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شوخی با اخبار
اقتصاد:  * »کیهان« تهران: مجمع جهانی 
کسر بودجه ۸6 کشور جهان از ایران بیشتر است.
ـ اوال که آن ها مدیریت جهانی کارآمد مثل شما 
نداشته اند، دوما بقیه دنیا را چرا فراموش کرده اید؟

* افزایش مصرف بنزین در کشور.
ـ احتماال خودسوزی ها زیاد شده است!

* کارشناس معتبر امور دامد اری: سال آینده با 
کمبود گوشت قرمز مواجه می شویم.

ـ فکر نمی کنم؛ توی حکومت اینقدر گاو ریخته 
که کمبودی پیش نخواهد آمد!

* خط لوله نفتی بین شهر ری و کن به طول 
۴9 کیلومتر بعد از 19 سال خاتمه و افتتاح شد.

ـ یعنی روزی هفت متر لوله کاشتنه اند! بنازم 
به مدیریت امام زمانی!

* محمدباقر قالیباف دوباره شهردار تهران شد.
ـ شانس آوردیم عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نشد!
* »کیهان« تهران: آمریکا بازنده اصلی حمله 

نظامی به سوریه است.
ـ آقا بگذار حمله کند بعد حرف بزن!

* حکومت دمشق: به ما حمله شود اسراییل، 
ترکیه و اردن را موشک  باران می کنیم.

ـ مگر قرار است آن ها به شما حمله کنند؟ مثل 
این است که کسی به شما توگوشی بزند و شما بزنید 

توی گوش بغلی!
* بشار االسد: متحدان ما به حمله نظامی 

پاسخ می دهند.

حمله  شما  به  می کنید؟  چکار  خودتان  ـ 
می شود، شما به کسان دیگر توسط کسان دیگر 

حمله می کنید؟ این هم شد جنگ؟
* تخم مرغ به زودی به 15 هزار تومان خواهد 

رسید )رییس انجمن جوجه کشان ایران(
ـ یادش بخیر که در زمان شاه با 15 هزار تومان 

می شد یک مرغداری باز کرد!
* هفته گذشته قیمت دالر ۲00 تومان در بازار 

تهران باال رفت.
ـ مثل این که حسن روحانی کار خودش را 

رسما شروع کرده است!
* افزایش 95 درصدی حبوبات در ایران.

ـ باز هم ملت را فرستادند دنبال نخود سیاه!
* فیلم آتش گرفتن حیوانات در باغ وحش 

مشهد بر روی اینترنت آمد.
ـ راجع به طرز درست کردن کباب است؟

هاشمی  دفتر  رییس  مرعشی  حسین   *
کله  توی  چیزی  چه  نمی دانم  من  رفسنجانی: 

رفسنجانی است؟
ـ احتماال مقداری پوست پسته!

روابط معقول با غرب
حسن روحانی رییس جمهور تیتیش مامانی 
و خرس ملوس عروسکی در روزهای اول ریاست 
جمهوری خود پایش را از گلیم خودش درازتر کرد 
و گفت: ما با غرب صحبت می کنیم و با اتحادیه 
اروپا مذاکره می کنیم و با جامعه بین المللی رابطه 

معقول و مدنی برقرار می کنیم.
بعد از همه این حرف ها آیت اهلل خامنه ای در 
جلسه آخر سخنرانی خود گفت: مصالحه و مکالمه 

با غرب جایز نیست!
این درست مثل این است که اتومبیل جدید 
خودت را به یک »کارواش« ببری و بعد از این که 
آن را شستند و واکس براق زدند و خشک کردند آن 
را به خیابان بیاوری و درست همان دقیقه اول یک 
پرنده که از رنگ سبز یا بنفش ماشین تو خوشش 
آمده یک فضله سفید رنگ از آسمان به سوی آن 

پرتاب کند و تمام زحمات تو را به هدر بدهد!

تهدید جدید علیه اوباما
یکی از پاسداران رژیم اسالمی ایران در وبالگ 
خودش که زیر عنوان »فرقانی دات کام« بر روی 
اینترنت قرار گرفته در مورد حمله آمریکا به سوریه 
عکس العمل نشان داده و نوشته که من به عنوان 
یک عضو قرارگاه عمار )درستش باید حمار باشد( 
تهدید می کنم که در صورت حمله، منافع آمریکا را 

در سرتاسر دنیا به خطر خواهیم انداخت.
فرقانی نوشته: بعد از حمله تمام اعضاء خانواده 
وزرای آمریکا ربوده خواهند شد و بعد فیلم قطع 
عضو آنان را به معرض دید همگان قرار خواهیم داد!
این فعال سیاسی رژیم اسالمی اضافه کرده 
است: اگر اوباما به سوریه حمله کند او حرام زاده 
است و ما حرام زاده هایی داریم که می توانند به 

