر را دربیاری 

که در کنار مردم ایستاد نه رهبران؟!
* مجلس ایران بدهی به بانک جهانی را بررسی 

می کند.
ـ میگه بدیم یا ندیم؟ یا بهتره گروگانی چیزی 

بگیریم تا مبلغ را نصف کنند؟!
* محکومیت چهار درویش گنابادی به هشت 

سال حبس تعزیری و 1۲ سال تبعید.
ـ مجازات سختی نیست، می  توانستند آن ها 
را به زیارت  ساالنه اجباری از مقبره امام محکوم 

کنند!
* ارکستر سمفونیک تهران بعد از هشتاد سال 

بسته خواهد شد.
ـ احتماال مسئولین خرفت دولتی گفته اند: 
حوصله مان سر رفت که همش همان موسیقی را 

۸0 سال تکرار کرده اند!
خارجی  رسانه های  تهران:  »کیهان«   *

می نویسند ایران به آمریکا اعتماد ندارد.
ـ خبر واقعی احتماال این بوده که »کیهان« 

عوض کرده: رسانه های خارجی می نویسند آمریکا 
به ایران اعتماد ندارد!

* ترخیص یک میلیون تن کاالی اساسی از 
بنادر جنوب ایران.

ـ این سپاه هم کارهای اساسی می کند؛ نه 
مثل بخش خصوصی که همه جنس هایش در انبار 

گمرک هاخوابیده!
* محسن اژه ای: احتمال عفو در پرونده فساد 

مالی هست.
ـ باز هم مالخور کردید؟

زیاد  آمریکا  با  مذاکره  درباره  خامنه ای:   *
خوش بین نیستم.

ـ با همین جمله ای که گفتی دالر ۲00 تومن 
رفت باال!

* آغاز به کار چهار دانشگاه ویژه دختران از 
مهر ماه امسال.

ـ مدرک اصلی هم احتماال لیسانس شوهرداری 
است یا کارشناسی ارشد آشپزخانه!

* یک فعال محیط زیست در ایران بازدداشت 
شد.

آخوند  و  مال  بدون  محیطی  احتماال  ـ 
می خواسته!

روزه خواران  با  انتظامی:  نیروهای  رییس   *
برخورد شدید می کنیم.

ـ کتک خوردن روزه را باطل نمی کند؟ خوردن 
خوردن است...

جنجال بر سر خانه سینما
گزارش ویژه

حدود دو هزار نفر از هنرمندان سینمای ایران 
دو هفته پیش در اعتراض به پلمپ شدن خانه 
سینما توسط وزارت ارشاد در مقابل ساختمان این 
نهاد تجمع کردند. در بسیاری از کشورهای متمدن 
دنیا وقتی هنرمندان مشهور در جایی جمع می شوند 
برای آن ها قالی قرمز پهن می کنند و فالش عکاسان 
چشم ها را کور می کند. اما در این تجمع هنرمندان 
به جای قالی قرمز با باطوم سیاه نیروی انتظامی 
پذیرایی شدند و به جای شامپاین مرسوم در غرب 

آب شلنگ پلیس را نوشیدند.

جنگ جمهوری اسالمی با سینما چیز تازه ای 
نیست. سال ها است که آن ها می خواهند طبقه 
روشنفکری که با صدا و تصویر می توانند خلق را به 
حرکت درآورند و احساسات آن ها را تحریک کنند 
و یا خرافات مذهبی آن ها را مسخره کنند سرکوب 
نمایند. آن ها می گویند برای کشتن مار سرش را 

قطع کن و این سر مار همان خانه سینما است.
خبرنگار مخصوص ما از تهران گزارش می کند 
که دو هزار نفر کارگردان، نویسنده، هنرپیشه و 
فعال سینمایی با نیروهای انتظامی درگیر شده ولی 
موفق به شکستن قفل و زنجیر در های بسته خانه 
سینما نشدند. او می گوید این دو هزار نفر دیوانه وار 
به قفل و زنجیرها مشت می زدند؛ انگار که دارند 

