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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

کاترین به مصر میرود

کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا سفر کوتاهی به مصر داشت .سفر او به خاطر
دیدن اهرام ثالثه مصر و مومیاییهای زمان فرعون
بود اما در کنار این مسافرت تفریحی مالقاتی هم
با محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر
داشته است.
کاترین اشتون گفت :برخالف شایعات رایج حال
محمد مرسی بسیار خوب است.
او گفت :در دیداری که با رییس جمهور سابق
داشتم از او پرسیدم :محمد ،خوبی؟ و او جواب
داد :مرسی! خوبم!

دانشگاه احمدینژاد

طرفداران و نوچههای محمود احمدینژاد ،از
جمله اسفندیار رحیممشایی ،باالخره موفق شدند
مجوز تاسیس «دانشگاه احمدینژاد» را از شورای
عالی انقالب بگیرند .قرار است به زودی زمین
این دانشگاه هم به صورت وقفی از سوی برخی
از چهرههای دوره احمدینژاد خریداری و کلنگ
ساختمان آن زده شود.
میگویند رشتههای تحصیلی این دانشگاه قرار
است تماما در مقطع دکترا باشند تا مردم دنیا
یادشان نرود احمدینژاد با آن که به او نمیآید اما
دکتر بوده است!
رشتههای تحصیلی قرار است موارد زیر را
پوشش دهد:
 ۱ـ دکترای مدیریت جهانی

 ۲ـ دکترای امور ماوراء الطبیعه
 ۳ـ دکترای اقتصاد و کنترل تورم
 ۴ـ دکترای اقتصاد و امور ارزی
 ۵ـ دکترای علوم سیاسی و روابط خارجی
البته حدس میزنیم که درس اصلی این
رشتهها که دارای چهار واحد است «اصول علم
تقیه» میباشد.

فتوای آبکی

آیتاهلل بیات یکی از مراجع معتبر تقلید عنوان
کرد که در تابستان امسال که گرما بیداد میکند
فتوا میدهم که خوردن کمی آب برای رفع تشنگی
روزهداران بالمانع است .این فتوای آوانگارد آیتاهلل
بیات مثل توپ افطار در ایران صدا کرد .بالفاصله
همه روزهداران در قم به سوی شیر آب و فلکه و
ب سردکن و یخچالها هجوم بردند و حاال
فواره و آ 
آب نخور کی بخور!
گفته شده که حتی بعضی از جوجه اسالمیهای
مدارس علمیه قم یواشکی از آبهای معدنی و
انرژیزا نظیر  Red Bullو غیره استفاده کرده و از
این فتوا سوء استفاده کردهاند!
دفتر آیتاهلل بیات در توضیح فتوای اخیر آبکی
اعالم کرد :حضرت آیتاهلل چند قطره آب را مجاز
دانستند نه یک سطل آب را! در ضمن نامههای
استفتاء رسیده به دفتر ایشان در مورد خوردن آب
با ویسکی یا اسکاچ روی یخ اصال بامزه نیستند!
سخنگوی این دفتر گفت :هدف آیتاهلل اصال
این نبوده که مشقت و سختی و زجر روزه گرفتن
در ماه رمضان را برای کسی سادهتر نماید!

خبر بد برای دوستان!

برای دوستان ایرانی که قرار است جهت شرکت
در مهمانی «گودبای پارتی» محمود احمدینژاد
و همچنین مراسم تحلیف حسن روحانی رییس
جمهور جدید به ایران مسافرت کنند یک خبر بد
دارم .قسمت رقص و آواز سکسی جنیفر لوپز که

قرار بود در مراسم تحلیف روحانی اجرا شود به علت
حالگیری وزارت ارشاد فعال از برنامه حذف شده
است .البته این رقص و آواز را میتوانید از طریق «
دی وی دی» در مراسم گودبای پارتی احمدینژاد
تماشا کنید!

و از امام طلب کند که اگر گناهی کرده بخشیده شود
و در ضمن کاری کند که حسن روحانی بیشتر از او
اوضاع را بهم بریزد و چپ و راست گندکاریهای
خندهدار صورت دهد تا نام و خاطره احمدینژاد
در تاریخ باقی بماند.