راحتی به ساشا )دختر اوباما( تجاوز کنند!
جوک روزنامه کیهانی ایران: دو نفر تصادف 
کردند و یکی از آن ها بعد از تصادف با عصبانیت از 
اتومبیل خود بیرون آمد و شروع کرد به فحش های 
رکیک دادن مثل خواهر تو، مادر تو و غیره... راننده 
دوم با خونسردی خندید و گفت: حاال ما یک 

تصادف کردیم تو چرا اینقدر حشری شدی؟

امامزاده بیـژن!
امامزاده بیژن که در شوخی و محاوره های 
ایرانیان امروز معروف ترین امامزاده ایران است یک 
مزاح نیست بلکه طبق مستندات و مدارک سازمان 
اوقاف و امور خیریه )سازمان ملی گدایی( چنین 

امامزاده ای وجود دارد.
حجت  اهلل عبداهلل نژاد سرپرست اداری اوقاف 
و امور خیریه شهرستان نور در شمال ایران به 
خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان 
ایران »ایسنا« گفت: نقل قول هایی در مورد این 
امامزاده وجود دارد که معتبرترین آن ها این است 
که ایشان نامشان سید محمد بود و چون مقبره 
تایید مردم  ایشان در محلی قرار داشت که به 
بومی این شهر بدون جن بود نام این امامزاده را 

به »بی جن« تغییر دادند که بر اثر مرور زمان این 
کلمه »بی جن« به »بیژن« تبدیل گردید. او گفت: 
ما مدارکی داریم که امامزاده بیژن با 1۴ واسطه به 

امام سجاد برمی گردد.
گفت:  ولی نژاد  عبداهلل   خاتمه حجت اهلل  در 
امامزاده  چون  امامزادهایی  وجود  شایعات 
گشتاسب، امامزاده آرش، امامزاده هوخشتره و 
غیره درست نیست و صرفا برای جوک کردن امامان 

ساخته شده اند!

ضریب شادی مردم دنیا
توسعه  حل های  راه  شبکه  گزارش  دومین 
پایدار سازمان ملل با کمک تعداد زیادی پژوهشگر 
موسسات تحقیقی آمریکا، اروپا و کانادا در مورد 
انتشار  »ضریب شادی« کشورهای دنیا تهیه و 
یافت. در این گزارش کشور دانمارک با آن که از 
شرایط اقلیمی جالبی برخوردار نیست و روز و شب 
و فصل هایش قاطی پاطی است در صدر جدول 

شادی قرار گرفته است. 
کشورهای نروژ، سوییس، هلند، سوئد، کانادا 

و فنالند در مقام  های بعدی قرار دارند.
کشور ایران در جدول میزان شادی در رتبه 
115 قرار گرفته است و این تازه با احتساب تمام 
جوک های خنده  دار و با مزه ای بوده که در مورد 
احمدی نژاد در بین مردم ایران رواج داشته است!

المپیک در ایران؟
رییس کمیته المپیک ایران با اشاره به انتخاب 
ژاپن به عنوان میزبان بازی های المپیک سال ۲0۲0 
اعالم کرد ایران تا حداکثر هشت سال دیگر می تواند 

شرایط برگزاری بازی های آسیایی را کسب کند.
محمد علی آبادی گفت: میزبانی المپیک هم 
زیاد دور از تصور نیست و می توانیم خودمان را 
کاندیدا نماییم اما زمان بیشتری الزم دارد و جهان 

محدودیت های اسالمی ما را فعال قبول ندارد. 
وی در جواب خبرنگار ویژه ورزشی ما که پرسیده 

بود: منظورتان از زمان بیشتر چقدر است؛ هشت 
سال دیگر؟ گفت: نه آقا! برو باال! چیزی حدود 

۸00 سال!