ضریح امامی را زیارت می کنند.
خبرنگار ما می گوید: جواد شمقدری که بسیار 
در درک سینما »جواد« است و کسی نمی داند 
چرا رییس سازمان سینمایی وزارت ارشاد شده به 
میان جمعیت تظاهر کننده آمد  و گفت: سینما 
بی سینما، اون ممه را لولو برد! او در ضمن گفتن 
این جمله به ممه های هانیه توسلی هنرپیشه زن 

معترض خیره شده بود.
حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی، 
کمی بعد به محل تجمع هنرمندان آمد و گفت: 
یا  از شما دوست دارید ممنوع الورود  کدام یک 

ممنوع الخروج بشوید؟
هیچ کس دستش را باال نبرد. او گفت: پس 

بفرمایید بروید سر خانه و زندگی تان!
خبرنگار ما می گوید: برای من جالب بود که 
به اصطالح  از سینماگران سینمای  هیچ کدام 
»مقاومت« در این تجمع حضور نداشتند و به علت 
این که به ضد مقاومت پیوسته اند از بقیه هنرمندان 

عذرخواهی کرده بودند.
یکی از سربازان گمنام امام زمان که خویشاوندی 
نزدیکی با خبرنگار ما دارد به او گفت: این شایعه 
که خانه سینما را قفل زده اند و بچه های نیروی 
انتظامی شب ها در آنجا فیلم های سوپر ایکس تماشا 

می کنند اصال صحت ندارد. 
او گفت: این که نیروی انتظامی می گوید کنترل 
خانه سینما تا شش مرداد در دست ما است به این 
علت است که آن ها در عرض نه روز آینده بتوانند 

همه فیلم های ضبط شده از مسافرین خارجی را 
در پشت درهای بسته خانه سینما تماشا کنند.

خبرنگار ما می گوید که در پایان این تجمع 
اعتراض آمیز عباس کیارستمی، را دیدم که پنهانی 
با دوربینش از این مراسم فیلم تهیه می کرد و به 
من گفت که این فیلم را که »سینما و دیگر هیچ« 
نام دارد به زودی به فستیوال »کان« خواهد برد و 

احتماال جایزه اول را خواهد گرفت.

روحانی و دعوت از اروپا 
و آمریکا

گزارش شده که ایران برای مراسم ادای سوگند 
رییس جمهور جدید حسن روحانی از ایاالت متحده 
و اتحادیه اروپا دعوت به عمل آورده و خواسته است 
که آن ها هم در مراسم  تحلیف ریاست جمهوری 

شرکت نمایند.
عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی، گفت که حسن روحانی شخصا 
دستور طرح این دعوت را داده تا میل خودش به 

ایجاد روابط دوستانه با غرب را نشان دهد.
این سخنگو گفت: اتحادیه اروپا جوابی نداده اما 
کاخ سفید طی نامه ای گفته است که در روز قسم 
خوردن یعنی روز چهارم آگوست باراک اوباما، به 
یک نمایش کمدی تلویزیونی که البته به خنده دار 
بودن مراسم تحلیف حسن روحانی نیست دعوت 

شده و نتیجتا پوزش می خواهد.

تیـرهای آخر در ترکش 
احمدی نژاد

احمدی نژاد در بخشی از آخرین دروغ های دوره 
دوم ریاست جمهوری خود گفت: تورم در دولت او 
نزدیک به 1۸ درصد، رشد اقتصادی مثبت چهار 

درصد، و بیکاری حدود 11 درصد بوده است!
اگر احمدی نژاد دروغ نمی گوید پس چرا این 

اعداد و ارقام را ارائه می کند و آن ها را از کجای 
احمدی نژاد  تعریف  تورم  شاید  درمی آورد؟  خود 
همان گوجه فروش محله او است که از سال ها 
قبل گوجه را به قیمت سال ۸4 می فروشد! رشد 
اقتصادی مثبت، اگر آمار فقط مربوط به عملکرد 
اقتصادی سپاه باشد، درست است! میزان چهار 
درصد بیکاری را هم می توان با منظور کردن یک 
میلیون مداح و لباس شخصی و زندانبان و محافظ 
شخصی توجیه کرد. اگر سربازان گمنام امام زمان 
را در نرخ بیکاری منظور کنیم احتماال نرخ بیکاری 

در ایران منفی خواهد بود!
به هر حال، شاید احمدی نژاد دروغ نمی گوید 

بلکه اینجوری برنامه ریزی شده است!