پس دستور کی بوده؟

کافینتهای ایران

هفته گذشته نعیمه اشراقی نوه دختری ترگل
ورگل امام خمینی که گویا با آمدن حسن روحانی
جان و نفسی تازه گرفته عنوان کرد که قانون حجاب
دستور امام نبوده است! آنطور که معلوم میشود
قانون حجاب که در عرض  ۳۵سال اخیر اجرا
میشده بدون دستور کسی و به صورت خودجوش
وضع شده است!
نعیمه گفت :من تمام اسناد و مدارک پدربزرگم
را زیر و رو کردم و حتی دو سه بار وصیتنامه ایشان
را خواندم اما هیچ جا ندیدم که بگویند زنان باید
اجبارا حجاب داشته باشند.
او در جواب این سئوال که آیا کمپین یک
میلیون امضاء برای «نه به حجاب اجباری» از
ابتکارات ایشان بوده گفت :نه؛ این درست نیست
اما حاضرم اگر امضاها به  ۹۹۹هزار و  ۹۹۹نفر رسید
من آخرین امضاء را تقدیم زنان محروم و بیچاره
ایرانی کنم و به بقیه بپیوندم.

آخرین سفر احمدینژاد

محمود احمدینژاد رییس جمهور فعلی در
آخرین سفر خود قرار است همراه با هیات دولت
به مشهد و زیارت امام رضا برود.
برخالف مسافرت احمدینژاد به این شهر
در اوائل روزهای ریاست جمهوری او ،پیشبینی
میشود که تعداد زیادی از مردم مشهد به زیارت
او نروند.
شایع شده که به پیشنهاد اسفندیار رحیممشایی
مشاور امور ماوراء الطبیعه دفتر ریاست جمهوری
احمدینژاد قرار است به حرم امام رضا دخیل ببندد
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حسین ساجدینیا رییس پلیس تهران بزرگ
اعالم کرد که تعداد « ۶۷کافینت» در عرض یک
هفته در جریان نظارت بر عملکرد آنها پلمپ
شدهاند.
او گفت :ما به صاحبان این مراکز فساد هشدار
دادیم و توصیه کردیم که به جای کافی ،چایی
بفروشند اما آنها قبول نکردند و کماکان به فروش
انواع قهوه ادامه دادند.
وی اضافه کرد :مشتریان این کافینتها
مقررات دولتی فیلترینگ را رعایت نمیکنند و ضمن
خوردن قهوه به تماشای سایتهای غیراخالقی و
سیاسی و ضد دولتی میپردازند.
حسن ساجدینیا گفت :تنها استثناء ما در مورد
پلمپ کردن این نوع مراکز فساد «استار باکس»
بوده که با الهام از قهوه فروشی معروف آمریکا Star
 Bucksنام خود را به جعبه ستاره یعنی Star Box
تغییر داده و چون نوعی مبارزه با امپریالیسم غرب
به حساب میآمده با صاحب این محل به توصیه
مراجع تقلید سرشاخ نشدهایم.
او گفت :ما به اندازه «کافی» نیرو داریم که با
«کافی»نتها برخورد کنیم.

نکته

شعار پیروزی حسن روحانی بعد از شمارش آراء
این بود :پیروزی علم و منطق بر جهل و خرافات!
حاال این حسن روحانی چطور رویش میشود
مراسم قسم خوردن خود را با حضور رهبر معظم
انجام دهد و بدون خجالت توی دوربین به مردم
نگاه کند؟
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برنامههای آینده
حسن روحانی