قرائت قرآن توسط زنان؟
جمعی از مراجع تقلید و آیت اهلل های مهم و 
کله گنده در مورد جمع خوانی قرآن )خواندن قرآن 
در جمع( بانوان اسالمی به ویژه در حضور مردان 

فتواهای جدیدی صادر کرده اند.
بیکار  و  عالف  و  مزغل  جوانان  از  گروهی 
اسالم زاده ایرانی پرسیده بودند: با توجه به حضور 
مختلف  عرصه های  در  زنان  و  مردان  گسترده 
قرآن  خوانی نظیر مسابقه های قرائت قرآن حکم 

قرآن خوانی زنان چیست؟
لنکرانی،  فاضل  آیت اهلل خامنه ای،  از سوی 
صافی گلپایگانی، نیز آیت اهلل تبریزی، بهجت و 
مکارم شیرازی جواب هایی آمده که خالصه آن ها 
ایران چنین  طبق گزارش خبرنگار قرآنی ما در 

می باشد:
ـ قرائت قرآن توسط زنان برای مردان، اگر تعداد 

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

مختصات فصل جدید سیاسی 
در ایران

سخنران: علی افشاری 

دوشنبه 23 سپتامبر )1 مهر(

ریشه های شقاوت و استبداد 
در جامعه ایران

سخنران: عزت مصلی نژاد 

دوشنبه 1۶ سپتامبر )25 شهریور(
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حسن روحانی به احمد خاتمی: رویت را زیاد کنی از سمت امام جمعه تهران معزول میشی و می گذارمت امام پنجشنبه!

مردان بیشتر از دو نفر باشد، جایز نیست.
ـ قرائت قرآن توسط زنان برای مردانی که ممکن 
است از صدای قاری زن تحریک شوند جایز نیست 

و حرام است.
ـ قرائت قرآن توسط زنان فقط برای مسابقات 
بین المللی قرائت قرآن جایز است که آبروی اسالم 

در خطر باشد و در خارج از کشور مانعی ندارد.
ـ قرائت قرآن توسط زنان فقط زمانی جایز است 
که زن قاری صدایی نکره و کلفت داشته باشد که 
در این صورت قرائت قرآن برای زنان هم مورد 

سئوال قرار می گیرد.
ـ قرائت قرآن توسط زنان اگر آرام و شمرده و 
معصومانه باشد جایز است اما اگر به صورتی چون 
خواندن آهنگ »واکاواکای« شکیرا باشد کامال 

حرام است.

توضیـح به خوانندگان
مطلب جدید این شماره تحت عنوان »چرا مرغ 
از جاده گذشت ولی به آن طرف جاده نرسید؟« 
به علت ادامه تحقیقات نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی در مورد مرغی که زیر تایرهای اتومبیل 
پاترول »ناجا« در سال 13۸۸ هنگامی که این 
اتومبیل دنده عقب می رفت و آن مرغ به ساالد الویه 
تبدیل شد به شماره های آینده موکول شده است.

اندرزهای سیاسی به آمریکا
آقا این آمریکا چقدر ساده و هالو است. می گوید 
قصد حمله به سوریه را دارد و چون بشار االسد 
گفته اگر به ما حمله کنی ما هم به اسراییل و ترکیه 
و اردن حمله می کنیم دارد این پا و آن پا می کند 

و مردد مانده است.
انگلستان هم خودش را کنار کشیده و می گوید: 
برو حمله کن ولی خودمان  را داریم  ما هوایت 
نمی آییم! بهتر نبود که انگلستان که می گویند زبل 
و باهوش و روباه مکار است به باراک اوباما کمی 
درس سیاست می داد و به او می گفتند که چکار 
کند؟ مثال به سوریه بگوید: آقای بشار االسد، بسیار 
خوب، اگر شما به جای حمله به ما به کسان دیگری 
حمله می کنید ما هم بهتر است از اول به ایران 
حمله کنیم چون مثل این است که قرار نیست به 

هم حمله کنیم!؟

اصالح طلبانه
سخنگوی دفتر حسن روحانی رییس جمهور 
جدید جمهوری اسالمی ایران در یک مصاحبه 
مطبوعاتی گفت: برعکس دولت هشت ساله سابق 
در مورد زنان که می گفت: یا روسری یا توسری، ما 
سیاست کامال برعکس آن را تبلیغ و ترویج خواهیم 

کرد چون دولت ما علیه خرافات است.
توسری  یا  روسری  یا  جای  به  ما  گفت:  او 

می گوییم: یا توسری یا روسری!

برای فروش
یک دستگاه آپارتمان پنج اتاق خوابه در یک برج 
مسکونی در شمال تهران با شش حمام و جاکوزی 
و استخر آب گرم، پارکینگ خصوصی، سرویس 
هلی کوپتر پشت بام، آسانسور شیشه ای، با مبلمان 

کامل، به فروش می رسد.
قیمت این آپارتمان را چون صفرهای عدد آن 
در این آگهی جا نمی شود می توان توسط تماس با 

تلفن دستی... جویا شوید.