بیچاره زنان ایرانی
مقاله جدید شیرین عبادی با عنوان »زنان 
بسیار  مرا  دوم«  درجه  شهروندهای  ایرانی؛ 
با  مقاله  یک  می  خواستم  داد.  قرار  تاثیر  تحت 
عنوان »خاک بر سر مردان ایرانی؛ شهروندهای 
درجه اول« بنویسم اما چون شنید  ه ام که جایزه 
روزنامه نگاری پولیتزر معموال به مقاله های منفی 
تعلق نمی گیرد از نوشتن آن منصرف شدم. به این 
فکر افتادم که چند بار دیگر عکس های دختران و 
زنان ایرانی را در بیرون ورزشگاه یا استادیوم فوتبال 
آزادی تماشا کنم که در حسرت تماشای فوتبال 
له له می زنند و مقاله ای با عنوان »زنان ایرانی؛ 
شهروندهای درجه سوم« بنویسم اما چون خودم در 
داخل استادیوم بودم و داشتم با دیدن مسابقه حال 
می کردم منصرف شدم و آن را به بعد موکول کردم.

مثقال دات کام
چند روز قبل محسن اژه ای، سخنگوی دستگاه 
علت  درباره  خبرنگاران  به  توضیحاتی  قضایی، 
توقیف سایت »مثقال« ارائه داد. سایت »مثقال« 
معتبرترین و فعال ترین مرجع و منبع صحیح نرخ 
سکه و طال و ارزهای خارجی بود و آمار خود را 

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

شب شعر و سخن
گفتار و شعرخوانی 

توسط دکتر اسماعیل خوئی

دوشنبه 29 جوالی )7 مرداد(

مجازات اعدام و نقض قوانین 
حقوق بشر

سخنران: ساناز الستی

دوشنبه 5 آگوست )۱۴ مرداد(
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برای شکستن قیمت  اتومبیل، پراید سه میلیون تومانی به بازار آمد 

 بقیه در صفحه 41   

بر اساس عرضه و تقاضا در صرافی های ایران و 
کشورهای مجاور تهیه و به مردم ارائه می کرد.

محسن اژه ای گفت: الزم بود که این سایت 
اینترنتی بسته شود و افرادی بازداشت شوند. البته 

پرونده آن ها هنوز به دادگاه نرفته است.
او در جواب خبرنگاری که پرسیده بود جرم 
این افراد چیست و تخلف این سایت چه می باشد، 
گفت: این سایت نرخ هایی متفاوت با بانک مرکزی 

می نوشت و این نوعی تحریف اخبار است.
وی در جواب خبرنگار دیگری که پرسید حاج 
آقا اگر خود شما می خواستید خرید و فروش سکه و 
طال و دالر بکنید نرخ بانک مرکزی را قبول داشتید 
یا نرخ »مثقال دات کام« را، گفت: البته، »مثقال 

دات کام« ولی این دلیل نمی شود. 
که  کرده اند  اعالم  دولتی  نهادهای  از  برخی 
اخبار و آمار سایت مثقال باعث باال رفتن نرخ دالر 

شده است.
خبرنگار دیگری پرسید: یعنی این مملکت اینقدر 
اوضاعش قاراشمیش است که با ایجاد یک سایت 

اینترنتی می توان ریالش را به زمین زد؟
اژه ای جواب داد: بله، از این دشمن پدرسوخته 

هرچه بگویید برمی آید!

هواشناسی مصر
پیش بینی وضع هوای مصر توسط کارشناسان 
معتبر این نشریه: بهار عربی همراه با رگبار سنگین 
ریزش  ارتش،  برق  و  رعد  خون،  باران  گلوله، 
بهمن های اسالمی در مناطق برفی شمال، سیل 
جمعیت، به ویژه در حوالی میدان تحریر، ابرهای 
پراکنده تردید مردم در مورد آینده مصر و طوفان 
شدید ضد اسالمی که از طریق کوه های ایران و 

ترکیه در جریان هستند و به سوی مصر می آیند.