آبدارچی آینده دفتر ریاست جمهوری حسن
روحانی که میگویند پنهانی باژولیان آسانژ خالق
سایت افشاگری «ویکیلیکز» در تماس است دیشب
با نام مستعار برای ما پیشنویس برنامههای آینده
دولت حسن روحانی را از طریق اینترنت یا به
صورت الکترونیکی فرستاده که راست و دروغش
با خودش ،اما با شما در میان میگذاریم.
رئوس مهم برنامههای دولت من در سه سال
آینده:
 ۱ـ حذف حجاب اجباری در مورد زنان.
 ۲ـ دادن بورس دولتی تحصیل در خارج به
تمام پرسنل گشت ارشاد دانشگاهها.
 ۳ـ حذف یارانهها و صدقههای دولتی.
 ۴ـ توقف کامل فعالیتهای هستهای بطور
موقت.
 ۵ـ حذف الیحه جداسازی دانشگاهها به منظور
تفکیکجنسیتی.
 ۶ـ بازنویسی کتابهای علوم انسانی مدارس
و دانشگاهها.
 ۷ـ کاهش تعطیالت دولتی به پنج روز به
جای  ۵۰روز.
 ۸ـ مذاکره با اسراییل برای حل مشکل آوارگان
.
فلسطینی
 ۹ـ قطع حمایت از بشار االسد و «حزباهلل»
و بازگرداندن سربازان گمنام امام و نیروی قدس
به ایران.
 ۱۰ـ مذاکره با امپریالیسم پیروز غرب به جای
مذاکره با کمونیسم ورشکسته شرق.
 ۱۱ـ حق تماشای مسابقات فوتبال توسط زنان
در ورزشگاههای کشور.
 ۱۲ـ آزادی کلیه زندانیان سیاسی ،عقیدتی
و مذهبی.
 ۱۳ـ تعطیلی کارخانه آبمیوه سازی «ساندیس»
و احداث کارخانههای تولید دوغ گازدار.
 ۱۵ـ الیحه قانونی غیرقانونی بودن رقابت بانک
مرکزی با صرافان و دالالن ارز و طال.

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

دوشنبه  5آگوست ( 1۴مرداد)
مجازات اعدام و نقض قوانین
حقوق بشر
سخنران :ساناز الستی
دوشنبه  12آگوست ( 21مرداد)
ایران در گستره اوضاع کنونی جهان
و چرایی ادامه وضع موجود با روی
کار آمدن حسن روحانی
سخنران :علی صادقی
ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه

تلفنهای اطالعات کانون:

703-283-9221

www.kanooneiranian.org

703-474-8956

E-mail:info@kanooneiranian.org
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 ۱۶ـ اجازه تحصیل برای اقلیتهای مذهبی در
مدارس و دانشگاهها و رفع محدودیتها.
 ۱۷ـ غیرقانونی بودن فیلترینگ سایتها و ارسال
پارازیت بر روی ماهوارهها.
 ۱۸ـ رفع اشکال شرعی قاضی نشدن زنها در
دادگاههای کشور.
 ۱۹ـ قطع کمکهای مالی و نظامی به
«حزباهلل» لبنان.
 ۲۰ـ حذف شرط داشتن زخم مهر نماز برای
استخدام در ادارات دولتی.
 ۲۱ـ دعوت از کاترین اشتون به ایران برای مذاکره
«شش بعالوه یک».
 ۲۲ـ تعطیل و تخریب مقبره امامزادههای بدون
سجل رسمی در سرتاسر کشور.
 ۲۳ـ مذاکره با خطوط هواپیمایی بینالمللی
برای شکست تحریم پرواز و کاهش قیمت بلیط
برای مسافران ایرانی.
 ۲۴ـ گشایش مجدد «خانه سینما» و آشتی با
هنرمندان ایران.
 ۲۵ـ جایگزینی رایانه به جای یارانه بر سر
سفره مردم.
 ۲۶ـ حذف قوانین ممنوعالخروج یا ممنوع
الورود بودن کلیه شهروندان ایرانی.
 ۲۷ـ بازگشایی سفارتخانههای ایران در سرتاسر
دنیا.
 ۲۸ـ تعدیل قانون افزایش نفوس و قطع برنامهها
تشویقی و ترویجی برای تولید فرزندان بیشتر.
 ۲۹ـ تاسیس آکادمی گوگوش در تهران.
 ۳۰ـ قانونی بودن تمام فعالیتهای زیر عنوان
یک میلیون امضاء به هر نوع و هر شکل.