شوخی با امامزاده ها!
نمی دانم در ایران بیشتر امامزاده داریم یا همه 
کشورهای عربی مثل عربستان، سوریه، عراق؟ 
و هدف  بیشتر قصد  عزیز  امامان  این  نمی دانم 
گسترش اسالم را داشته اند یا این که فرزندان خود 
به کشورهای همسایه  ادامه تحصیالت  برای  را 

می فرستاده اند؟

***
با این همه امامزاده، چرا احمد خمینی که 
پسر امام خمینی است امامزاده نیست و برای 
او ضریح و زیارتگاه نساخته اند؟ امام، امام است! 

امامزاده، امامزاده!

***
اگر امامزاده ها به قول مالها و آخوندها شفا 
می دهند پس چرا در ایران ما این همه بیمارستان 

داریم؟ محض احتیاط؟

***
اگر این 1۲۴ هزار پیامبری که می گویند خدا 

فرستاده همه کار و کاسبی شان گرفته بود می توانید 
مجسم کنید امروز در ایران چند میلیون امامزاده 

داشتیم؟

***
یک خوبی دین مسیحیت این است که چون 
عیسی مسیح هرگز ازدواج نکرد هیچ کشور مسیحی 
وقت خودش را با این مشکل امامزاده ها به هدر 

نداده است!

***
با دعا و دخیل بستن، اگر امامزاده ها اینقدر 
حاجت مردم را برآورده می کردند پس چرا وضع 
امروز مردم ایران اینقدر اسفناک است؟ هیچ کس 

نیست که بپرسد؟

***
آیا  امامزاده ها  به   صدقه  دادن  مورد  در 
امامزاده های مونث نصف امامزاده های مذکر باید 

دریافت کنند؟

تبریک
فرا رسیدن جشن مهرگان را به نیمی از ملی 
ـ مذهبی ها پیشاپیش تبریک می گوییم تا دلشان 

بسوزد.
انجمن برگزاری جشن های ملی

طال و میل جنسی آقایان
دانشمندان امور جنسی می گویند که استفاده 
طال توسط آقایان باعث کاهش میل جنسی آن ها 
می شود و این امر در مورد خانم ها برعکس است.

اگر این خبر درست باشد قصد دارم که روکش 
طالی دندان آسیاب خودم را هرچه زودتر در بیاورم 
و بعد از این که طالی آن را آب کردم به صورت 

انگشتر به دوست دخترم هدیه کنم!

حمله به سوریه
از  بعد  سوریه،  رییس جمهور  االسد،  بشار 
شنیدن خبر حمله نظامی آمریکا به کشورش به 
توصیه دوستان فراوان خود در دنیا )کره شمالی، 
ایران و روسیه( دست به دامان رسانه های آمریکایی 
شد تا باراک اوباما را از حمله نظامی به  کشورش 

منصرف کند. او در مصاحبه ای با چارلی رز گفت: 
آمریکا از حمله به سوریه چه منفعتی می کند؟ نفت 
ارزان تر گیرش می آید؟ ما االن به خاطر تحریم ها و 
رقابت با ایران نفت را به یک چهارم قیمت به آمریکا 
می فروشیم. دنبال گرفتن امامزاده های ما هستند؟ 
که بیایند دعا کنند و دخیل ببندند؟ می خواهند 
روی پوتین و روسیه را کم کنند؟ پس چرا به کره 
شمالی حمله نمی کنند؟ می خواهند ایران را تنبیه 
کنند؟ ایرانی که دالرش به سه هزار و ۲00 تومان 

رسیده آیا ارزش تنبیه بیشتر دارد؟

تصادف وحشتناک
هفته گذشته تصادف اتوبوس در اتوبان تهران 
ـ قم بیشتر از ۸0 کشته و زخمی برجای گذاشت. 
این اتوبوس با اتوبوس  دیگری شاخ به شاخ برخورد 

کرده است.
تحقیقات پلیس راه استان قم نشان می دهد 
که راننده یکی از این اتوبوس ها در زمان تصادف 
مشغول خواندن خبری در روزنامه بوده است درباره 
این که وزیر راه گفته امسال تصادفات جاده ای ایران 

نه ممیز پنج درصد کاهش داشته.

کاریکلماتورهای جدید
* روزهای آفتابی صدای خمیازه ناودان خانه ام 

را به وضوح می شنوم.
* با آغاز روز، خورشید از ماه بوسه خداحافظی 

می گیرد.
* پرنده آزادی به خاطر شاخه زیتونی که به 

منقار خود دارد نمی تواند حرف بزند.
* درختان در جشن های پاییزی لخت می شوند 

و با باد می رقصند.
* درختان تبری را که دسته چوبی دارد خائن 

می دانند.
به  ابری  روزهای  در  آفتابگردان  گل  گیاه   *

گردنش استراحت می دهد.
از  را  رودخانه خشک  برق  و  رعد  * صدای 

خواب  می پراند.
* اناری را می شناسم که با پوست سبز هندوانه 

رابطه نامشروع دارد.
* نمی دانم بوی نان تازه گندم های گندم زار را 

خوشحال می کند یا افسرده؟
درختی  میوه های  به  زمین گیر  هندوانه   *

حسادت می کند.