نفوذ زن های عرب در 
فرهنگ پارسی

با یکی از رفقا پای تلفن بودم. 
گفت: می دونی اسم زن حسن روحانی چیه؟

گفتم: پنه لوپه کروز؟ 
اسمش  عمه ات!  مرگ  آره  گفت:  و  خندید 

صاحبه عربی است!
گفتم: بگذار روی مبل بشینم و دوباره اسمش 

را بگو؛ ممکنه سکته کنم.
گفت: صاحبه عربی!

گفتم: خود روحانی هم می گویند اسم فامیل 
فریدون داشته یعنی حسن فریدون بوده و موقعی 
که در انگلیس بود چون بازار سهام خمینی در 
حال ترقی بوده اسمش را به حسن روحانی تبدیل 

کرده...
گفت: شاید هم زیر نفوذ زنش بوده... فکر 

نمی کنی؟
گفتم: اگر اینطور باشد باید گفت بی خود نیست 
هنوز هم دلیل شکست دو هزار و پانصد سال 
تمدن پارسی از عرب ها و بحث آن به نتیجه ای 

نرسیده است.
گفت: به خاطر ایرانی هایی بود که اسمشان را 

عربی کردند؟
است.  عرب  زن های  این  خاطر  به  گفتم: 
بعضی هاشون تیکه بدی نیستند و باعث می شوند 

به کشورت خیانت کنی...

آخرین جوک برای 
احمدی نژاد

سر چهارراه پشت چراغ قرمز بودم.
کودکی دوان دوان به طرف من آمد و پرسید: 
ارزون  نمی خواهید؟   زخم  آقا... چسب  آقا... 

می فروشم...
گفتم: با همه این دردها و بدبختی های این 
مملکت اگر حتی همه چسب زخم های تو را بخرم 

نه زخم من خوب می شود و نه زخم های تو...
کودک چند ثانیه نگاهم کرد و گفت: پول نداری 
یا داری مثل احمدی نژاد ما را سر کار می گذاری؟

رهبر داریم تا رهبر!
شنیدم پاپ اعظم جدید مسیحیان کاتولیک 
جهان یعنی پاپ فرانسیس دوشنبه گذشته به 
کشور برزیل سفر کرده است. گفته اند که حدود 
یک میلیون نفر از مسیحی های سرتاسر جهان 
به ریو مسافرت کرده اند تا در مراسم دعای پاپ 

اعظم شرکت کنند. این رقم به غیر از ده ها میلیون 
مسیحی برزیلی است که در اشتیاق دیدار رهبر 
مذهبی  شان جایگاه های جلوی کلیسای اصلی شهر 

را رزرو کرده اند.
من واقعا به این مسیحی ها حسودی می کنم. 

 آن ها رهبر دارند ما هم رهبر داریم؟! 
رهبر  آن ها از نیمکره شمالی به نیمکره جنوبی 
می رود تا از میلیون ها مشتاق دیدار کند. رهبر ما 
را بگو که می خواهد رهبر مسلمانان جهان باشد 
و در مراسم ورودش دو سه هزار نفر آن هم به زور 
شالق و زندان و از کار برکنار شدن و شاید هم قول 
ترفیع و چند جرعه آبمیوه ساندیس سر و کله شان 

پیدا می شود.
آن هم رهبری که از فرط تنبلی از کشور خارج 
نمی شود و به خودش حداکثر تا تبریز و بوشهر 

زحمت مسافرت  می دهد.

پوزش و تصحیـح
مطلب سینمایی هفته گذشته در مورد »من 
نفرت انگیز ۲« به علت حواس پرتی حروف چین 
چاپخانه که داشت مطلب جنیفر لوپز را در همان 
زمان تایپ می کرد اشتباها »من نفرت انگیز« درج 
شده بود و بسیاری از خوانندگان متوجه نشدند 
که این مطلب در مورد دوره دوم ریاست جمهوری 
احمدی نژاد است )به خاطرنبودن عدد ۲( و نه دوره 
اول. بدین وسیله از تمام خوانندگان گیج و ویج 

شماره قبل عذرخواهی می کنیم!