شوی تلویزیونی بای بای
احمدینژاد

محمود احمدینژاد شش روز پیش از اتمام
دوره ریاست جمهوری خود یعنی روزی که باید
«دولتش» را روی کولش بگذارد و بزند به چاک
در «صدا و سیما»ی جمهوری اسالمی حاضر شد
تا از عملکرد هشت ساله دولت خود دفاع کند.
او در این برنامه تلویزیونی به منفی شدن رشد
اقتصادی کشور ،رکوردزنی قیمت مسکن و به صفر
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رسیدن ارزش ریال ایران اشارهای نکرد.
او از حرفی که در سالهای اول ریاست
جمهوریاش زده و گفته بود «این دالر خداییاش
بیشتر از  ۴۰۰یا  ۵۰۰تومان ارزش ندارد» به میان
نیاورد و نگفت این دالر بیارزش  ۴۰۰تومانی چرا
به سه هزار و  ۵۰۰تومان رسید؟
او نرخ تورم  ۴۵درصدی پایان دولت خود را
ساخته رسانههای غربی دانست و گفت :هنوز هم
میگویم چرا نرخ تورم را از گوجهفروش محله ما
نمیپرسید؟
همچنین او درباره برداشت یا اختالس شرعی
سه هزار میلیارد تومان از بانکهای ایران توضیحی
نداشت و گفت :اگر برداشتم که باید ثابت کنید
احتماال الزم داشتم که برداشتم.
او در این برنامه در مورد افزایش شدید قیمت
خودرو توضیح قانع کنندهای نداد و گفت اگر قیمت
ماشین باال رفته معلومه که مردم وضعشان بهتر
شده و ماشین گرانتر میخرند!
میگویند برنامه تلویزیونی احمد ینژاد
خندهدارترین برنامه تلویزیونی سالهای اخیر آن
هم در طول ماه رمضان بوده است.

وضعیت کفش در ایران

اکبر زاهدی رییس اتحادیه کفاشان اصفهان از
کاهش  ۴۰میلیون جفتی تولیدات صنعت کفش
در این استان خبر داد.
او گفت :در عرض هشت سال اخیر  ۴۰میلیون
جفت کفش کمتر تولید کردهایم ولی دولت چون
جفت را یک کفش حساب میکند آن را به ۲۰
میلیون تبدیل کردند و نتیجتا مقامات دولتی اصال
به این فاجعه اقتصادی در اصفهان توجهی نکردند.
او گفت :ما به هر کاری دست زدیم تا این
صنعت را نجات دهیم .حتی دمپایی با مارک ژاپنی
زدیم و کفشهایمان را با مارک شبیه «نایکی» به
اسم «نیکی» به بازار فرستادیم.
اکبر زاهدی گفت :کفشهایی مانند «زارا»
مارک مشهور اسپانیا ساختیم و روی آنها مارک
«زهرا» زدیم اما توفیقی نداشتیم.
در پایان او اضافه کرد :اگر تولید گیوه و نعلین
برای امام جمعهها و طلبهها و متصدیان امامزادهها
نبود احتماال کارخانه را در همان چهار سال

شوخی عکسی

اول ریاست جمهوری آقای احمدینژاد تعطیل
میکردیم و به جای آن کارخانه گزسازی و باقلوا
و غیره میزدیم.
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فرا رسیدن پایان ماه رمضان و عید فطر را به
همه روزهخوران ایران تسلیت عرض مینماییم.

انجمن روزهخوران پارسی

تکامل اقتصادی

سیستم ارزی و سیر تکامل اقتصادی ایران در
عرض سه دهه اخیر را میتوان چنین خالصه کرد:
قاچاقچی ارز به صراف تبدیل شد!
صراف به دالل تبدیل شد!
دالل به بانک مرکزی تبدیل شد!

حقایق تاریخی

آیا میدانستید که حضرت نوح هرگز ازدواج
نکرد و زن نداشت؟ اگر او زن میداشت یک قایق
تفریحی میخرید و با زنش به تعطیالت و مسافرت
میرفت نه این که به حرف خدا گوش کند و با یک
کشتی درب و داغون چوبی با مشتی حیوان در یک
طوفان خطرناک گرفتار شود.

دانشگاه گالبی

یکی از رفقا از ایران زنگ زد و پرسید :میدونی که
قراره دانشگاه غیرانتفاعی احمدینژاد تاسیس شود؟
گفتم :آره شنیدم .چطور مگه؟
گفت :بهتر بود یک شبستان و یک مسجد
کوچک را به اسمش میگذاشتند نه دانشگاهی
که مدرک علمی میدهد .یا اسمش را میگذاشتند
دانشگاه گالبی!
گفتم :چه اشکالی داره؟ این یارو جورج بوش
هم توی آمریکا که نمیتوانست مثال کلمه tomato
را درست بنویسد و آن را  tomatoeهیجی میکرد
قرار است کتابخانهای را به اسمش تاسیس کنند!
گفت :احتماال اولین فارغالتحصیل دانشگاه

احمدینژاد همان  tomatoفروش محلهشان است
که قیمت گوجههایش زیر قیمت گوجه در سایر
نقاط تهران بود!
گفتم :نکته بسیار جالبی است .امیدوارم وقتی
که مدرکش را میگیرد در مراسم فارغالتحصیلی
مردم به طرف او گوجه پرتاب نکنند!