برگزارکننده کالس های ترمیم پوست، مو، 
آرایش دائمی، ناخن؛ متناسب با وقت شما

education@AviCareerTraining.com

با ارائه این کوپن 

برای کالس ترمیم 

پوست تخفیف بگیرید

آماده سازی داوطلبان شرکت در امتحان ایالتی 
(State Board) مریلند، واشنگتن و ویرجینیا در 

کوتاه ترین زمان

امکان پرداخت مبلغ شهریه و هزینه خرید کتاب های 
مورد نیاز از طریق کمک های مالی دولتی 

(Financial Aid) برای واجدین شرایط

با اشاره به این آگهی از ۱۰ درصد تخفیف برای خدمات Avi Day Spa بهره مند شوید

www.AviCareerTraining.com(703) 759 - 2200

Cosmetology/ Nail Technician • Basic Esthetic 600 
• Master Esthetic 600 • Professional Esthetic 1200 
• Make Up Artistry Instructor • Aromatherapy • 

Microdermabrasion • Lymphatic Drainage

Avi Career Training
آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش 

و وزارت کار در کلیه ایاالت آمریکا
آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش 

٣٠٠ دالر

10130-A Colvin Run Road • Great Falls, VA 22066

MORNING/EVENING & WEEKEND SCHEDULE 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس ها با شماره تلفن 703.759.2200 تماس حاصل فرمايید

Spa Wellness Packages 
Massages  

Facials & face treatments
 Pedicure& Manicures

Waxing, Electrolysis & Laser Hair removal

سوزان مکی
مشاور برجسته و توانای خرید و فروش 

امالک در ویرجینیا و مریلند
نماینده و عامل حرفه ای باتجربه و قابل اعتماد شما در کلیه 
مراحل خرید، فروش و سرمایه گذاری در امالک و مستغالت

CRS, GRI ABR, e-Pro, SFR, CDPE, SRES, ASP REALTOR

Top Producer
VA & MD Real Estate Consultant
Listing & Purchase
Investment Properties  
& Fixer Uppers
Short Sale & Foreclosures

9841 Georgetown Pike • Great Falls, VA 22066 • 703.759.9190

703.862.7692
susanmakki@aol.comwww.homegallery1.com
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بقیه از صفحه ۲۶

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه 1۶

بقیه از صفحه 1۷

بقیه از صفحه 1۳

ـ کتابی است در زمینه مباحث وقف، وصیت و نکاح   1
نوشته میرزا ابوالقاسم قمیـ  قد و قامت.

۲ـ  پرسش رای آگاه شدنـ  شهر چای.
3 ـ از وزارتخانه ها ـ نوعی سنگ گرانبها ـ از انواع 

مرکبات.
۴ـ  پارکی طبیعی در استان فارسـ  سبک شمردن 
و خوار کردنـ  عالمت مفعول بی واسطهـ  ترمز چهارپا!

5 ـ صدای گریه که در گلو افتد ـ جانوری درنده ـ 
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امیلردم

دکداکاا
نن والدروشا

1 ـ طرف و جهت ـ بنای تاریخی و میراث فرهنگی 
همدان، به جا مانده از قرن پنجم.

۲ـ  آشفته و شوریده حالـ  از ماه های رومی است و 
موسم گرماـ  آبزی خطرناک.

3 ـ به جا مانده و رها شده ـ خانه کرم ابریشم ـ از 
شهرهای شمالی.

قهرمانان  از  ـ  گناه  از  درگذشتن  بخشودن،  ـ   ۴
افسانه ای یونانی و رومیـ  حیوان ناطق.

5 ـ سودای ناله ـ کالس درس بزرگساالن بود ـ 
کالغ زاغی.

6ـ  بین آستر و رویهـ  جنبش و تکانـ  امر به حرکت 
و جستجو می کندـ  هوش و حافظه.

ـ حالج و پنبه زن  ـ از درختچه های همیشه سرسبز   ۷
ـ روشنایی اندک.