کفش هایم کو؟
با اجازه سهراب سپهری

اهل جمارانم
روزگارم بد نیست
خانه ای دارم توپ
بهتر از قصر شاه

روزگارم بد نیست
هودارانی دارم

مداحانی تیز و زبل
نشان آریامهری اکنون

زخم مهر نماز آن هاست

روز تولدشان
برایشان دستمال می خرم

چفیه فلسطینی
یا ابریشم یزدی

فرقی نمی کند، هر دو را دوست دارند
روزگارم بد نیست 

بیشتر اوقات بیکارم
بعضی روزها کسی را دار می زنم

بعضی شب ها کمی تار می زنم
باید آب را گل آلود کنیم

تا آن ها
در آن دوردست ها آب نخورند

کوفتشان شود، نفت کافی نیست؟
کسی صدایم زد: علی... علی...

گفتم: بگو علی آقا، یا حتی آقا
دوباره گفت: علی... علی...

کفش هایم کو؟...

کفش هایم کو؟...

حرف از کفش های من نیست...
عیال دنبال کفش هایش می گردد

پارتی مولودی دارد
با خانم های دیگر

خانم ساکت باش!
بگذار ببینم این کیست علی علی  می گوید!

تقصیر دهان فراخش است...
فردا اعدام روی شاخش است...

بیانسه و تظاهرات
یکی از رفقا عکس بیانسه را برایم فرستاده بود 
که در مراسم تظاهرات علیه حکم دادگاه )تبرئه 
شدن قاتل سفید پوست یک جوان سیاهپوست 

در فلوریدا( شرکت کرده بود.
در جوابش نوشتم: تو به من حسودی می کنی 

  703.931.0020      

www.Cafeshirazbarandgrill.com

از چشم و دل خود 
پذیرائی کنید

کافه رستوران و بار »شیراز« 
محل مالقات اهل دل!

3672 King Street 
 Alexandria • VA 22302مناسبت ترین محل برای بازی های دارت و ختته نرد

موسیقی زنده )خواننده گیتاریست(
پنج شنبه، جمعه و شنبه شب ها:
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بقیه از صفحه 1۵

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

برای اجنام کلیه تعمیرات داخلی 
و خارجی منزل،  برق کشی، لوله کشی 

و ... با مجید متاس بگیرید.
(703) 209 3212

Insurance و License دارای

Tara Home Improvement

عمودی

بقیه از صفحه ۳1

خالی از شوخی

1ـ  رمانی تاریخ از ویکتور هوگو از سرگذشت خواهر 
سزار که به ملکه زهرها شهرت داشت ـ دنبال کردن و 

جستجو. 
۲ـ  پاداش کار نیکـ  از مصالح ساختمانیـ  کودک 

نوزاد.
3ـ  حساب ارزیـ  معدنـ  از انوع مرکبات.

4 ـ شهری در استان اردبیل ـ پنبه زن ـ متشکل از 
چند واگن.

1ـ  ابریشم نخالهـ  نخستین صدراعظم آلمان غربی 
که در زمان وی دیوار برلین احداث شد.

ـ  هرز  گیاهان  از  کشاورزی  زمین  پاکسازی  ـ   ۲
می گویند مرد را آبدیده کندـ  از کتب آسمانی.

ـ از جانوران وحشی  ـ نیستی  ـ بزرگی و بخشندگی   3
آفریقا و آسیا.

4ـ  روز رستاخیزـ  کوشش و تالشـ  خانه ییالقی.
۵ ـ نوعی چاشنی غذا ـ قصد و آهنگ ـ پهلوان و 

شجاعـ  آفرین است و وتر کمان.
ـ کشوری  ـ عنوانی که سابقا به امیرزادگان می  دادند   6

باقی مانده از ابرقدرت شوروی!ـ  جامه گشاد و بلند.
۷ ـ کتاب داستان ـ اشاره به نزدیک ـ موی بلند ـ 