بودند این کار را انجام دهند این بوده که سربازان
آمریکایی مثل سربازان عراقی اهل رشوه نبودهاند.
خودمانیم ،ما کجایمان از این طالبان و
«القاعده»ایها کمتر است؟ میدانید اگر یک روز
همین کار را با زندان اوین خودمان بکنیم چند
هزار نفر را نجات خواهیم داد؟

حمله طالبان به
زندانهای عراق

اخبار علمی

طالبان طی حملهای به دو زندان عراق از جمله
زندان مشهور ابوغریب توانستند حدود  ۲۵۰تا ۵۰۰
نفر از اعضاء زندانی «القاعده» و طالبان را آزاد
کنند .میگویند علت این که طالبان قبال نتوانسته

دانشمندلن اقیانوسشناس آمریکایی اعالم
کردند که دولفینها که از باهوشترین حیوانات
دریایی میباشند در بین خودشان زبان مخصوصی
دارند و میتوانند تک تک یکدیگر را صدا کنند .آنها
میگویند هر دالفین با صدای مخصوصی به دولفین
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مرکز فرهنگی وآموزشی ایران

جشن بیست وپنجمین سال پایهگذاری و بزرگداشت
دستآوردهای دانشآموزان مرکز وسایر جوانان ایرانی

کنفرانس ،گفتگوهای فرهنگی و آموزشی و میهمانی شام
شنبه دوازدهم اکتبر 2013

از همه دانشآموزان گذشته مرکز ،مادران و پدران ،و سایر جوانان ایرانی دعوت میکنیم برای دریافت آگاهیهای بیشتر درباره این
برنامه با استفاده از ایمیل زیر با ما تماس بگیرند:

Anniversary@iraneducationalcenter.org
همچنین با استفاده از فیسبوک ،توئیتر و لینکداین
میتوانید با ما در تماس باشید
www.Facebook.com/ICEC.Maryland
@ICECMD

Tel: 301-545-0143

www.iraneducationalcenter.org

Iran Cultural and Educational Center
)(ICEC

Celebrating it’s 25th Anniversary and the Achievements
of Young Iranian- Americans
We invite all ICEC former students, their parents and other young
Iranian- Americans to join us on Saturday, October 12, 2013,
for a day Conference & evening Gala.
Please send your contact information to
Anniversary@iraneducationalcenter.org
To receive conference and registration information
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خالی از شوخی
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دیگر توجه میکند و این نشان میدهد که
دولفینها در دنیای خودشان مانند ما
انسانها «اسم» دارند .این دانشمندان
نگفتند که اگر دولفینها نام دارند
شناسنامه خودشان را از کجا گرفتهاند؟

مصرﻑ شیشه در گیالن

امام جمعه رشت در آخرین خطبه خود
گفت :حرفهای رییس پلیس مواد مخدر
گیالن آقای فرهاد فالح کریمی در مورد
افزایش مصرف شیشه در گیالن توسط
جاسوسان و مزدوران خارجی و اپوزیسیون
خوشنشین غرب تحریف شده و بسیاری
فکر میکنند منظور این مقام انتظامی از
شیشه همان شیشه مواد مخدر است!
او گفت :آقای کریمی گزارشی در مورد
مصرف بیاندازه شیشه در گیالن به علت
این که مردم این منطقه ترشی میاندازند

و رب انار و نارنج را شیشه میکنند بوده و
اصال به مواد مخدر و میزان نشئگی مردم
این منطقه که کامال اسالمی و اهل اصول
اخالقیات هستند ربطی ندارد!
خبرنگار مخصوﺹ رشتی ما میگوید
بعد از اختتام حرفهای امام جمعه همه
صلوات بلندی ختم کردند اما صلوات
خیلی شل و ول بود و معلوم بود که بیشتر
حضار در این نماز جمعه شیشه زدهاند و
بعد به این مراسم آمدهاند!