۸ـ  درج شدهـ  واحد سنجش قدرت زمین لرزه.
9ـ  زائو از آن می ترسدـ  هم گلی است، هم پرنده ای 

ـ از اشکال هندسی.
10ـ  طاقت و نیروـ  دستگاه قالی بافیـ  حرف تعجب 

ـ بزرگترین پستاندار دریا.
11ـ  برادر حضرت موسیـ  از اسامی فرنگیـ  ظرف 

زمان و مکان.
1۲ـ  ظلم و ستمـ  خرس چینیـ  چراغ دریایی.

13 ـ پاداش خیر ـ بچه ترسانک! ـ پارچه ای نخی و 
گلدار و نازک برای چارقد.

1۴ ـ آشیانه پرندگان ـ این رو که نبود! ـ دودل و 
مشکوک.

15ـ  کاری برای تشخیص هویتـ  هوو.

مردد و مشکوک.
6ـ  ترس و وحشتـ  کتاب داستانـ  حمام یکنفره.

۷ ـ الفبای موسیقی ـ فالخن یا سالح سنگ انداز ـ 
ترحم بر او ستم بر گوسفندان است البته به قول شاعر!.

۸ـ  از شهرهای استان سیستان و بلوچستانـ  جوجه 
تیغی.

9 ـ جنگ تن به تن قدیم ـ تجیر، دیوار پارچه ای ـ 
سخن یاوه.

ـ هرگز،  ـ قدیمی ترین خط مسلمانان  ـ  برکنار کردن   10
به هیچ وجه.

11ـ  بیماری سگیـ  محکم کاریـ  نویسنده نامه.
ـ طاقت و توان ـ  وقار و سنگینی  ـ قورباغه مازندرانی   1۲

ـ قیف.
ـ شش،  ـ از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد   13

جگر سفیدـ  استانی در کشورمان.
1۴ـ  نوعی انگل در رودهـ  آزرده ساختن.

ـ اندیشمند مسلمان فرانسوی که  ـ پوشیده و پنهان   15

دو سه سال پیش به اتهام سخنرانی علیه صهیونیست ها 
به محاکمه کشیده شد.

فرقی  فرش  خیابان سنگ  برای   *
نمی  کند که با کفش یا پای برهنه روی 

آن راه بروی.
الماس قربانی  پا و سنگ  * سنگ 

نوعی جنگ طبقاتی طبیعت هستند.
برای  نامه ای  کاغذ شکایت  روی   *

جلوگیری از قطع درختان می نویسم.
* گل های پالستیکی همان گل های 
شدن  ابدی  برای  که  هستند  طبیعی 

جراحی پالستیک کرده اند.
* ماه زیر نور تیر چراغ برق در کنار 

رودخانه قدم می زند.

خالی از شوخی
بقیه از صفحه ۳1

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (571) 918 - 0822 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

پاسخ به پنج پرسش...
بقیه از صفحه ۳۵

می روند به آن اجالس ۲0 کشور بزرگ در 
سن پطرز بورگ تا به تصمیمی مشترک 
برسند. و دیدیم که چنین نبود و چنین 
نشد و رسانه ها و افکار عمومی رودست 
خوردند. پس رسیدیم به جو مماشات و 
روز به روز کمرنگ کردن آن جرم بزرگ. 
و مردم حق دارند بگویند »خوشا خونی 

که یک شب از آن بگذرد.«
برسیم جبهه  دیگری  اجالس  به  تا 
زیرا  متحدان اسد تحکیم خواهد شد. 
در  »آرامش  از  گزارش ها  اکنون  هم  از 

دمشق« می گویند.

***

نتیجه:
ارتکاب  بر  غرب  به حق  اعتراضات 
جنایت علیه بشریت به جا بود. ولی ادعای 
غرب بر دخالت اسد در این کار به اثبات 

نرسید. چرا؟
زیرا بنای خاور نزدیک و میانه درست 

مکشوف و مفهوم غرب نیست. 
زیرا جهان اسالم در کل و در تک تک 
کشورها خاطره های تلخ از دخالت های 
غرب دارند و در بعضی کشور ها نفرت علیه 
غرب ارزش استقالل طلبی را یافته است.
زیرا غرب متفق واقعی هیچ یک از 

کشورهای اسالمی در منطقه نیست. و 
باالخره زیرا روسیه طی 3۴ سال روز به 
روز و ساعت به ساعت رشته ارتباطات 
تک کشورهای  تک  با  را  همه جانبه ای 
خاور نزدیک  )حتی اسراییل ( تنیده است.
زیرا غرب وضع موجود را نپذیرفته و 
اما  آرزوی وضع دلخواه خود است.  در 
وقتی متحدی واقعی ندارد چگونه به وضع 

دلخواه می تواند برسد؟
در  اوباما  آقای  شاعرانه  حرف های 
برادری با ملل مسلمان مردم منطقه را 
تنها به ریشخندی جانگزا می رساند. آمریکا 
در نقش قیم و ناظر بر گذران ملل منطقه 

برای مردم منطقه مرده است. 
جایزه نوبل قبل از موعد باشد یا بعد 
در منطقه  و حقانیت  آن محبوبیت  از 

ایجاد نمی کند. 
فعالیتی  که سیاست  است  درست 
است مقید به آن و لحظه ها ولی اگر این 
فعالیت نشسته در قالبی دورنگر نباشد 

بی آبرویی می آورد؛ چنان که آورد.