ضمیر متکلم وحده.
۸ ـ سابقا به جای پلیس مرزی و بیابانی خدمت 

می کردـ  فالخن.
9ـ  واحد پول معتبر آسیاییـ  رنگ مطلوب آسمان 

ـ آهنگ و نیتـ  تفاله چغندر قند.
10ـ  چال کردن، به خاک سپردنـ  از انواع دوچرخه 

ـ زمان معین.
11 ـ قبیله حاتم ـ پاک نژاد ـ اصطالحی در زمین 

فوتبالـ  حرف آخر.
1۲ ـ پراکندگی ـ سرای مهر و کین ـ معبر باریک 

و دراز.
13 ـ خروش امواج دریا ـ آنچه از جانب پروردگار بر 

پیامبران نازل شودـ  تخت سلطنتی و فر و شکوه.
اسب سواری هم  به  و  است  مرتبه  و  دفعه  ـ   14
می گویندـ  درس زورگی!ـ  فیلمی از رسول مالقلی پور با 

هنرنمایی جمشید هاشم پور.
1۵ـ  معروفترین خوشنویس ایران معاصر شاه عباس 

اول که در خط ثلث بی نظیر بودـ  قوت غالب.

۵ـ  الستیک اتومبیلـ  فرزندان تازیـ  بیماری.
6 ـ گرداگرد دهان ـ در به در و گریزان ـ نخستین 

عدد سه رقمیـ  پسوند جمع.
۷ـ  بزرگواریـ  فلزی گرانبهاـ  در سلسله متریک به 

معنی هزار است.
۸ـ  گندم از آسیا برگشتهـ  قرض و بدهیـ  گفتار و 

سخنـ  شرم و حیا.
ـ پارچه ای گرانبها. ـ خانه طاغرتی!  ـ نشریه هفتگی   9
10 ـ سفید آذری ـ روز گذشته ـ مناره مسجد ـ 

خاکـ  سفالگری.
11ـ  قعر جهنمـ  سنگسار شدهـ  پارچه کم عرض.

1۲ ـ خدعه و نیرنگ ـ خنده رو ـ جای بند در کمر 
شلوار.

13ـ  سبب و علتـ  از قهرمانان شاهنامهـ  ساخته 
شده از طال.

ـ حیوانی از سگ سان ها با دست های کوتاه و بسیار   14
سبعـ  آواز دهندهـ  دستگاهی در موسیقی خودمان.

1۵ ـ خوش قد و قامت ـ استراتژی جنگی رونالد 

ریگان برای استقرار سپر دفاعی در برابر حمالت احتمالی 
شوروی سابق.
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که بیانسه بعضی شب ها که جنیفر لوپز 
سرش شلوغه به خواب من میاد و سعی 
می کنی بگویی که نیمه سیاهپوست او 
او  اوست.  نیمه سفیدپوست  از  بیشتر 
از نظر من نژاد ندارد ولی رنگ پوست 
قشنگی دارد. با این حرف ها می خواهی 
خواب های سکسی مرا سیاسی کنی؟ دو 
در پایان نوشتم: برو این دام بر مرغ دگر نه!

پوزش از خوانندگان
به علت تراکم مطالب در این شماره 
محمود  به  مربوط  طنز  مطلب  چند 
سوگند  مراسم  از  بعد  به  احمدی نژاد 
جمهور  رییس  روحانی  خوردن حسن 
بعدی جمهور اسالمی موکول شده است. 
رییس  اسم  فقط  است  همان  مطالب 

جمهور عوض خواهد شد.

شوخی با بخش آشپزی
به تازگی یک قسمت جدید آشپزی با 
عنوان کدبانوی ایرانی به این نشریه اضافه 
شده که به حق و انصاف و خدایی اش از 
مطالب طنز این صفحه من بامزه تر است 

و کامال با من به رقابت برخاسته است.
به عنوان مثال به مطالب شماره قبل 

این صفحه توجه کنیم:
* هر خانم ایرانی برای نشان دادن 
مهارت خود در آشپزخانه باید پختن سه 
یعنی فسنجان،  ایرانی  معروف  خورش 

قیمه و قورمه سبزی را بلد باشد!
شد؟  چی  کرفس  خورش  پس  ـ 

به جای شوهران  کوبیده  کباب  پختن 
هنر نیست؟

گوسفند:  قلم  با  سبزی  قورمه   *
می توانید به جای گوشت خورشی از قلم 
گوسفند در قورمه سبزی خود استفاده 