افکار عمیق

این چه دنیایی است؟ آدم سیب
خورد و از بهشت بیرونش کردند .استیو
جابز کامپیوتری با نام سیب درست کرد
و االن دارد در بهشت با همه آنهایی که
آدم را بیرون کردند آب سیب میخورد و
روی فرشتههایی که دوست دارد کلیک
میکند! آیا آدم باید به جای خوردن
سیب درخت سیب میکاشت تا بتواند
به بهشت برود؟

ﺟوانهها؛ مولتی ویتامینهای طبیعی

بقیه از صفحه ۳۸

و تصفیهکننده خون و تقویتکننده کبد
است.

جوانه یونجه :به دلیل دارا بودن
منگنز و کروم در ساخت انسولین طبیعی
بدن نقش مهمی داشته و عربها آن را
سلطان جوانهها مینامند .جوانه یونجه
به جهت داشتن ساپونین موجب کاهش
کلسترول بد خون شده و از سختی و
رسوب عروق میکاهد .کلسیم باالی آن
برای استخوانسازی کودکان در حال رشد
مفید است و دو برابر اسفناج آهن دارد .به
یاد داشته باشید که این جوانه تا حدودی
نفاخ و ملین است.
جوانه عدس :شستشودهنده کلیهها
و افزاینده انرژی است و به دلیل پروتئین
زیاد ،خاصیت سیرکنندگی باالیی دارد.
بد نیست بدانید جوانه عدس قرمز در
مقایسه با انواع دیگر آن آهن و کلسیم
بیشتری دارد.
جوانه نخود :پروتئین زیادی دارد و
سرشار از فسفر و کلسیم است و میزان
مواد معدنی آن پنج برابر دانه نخود است.
گاهی سالمندان به دلیل احساس
تنهایی بیاشتها میشوند .در واقع تنهایی
عاملی است که سالمند عالقهای برای
تهیه و طبخ غذا برای خود نداشته باشد.
البته گاهی تاثیر برخی داروها یا افزایش
سن هم سبب کم شدن اشتها به غذا
میشود .گاهی هم برخی سالمندان به
دلیل پرهیز غذایی مجبور به استفاده
از خوردنیهای کمچرب و کمشیرین

با حداقل نمک هستند و همین عامل
موجب بیمزه یا بدمزه شدن غذای
آنان میشود .بر این اساس برای آن که
سالمندان دچار سوءتغذیه نشوند ،باید
از مواد غذایی مقوی و مغذی استفاده
کنند و بهترین توصیه به آنان اضافه
کردن جوانه گندم ،ماش ،عدس یا پودر
آن به غذاهایشان است .جوانهها با وجود
حجم کم ،اشتهاآور خوبی بوده و انرژی و
پروتئین از دست رفته را جبران میکند.
بسیاری از پزشکان مصرف جوانهها را برای
کاهش تورم ،افسردگی و حتی استرس و
بسیاری از مشکالت کبدی به سالمندان
توصیه میکنند.
اما بیشترین سوالی که خانوادهها از
متخصصان و کارشناسان علوم غذایی
میپرسند این است که آیا میتوان در
غذای مکمل کودک از جوانهها استفاده
کرد؟ در منابع جدید علمی در مورد
استفاده از جوانهها بخصوﺹ جوانه گندم
در رژیم غذایی کودک اختالفنظر فراوان
وجود دارد .ولی آنچه مورد تائید استادان
انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر است،
استفاده از گندم و فرآوردههای آن به
بعد از پایان هشتماهگی کودک موکول
شده است.
توصیه میشود برای بچههای بین دو
تا پنج سال جوانه گندم را به ماست اضافه
کنید .اگر هم کودک باالی پنج سال دارد،
جوانهها را به ساالد او بیفزایید .بهتر است
جوانه عدس و ماش به سبب هضم آسانتر
و مقوی و مغذیتر بودن در سوپ ،آش
یا در پوره و فرنی کودک استفاده شود.
مصرف جوانه همراه با ساالد یا ساندویچ
خانگی ،میان وعدهای مناسب برای تمام
افراد است.