منابع و توضیحات:
1ـ  نگاه کنید به »فارین افیر« و مقاله 

G. Byford
۲ ـ نگاه کنید به »اکونومیست« و 

M. Evan مقاله
حوادث  تاریخ  به  کنید  نگاه  ـ   3
196۸ که وسیله »اتلس تروریسم« مورد 
ـ نشر پاریس،  بهره برداری قرار گرفته است 

»اینترنشنال کوریر «
»کوریر  لبنان.  چاپ   Now ـ   ۴
پاریس، شماره 11۸۷ همین  جهانی«، 

سال ۲013 میالدی.
5 ـ »فیگارو«، سوم آگوست ۲013 
 (G. Malbruneux( میالدی، ژرژ مالبرونو
گروگان سال ها پیش سابقه ای بیست ساله 
در شناخت خاور نزدیک دارد و مصاحبه 
وی با اسد از مهمترین اسناد این دوره از 

حیات سیاسی سوریه است.
6 ـ  »لوموند«، ششم سپتامبر ۲013 

میالدی.
۷ و ۸ ـ همه خبررسانی های اروپا، 
ششم سپتامبر ۲013 میالدی، اواخر شب.

ظهور غرب ناتوان؟!

ایالتی هستند  مجوز  دارای  که  امالکی 
اطالق می شود. آن گروه از agentها که 
 National Association of Realtor عضو
را  خود  ساالنه  عضویت  و حق  هستند 

می پردازند realtor نامیده می شوند. 
هر agent موظف است که عضو یک 
association در ایالت خود باشد. برای مثال 
در ایالت مریلند همه agentها عضو موسسه 
یا سازمان GCAAR هستند و در ایالت 
ویرجینیا عضو NVAR یا DAAR هستند. 
agent ها از اعضاء خودassociation  برخی از
ها و realtor ها می خواهند بطور اجبار عضو 
National Association of Realtor باشند 
که در آن صورت به این مشاورین امالک 

عنوان realtor داده می شود.
association معموال در همه ایالت ها

هایی وجود دارند که اعضاء خود را موظف 
به عضویت در NAR نمی کنند ولی وظایف 
قانونی agentها یا یک realtor نسبت 
به موکل خود چه خریدار و چه فروشنده 

هیچ تفاوتی ندارد.

اقتصادی و فرهنگی باشند چرا که این 
توسعه می تواند توسعه سیاسی و امنیتی 

را در کشور به همراه داشته باشد.«
توسعه  روحانی حداقل  این،  بر  بنا 
سیاسی را اولویت نمی داند. در اصل غایت 

برنامه اعتدال روحانی چینی شدن ایران 
است. اما جنبش سبز توسعه سیاسی و 
فرهنگی را مقدمه حل مشکالت کشور 
و دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی و 
امنیتی، علمی، تکنولوژیک می داند. غایت 
توسعه نیز پیشرفت در کنار دمکراسی و 

تحقق آزادی ها و حقوق شهروندی است.
توجه به تفکیک و تفاوت راهبردی و 
محتویی جنبش سبز با گفتمان اعتدال 
مساله ای کلیدی برای گذار مسالمت آمیز 
به دمکراسی است. ادغام و خلط رنگ های 
سبز و بنفش  نه تنها با واقعیت سازگار 
نیست بلکه به لحاظ عملیاتی و راهبردی 
نیز مشکالتی را در حوزه سیاسی ایجاد 
می نماید. این تفکیک برای موفقیت دولت 
یازدهم و خنثی سازی سنگ اندازی های 

اصولگرایان افراطی نیز مفید است .
مدافعان و حامالن جنبش سبز در 
دارد  بر حقانیت  مقطع کنونی ضرورت 
این جنبش  و مطرح بودن مطالبات و 
اهداف آن پای فشاری نمایند و در عمل 
نشان دهند پرونده جنبش سبز و تخلفات 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  و 