کنید تا مزه اش بهتر شود!
ـ البته اگر سبزی خوار هستید این غذا 
ایده آل شماست چون سبزی و لوبیایش را 
می خورید و استخوان های غذا را به سگ 

خود می دهید!
* طرز پختن خورش فسنجان پرروغن 
برای  مخصوصا  را  قسمت  این  ـ 
خوانندگانی که کلسترول باال دارند سانسور 

کرد ه ایم تا نخوانند!
* اگر خورش شور شد چکار کنید؟  
را که در غذا  کافی است مارک نمکی 

می ریزید عوض کنید!
ـ از کی تا حاال مارک نمک به شوری 
نمک ربط پیدا کرده؟ نمک نمک است.

* اگر خورش سوخت چکار کنید؟  
بهتر است فورا شعله زیر آن را خاموش 

کنید!
ـ بعدش هم به اداره آتش نشانی زنگ 

بزنید شاید برای شما پیتزا بیاورند!

افکار عمیق
سیب  آدم  است؟  دنیایی  چه  این 
خورد و از بهشت بیرونش کردند. استیو 
جابز کامپیوتری با نام سیب درست کرد 
و االن دارد در بهشت با همه آن هایی که 
آدم را بیرون کردند آب سیب می خورد و 
روی فرشته هایی که دوست دارد کلیک 
خوردن  جای  به  باید  آدم  آیا  می کند! 
سیب درخت سیب می کاشت تا بتواند 

به بهشت برود؟ 

از مذاکره مستقیم با آمریکا باید اجتناب 
کرد و بقیه قضایا. روحانی مجبور است با 
این ولی فقیه مطلق بین تمام خواه و دارای 
کمترین »بصیرت« در باره فجایعی که بر 
سر کشور و مردم وارد کرده است کار کند. 
او با چالش های زیادی در آینده کاری خود 
روبرو خواهد بود، ولی به احتمال زیاد علی 
خامنه ای بزرگ ترین چالشی است که در 

برابر او قرار خواهد گرفت.

بزرگ ترین چالش...

نفس در آن ها موفق شدند افراد نام آوری 
برای ایران تربیت کنند.

در این مورد سخنران به نمونه های 
»این  گفت:  و  کرد  اشاره  مشخصی 
کودکان نه تنها از وضع رقت بار گذشته 
رها شدند بلکه در رشته های فعالیت خود 
تبدیل شدند  برجسته ای  به چهره های 
که بعدها در میادین ورزشی جهانی به 
افتخارشان پرچم ایران به اهتزاز درمی آمد 
و سرود ملی ایران نواخته می شد و چون 
نام آن ها باید محفوظ بماند فقط به ذکر 
نام یکی از قهرمانان اکتفا می کنم که به 
قرن«  قهرمانان  »قهرمان  فیلم  نامش 
ساخته شده و در جراید و تلویزیون های 
جهان با او مصاحبه به عمل آورده اند و از 
افتخاراتش این است که از پرورشگاه به این 
مقام واال رسیده است و او کسی نیست جز 
محمد نصیری که در رشته وزنه برداری رده 
خروس  وزن به مقام اول المپیک رسیده 

و برای ایران مدال های طال، نقره، برنز به 
ارمغان آورده است. این در حالی است که 
کودکان بسیار دیگری هستند که پزشک، 

نقاش و موسیقیدان نیز شده اند.« 
ـ متکدیان که در سراسر شهر پراکنده 
کار جمع آوری  اردوهای  ایجاد  با  بودند 
و در کارگاه های فنی و حرفه ای آموزش 
دیدند تا پس از خروج بتوانند به جای 

گدایی کار کنند.
ـ تنظیم برنامه ای برای دانشجویانی 
که در خارج از کشور در رشته های مختلف 
مشغول تحصیل بودند و برای تعطیالت 
و دیدار خانواده هاشان به ایران می آمدند. 
و  فرصت  دانشجویان  از  دسته  این  به 
امکان داده می شد تا مادام که در ایران 
هستند بطور نیمه وقت در سازمان های 
هزینه ای  کمک  و  کنند  کار  شهرداری 
و در ضمن  فراهم کرده  بازگشت  برای 
 آگاهی از نوع کار سازمانی داشته باشند. 
این برنامه با حمایت نخست وزیر وقت، 
امیر عباس هویدا، به انجام رسید و هزینه 
آن در بودجه سازمان ها و شهرداری ها 