Tara Home Improvement
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﳒﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺰﻝ ،ﺑﺮﻕﮐﺸﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻭ  ...ﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
(703) 209 3212
ﺩﺍﺭﺍﯼ  Licenseﻭ Insurance
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خبرهای سیاسی...

بقیه از صفحه ۳4

میلیارد دالر در مدت هشت سال نه تنها
موجب رشد اقتصادی قابل توجه نشد،
بلکه در نهایت بر تورم ،بیکاری و پیامدهای
اجتماعی منفی آنها هم دامن زد.

حکﻢ حبس سیلویو
برلوسکونی تایید شد

حکم حبس سیلویو برلوسکونی،
نخست وزیر سابق ایتالیا ،تایید شد .با این
حال ،دادگاه دستور تجدید نظر در بخشی از
این حکم را داده است که بر اساس آن او به
مدت پنج سال از داشتن شغل در نهادهای
عمومی محروم میشود .برلوسکونی به
دلیل سنش با حبس خانگی یا کار اجباری
در حوزه خدمات عمومی روبهرو خواهد شد.
او  ۷6سال دارد.
اکتبر سال گذشته او به چهارسال زندان
محکوم شد ولی بر اساس یک قانون عفو
 ،۲006این مدت خودبه خود به یک سال
کاهش یافت .وکالی او از دادگاه عالی
ایتالیا تقاضای تجدید نظر در حکم یک سال
حبس و محرومیتش از فعالیت سیاسی را
کرده بودند.دادگاهی که این حکم را صادر
کرده است ،به پروندهای رسیدگی میکرد
که در آن ،سیلویو برلوسکونی متهم شده
است که در درز مفاد مکالمه یکی از رقبای
سیاسیاش به مطبوعات ایتالیا دست
داشته است.
گفته میشود که نهادهای قانونی ایتالیا
این مکالمه را شنود کرده بودند و جزییات
مربوط به آن در روزنامهای تحت مدیریت
برادر آقای برلوسکونی منتشر شده است.

باﻍ وحش انسانی

بقیه از صفحه 1۵

خویش چسبیدند تا باد نبرد و مملکت را
اگر باد برد چه باک .پاشیدگی تولید و رشد
رانتخواری و دالل صفتی و ریاکاری و جا
کردن خود در باند این گروه و آن دسته،
آزادگی را دفن کرد و تن دادن به روزمرگی
و بیهودگی و نا امیدی ،خالقیت را زائل
نمود .بگذریم از این که آیههای شیطانی
احمدینژاد و تاکیدش بر مقدسات شیعه،
آخرین ضربه را بر پارههای اعتقادات دینی
که پس از جمهوری اسالمی در ایرانیان
مانده بود ،محکمتر زد و باز هم معجزهای
است که هنوز بوی گلی مانده است و
رنگ نسترنی.

حل سودکو شماره قبل
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افقی
 1ـ کتابی است از علی صفایی حائری نویسنده
معاصر ـ جغد.
 ۲ـ از پایتختهای عربی ـ شهری در سیستان و
بلوچستان و در دامنه تفتان ـ چیره شدن.
 3ـ یکی از زوجهای کمدین سینمای آمریکا ـ زمزمه
محبت معلم! ـ از اقوام تاریخ.
 4ـ پهلوان ـ منجالب ،جای خطرناک ـ از گرفتنیهای
لورفتنی!ـ مشهور و معروف.
 ۵ـ رویای تشنه لب ـ خانه کرم ابریشم ـ خوب است
و کمی هم بیشتر از خوب!
 6ـ اجاره بها ـ دریاچهای در سوییس ـ فوری و
بیدرنگ.
 ۷ـ نیشتر حجامتگر ،دیوار سنگی ـ تردید و سوء
ﻇن ـ آسمان ـ روز گذشته.
 ۸ـ اکسید کلسیم ـ ﻇرف بلوری تراش خورده ـ از
حشرات خونخوار.
 9ـ شامهنواز ـ ﻇلم و جور ـ خطکش نوشیدنی! ـ
بازسازی خرابی.
 10ـ آبروفروش ترحمطلب ـ نوعی کاله لبهدار ـ
سخن منظوم.
 11ـ واحدی در زمان ـ از صفات باریتعالی ـ درپوش
فلزی بطری شیشهای.
 1۲ـ آسانتر ـ ماهی از سال ـ گشاد و وسیع ـ آواز
جمعی.
 13ـ طبیعی به گویش فرنگی ـ مجرای طعام از حلقوم
تا معده ـ گروهی از سپاهیان اسالم که از بیعت حضرت
علی سر باز زدند.
 14ـ از انبیاء بنیاسراییل است و آرامگاهش در شوش
ـ حشرهای آفت زراعت ـ پدر.
 1۵ـ رنگ بیزاری ـ فیزیکدان انگلیسی که در سال
 1۸۷3اشعه کاتود را کشف و تالیوم را مجزا کرد.