دهم  همچنان باز  است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

تقابل استراتژیک سبز و بنفش

مقاومت می کنند. به همين دليل است 
که هر از چند گاه بخشنامه هايی برای 
اسالمی سازی فضای دانشگاه ها توسط 
شورای انقالب فرهنگی صادر می شود. 
 بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب 
تحصيلی  سال  از  پيش  که  فرهنگی 
بهداشت،  علوم،  وزارت  به   93-9۲
دانشگاه آزاد و ساير مراکز آموزش عالی 
کشور ارسال شده، با اشاره به اهميت 
نهادينه سازی فرهنگ عفاف و حجاب 
و حفظ شئون محيط علمی دانشگاه، 
بازنگری در طراحی  راهبردهايی چون 
فضاها و بهينه سازی خدمات دانشگاه با 
هدف کاهش اختالط غيرضروری دختر 
و پسر و نيز ايجاد ساز و کار اثربخش به 
منظور ترويج و توسعه فرهنگ امر به 
معروف و نهی از منکر به اين مراکز ابالغ 
شده است. )خراسان 16 شهريور 139۲)

در فضای عمومی جامعه نيز اين زنان 

و جوانان هستند که حکومت را هر روز 
به چالش می کشند. زنان پيشگام اين 
با پوشيدن  مقاومت هستند. يک روز 
ساپورت  )استرچ،  شلوارهای چسبان 
يا اسپندکس( و مانتوهای بی دکمه و 
روز ديگری با مانتوهای کوتاه، يک روز 
با آرايش و روز ديگر با مش کرن موها 
و بيرون گذاشتن بخشی از جلو يا عقب 
آن، روزی با پوشيدن چکمه و روز ديگر 
روشن، يک  رنگ های  با  مانتوهايی  با 

دوره با باز کردن صفحات »فيس بوک« 
و دورهای ديگر در آب بازی در پارک ها. 
اکثريت جوانان نيز از سبک زندگی 
روحانيت پيروی نمی کنند: با پوشيدن 
پيراهن آستين کوتاه و جواهرات، بلند 
کردن مو و گرفتن دوست دختر، آرايش 
کردن و پوشيدن پيراهن هايی با تصاوير 
و کلمات غربی، و رقصيدن در کوه و 
طبيعت. کسی نمی تواند در پادگان اين 

کارها را انجام دهد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو فردا»

جامعه پادگانی، حزب پادگانی

فیلم را آماده نمایش عمومی دارد. او تازه 
از بازی در درام کم خرج »به من برس« در 
کنار سیلوستر استالونه فارغ شده و بزودی 
در کنار رابرت دنیرو در درام شرح حال گونه 
»دست های سنگی« ظاهر خواهد شد. 
دوران، چهره  روبرتو  درباره  فیلم  قصه 
افسانه ای دنیای ورزش و مربی افسانه ای 
گروهی  رسانه های  است.  ری آرچل  او 
می نویسند رایان کوانتون آخرین بازیگر 
هالیوود  از  سر  که  نیست  استرالیایی 
درمی آورد و این قطار همچنان در حال 
تازه ای  روز مسافر  و هر  است  پیشروی 

می گیرد.

یکه تازی سینماگران ... خبرهای سیاسی...
بقیه از صفحه ۹

مفسد فی االرض« شناخت و برای وی 
حکم اعدام صادر کرد اما این حکم در 

دیوان عالی تایید نشد.

بازدید دو تن از 
اعضای دولت روحانی 

از دریاچه ارومیه
دو تن از اعضای کابینه حسن روحانی 
با سفر به استان آذربایجان غربی، فعالیت 
روند  متوقف ساختن  برای  دولت جدید 
خشک شدن دریاچه ارومیه را آغاز کردند. 

در این سفر جلسه » کارگروه دریاچه ارومیه« 
با شرکت مسئوالن محلی برگزار شد. حمید 
چیت چیان، وزیر نیرو و معصومه ابتکار، 
رییس سازمان محیط زیست، دو تن از 
اعضای دولت روحانی دیروز پنجشنبه،  ۲1 
شهریور، به ارومیه سفر کردند تا با تشکیل 
جلسه »کارگروه دریاچه ارومیه« در این 
شهر، به وضعیت دریاچه ارومیه رسیدگی 
دانشجویان  گزارش خبرگزاری  به  کنند. 
کرد،  تاکید  ارومیه  در  نیرو  وزیر  ایران، 
دولت عزم خود را برای پایان دادن به این 
مشکل و متوقف ساختن روند خشک شدن 
دریاچه ارومیه جزم کرده است اما حل نهایی 
مشکل نیازمند زمان و همکاری مردم سه 
استان آذربایجان غربی، شرقی و کردستان 

خواهد بود.