گنجانیده شد.
ـ آموزشگاه مذکور برای رفاه کارکنان 
مددکار خود تالش بسیار نمود از جمله: 
و  درمان  بیمه  کودک،  مهد  ایجاد 
بهداشت، ایجاد باشگاه های کارمندی و 
کارگری، برای بازنشستگان و رفاه خانواده 

آنان اعم از مالی و تفریحی.
به  شاهنشاهی  رژیم  تغییر  از  پس 
جمهوری اسالمی، بنا به گفته باهره بهار 
روز تولد حضرت علی به نام روز مددکار 
نامیده شد و برای سالمندان کارت تردد 

رایگان صادر شد.
تساوی  به  دارایی  تقسیم  تصویب 
بین زن و مرد که سال ها پیش سازمان 
زنان ایران پیگیرش بود به انجام رسید 
و تصمیمات مطلوبی برای بازنشستگان 

اتخاذ گردید.
برای حل مشکالت  قوانین  بعضی 
تعدد  مثل  پاگیر شد  و  خانواده دست 
زوجات، حضانت فرزندان پس از طالق 
یا مرگ، ازدواج دختران در سنین پایین.

محل زنان روسپی که در یک جا مترکز 
بودند تخریب و روسپی ها در سطح شهر 
پراکنده شده و موجب ازدیاد بیماری های 

مقاربتی و ایدز شدند.
آموزشگاه  بنیانگذار  در سال 13۵۷ 
پس  و  دستگیر  را  ایران  در  مددکاری 
موافقت  از کشور  او  با خروج  مدتی  از 
کردند. خانم ستاره فرمانفرماییان جزییات 
مربوط به بازداشت خود را در کتابی به 
نام »دختری از ایران« شرح داده است.

باهره بهار در خاتمه سخنانش گفت: 
کننده،  احیا  نقش  اجتماعی  مددکار 
تشخیص دهنده برنامه، طراح، سازنده، 

ارزیاب، مشاور و درمانگر را دارد.
در پایان نشست هنرمند جوان آروین 

مسعودی قطعاتی در بیات زند با سنتور 
نواخت که بسیار مورد توجه حضار قرار 
گرفت. آروین که در آمریکا و در خانواده ای 
فرهنگدوست بزرگ شده یکی از شاگردان 
»مرکز آموزش موسیقی کالسیک« است 
در  وی ینا،  در شهر  در سال 199۸  که 
ویرجینیا، توسط نادر مجد تاسیس شده 
و تعداد زیادی جوانان ایرانی و آمریکایی در 
آن به آموختن موسیقی ایرانی مشغولند.

مروری بر تاریخچه و...
بقیه از صفحه ۲۳

نظر  زیر  باشد،  پذیرفته  رژیم  که  شویم 
هرگونه  از  پرهیز  با  بین المللی،  مراجع 
اقدامی که به »دخالت« و »اعمال نفوذ« 
آزاد« تن در  تلقی شود، به »انتخابات 
خواهد داد، با چنین فرضی، پرسش این 
است که خواستاران »انتخابات آزاد«، با 
چه برنامه و منظور روشن و مشخصی در 
میدان خواهند بود؟ و از مردم چه خواهند 

خواست تا به کاغذ رای خود بیاورند؟
3 ـ نقل از سخنان آیت اهلل خمینی 

ـ نوفل لوشاتو. 
4ـ  از سخنان آیت اهلل خمینی در قم 

ـ 30 مهر سال 13۵۸.
 MONTAIGNE مونتین  ـ   ۵
مورالیست فرانسوی در قرن شانزدهم، 

در فضای جوشان رنسانس می گفت:
»قربانی در راه اختالفات مذهبی کافی 
است. افق دید را چنان باال باید گرفت که 
دیگر برای فرضیات موهوم، پیکر انسان ها 

را نسوزانند و معابد را به خون نکشند.«

آیا در افق اسالم...
بقیه از صفحه ۳۵