عمودی
 1ـ از سیارات منظومه شمسی ـ مبارز ایرلندی که به
دلیل اعتصاب غذا در زندان انگلیس فوت کرد.
 ۲ـ آرزوها و تمنیات درونی ـ سبزی ساالد ـ رازهای
ناگفتنی.
 3ـ خزنده گزنده ـ از بیماریهای واگیردار اطفال ـ
شاکی و آزرده خاطر.
 4ـ کشوری در آمریکای مرکزی با  11۲هزار کیلومتر
مربع مساحت ـ آب بند ـ تهنشین مایعات.
 ۵ـ چین و چروک پوست ـ واحدی در سطح ـ

1

1

2
8

زبالهای بود تر و بویناک که نفس ما را
مریﺾ کرد و حیف از عمری که بدین کار
گذشت ،راه چاره دست یازیدن به مکارم
اخالق است و اخالقی کردن سیاست
بیهیچ مصلحتاندیشی.

دست یابند ،امکان بروز احمدینژادها
حتمی است .اما اینک که این وجود
نحس ،برای مدتی رفته و قدری امید
هست ،وقت آن است که تزکیه کنیم،
هشت سال تحلیل سیاست احمدینژاد
و نقد این دولت حرامخواره ،بر مایی
که روزنامهنگار بودیم چیزی نیفزود که
جانی کاست و روح را مکدر کرد .گفتن
از پلیدترین دولت معاصر ایران و کنکاش
در کار و بارش ،مانند سر کردن در سطل

پا نوﺷﺖ

عنوان یاداشت نام کتابی است از
جانورشناس و رفتارشناس و مردمشناس
شهیر ،دزموند موریس.

برﮔرﻓﺘه از پاﯾﮕاه اﯾﻨﺘرنﺘی »روز«

ﺟدوﻝ سو دکو این شماره

3

اﺣمﺪینﮋادیﻫا دوباره
میﺁﯾﻨﺪ؛ اﮔر

تا والیت فقیه پا بر جاست ،تا روحانیان
کیمیاگر ،معجون سیاه سیاست و دین
را میسازند و تا آن زمان که ملت ایران
نتوانستهاند به تشخص سیاسی و مدنی

410

8
1

7
1
6

1

9

2

1

8

5

3
3

5
6

8

ﺟدوﻝ این شماره
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چاپلوسی است و عشق فرنگی.
 6ـ کلمه درد و افسوس ـ میان تهی پر سر و صدا ـ
پایتخت فراری ـ مجازات شرعی ـ قدم یکپا.
 ۷ـ قوه حافظه ـ راه و روش ـ بوی خوش.
 ۸ـ این موجود دو پا! ـ از کشورهای همسایه ـ
سنگ انداختن.
 9ـ چاق و فربه ـ از واحدهای نظامی ـ فدراسیون
بینالمللیکشتی.
 10ـ حرف تعجب ـ کم عقل و احمق ـ مثل و مانند
ـ زه کمان ـ ﻇرف رنگرزی.
 11ـ شستشوی بدن مطابق دستور شرع ـ
نمایشنامهای از شکسپیر ـ سالح بعضی حیوانات.
 1۲ـ ضمیر ملکی ـ طاقت و توان ـ بخشی در استان
خراسان.
 13ـ دل شوره ،قرار و آرام نداشتن ـ گوش مصنوعی
ـ پدر تازی.
 14ـ به مناسبت خرید خانه میدهند ـ برقرار و آباد
ـ سایبان درشکه و اتومبیل.

 1۵ـ نیروی جاﺫبه در بدن بعضیها که دیگران را
تحت تاثیر قرار میدهد ـ از پیامبران.
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