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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

لنگه کفش و دالر

به جای تفسیر سیاسی هفته

به قول چند خبرگزاری معتبر و چند خبرگزاری
غیرمعتبر ،حسن روحانی در بازگشت از سفر آمریکا
به ایران در عین حال که با استقبال ایرانیان طرفدار
صلح و آشتی و بهبود روابط با آمریکا و حذف شعار
«مرگ بر آمریکا» به صورت آوردن گل و شکالت
و گز و زولبیا بامیه روبرو شد ،همزمان با اعتراض و
تظاهرات گروهی از حزباللهیهای مقیم تهران هم
مواجه شد .گفته شده که حسن روحانی در قسمت
خروجی فرودگاه مهرآباد توسط لنگه کفش از سوی
شخصی ناشناس مورد حمله قرار گرفته است.
سئوال اینجاست که چرا همه ایرانیان مقیم
خارج باید هواپیمایشان در فرودگاه امام خمینی
که فاصلهاش با شهر تهران خودش نوعی مسافرت
است فرود آیند اما حسن روحانی باید راحت و
آسوده مستقیما به فرودگاه مهرآباد برود؟
گفته شده که لنگه کفش پرتاب شده به سوی
اتومبیل روحانی مارک «نایکی» داشته که یک
کفش ساخت آمریکاست .آیا نباید از شخصی که
لنگه کفش را به سوی روحانی پرتاب کرد پرسید:
اگر تو اینقدر از آمریکا متنفری و نمیخواهی با
این کشور آشتی کنی بهتر نیست حداقل به جای
کفش نایکی کفش ساخت کره شمالی یا ونزوئال و
یا سوریه را میخریدی؟
هنگامی که هواپیمای روحانی در آسمان بود
خبرنگاری از او پرسید :شما از بازگشت به ایران
چه احساسی دارید؟ او جواب داد :دلم برای آمریکا
تنگ شده است! (برعکس جواب امام خمینی که

گفته بود :هیچی!)
او از خبرنگار پرسید :نرخ دالر چقدر است؟ و
خبرنگار جواب داد ۲۰۰ :تومن آمده پایین.
گفته شده که درست بعد از پرتاب لنگه کفش به
سوی روحانی قیمت دالر  ۱۰۰تومان در بازار تهران
باال رفته است! مفسران میگویند جای شکرش
باقی است که شخص معترض هر دو لنگه کفشش
را پرتاب نکرده چون دالر  ۲۰۰تومان باال میرفت!
کارل مارکس میگوید :بدبختی یک مملکت
این است که ارزش پول رسمیاش در یک ثانیه با
پرتاب یک لنگه کفش سقوط کند...

مکالمه حسن با حسین!

از طریق یک مقام بلندپایه و مهم ایرانی که
همراه حسن روحانی به نیویورک آمده بود باالخره
توانستیم نوار مکالمه حسن روحانی و باراک اوباما را
که قرار بود سری و خصوصی باشد به دست بیاوریم.
لطفا نپرسید چطور این کار را کردیم و فقط به متن
مکالمه تلفنی آنها توجه کنید .مکالمه که به زبان
فارسی ترجمه شده با صدای اوباما شروع میشود.
ـ الو؟
ـ یس؟ یعنی بله؟
ـ حسن آقا سالم!
ـ حسین ،تویی؟ چاکرم!
ـ ما بیشتر.
ـ نیم ساعته منتظر تلفنت هستم.
ـ سرم شلوغ بود .این عراق و افغانستان دهن
ما را صاف کردهاند!
ـ میدونم .خودشون هم از شما خجالت
میکشند که اینقدر باعث دردسر شدهاند.
ـ خوب هستی حسن؟
ـ آره خوبم .تو خوبی؟ میشل چطوره؟
ـ سالم میرسونه .اتقاقا االن زنگ زد و گفت
توی کاخ سفید امشب شام نداریم قرار شده سر راه
برایش یک خرده کباب کوبیده و برنج از یک رستوران
ایرانی بخرم و ببرم.
ـ چلوکباب؟
ـ آره .میشل از موقع شروع مذاکره ما عاشق

غذای پرشین شده .رژیم غذایی را فعال کنار گذاشته.
ـ از نطق من توی سازمان ملل خوشت اومد؟
ـ آره .جالب بود .حتی بدون اون هاله نور
«آخمدی نیژاد»
ـ احمدینژاد منظورته؟
ـ آره .همون یارو...
ـ ببین ،من سر این قضیه مذاکره خیلی جدی
هستم .آقا گفته اختیار تام دارم که هر کاری خواستم
بکنم و هرچه را شما گفتید قبول کنم.
ـ در عوضش چی میخواهید؟
ـ دالر.
ـ ما که خودمان وضعمان خراب است .عراق و
افغانستان جیب ما را خالی کرده...
ـ نه ،منظور از دالر قیمت دالر است .آقا گفته
که باید قیمت دالر بیاد پایین.
ـ چند تا مرکز اتمی دارید؟
ـ روی کاغذهای آژانس اتمی یا حضرت عباسی؟
ـ حضرت عباسی .بین من و تو که تقیه نباید
باشه چون سازمان «سیا» فورا میفهمه.
ـ حدود  ۴۰۰تا
ـ دروغ نگو حسن خطرناکه!
ـ تو هم این آهنگ را شنیدهای؟
ـ آره .آهنگ رپ خیلی دوست دارم.
ـ باشه .با اونهایی که توی امامزادهها درست
کردهایم حدود  ۴۵۰تاست.
ـ بگذار معامله کنیم .هر کدام را تعطیل کنید
دالر  ۱۰۰تومان میاد پایین.
ـ اصال صرف نمیکنه.
ـ چقدر خوبه؟
ـ مثال  ۳۰۰تومن.
ـ بگو  ۲۰۰تومن و بگذار معامله کنیم.
ـ باشه ،ولی فردا نتانیاهو مخت را نزنه و
تصمیمت عوض بشه؟
ـ حرف من حرفه ،اسراییل فقط ویز و ویز
میکنه .اگر زر بزنه پولهای کمکی را نصف میکنیم.
ـ پرواز مستقیم از تهران به نیویورک هم باشه
بعنوان شیرینی این معامله .باشه؟
ـ حرفی نیست .هواپیمای درست و حسابی
دارید؟ از اون توپولفها نباشه که مثل زنبور توی
هوای سرد غش میکنند؟
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ـ نه ،قراره از اروپا بخریم .کلی پول گاز به ما
بدهکارند.
ـ باشه .قبوله .راستی بعنوان شیرینی این معامله
شعار «مرگ بر آمریکا»ی توی مسجدها را نمیشه
قطع کنید؟ مسجد جای دعاست نه فحش دادن...
ـ نه دیگه ...این یکی نمیشه .انقالب ما به
همین «مرگ بر آمریکا» بنده...
ـ باشه ...ما که  ۳۵سال تحمل کردیم چند
سال دیگه هم تحمل میکنیم!
ـ منظورت از چند سال دیگه چیه؟ قراره روی
تغییر رژیم کار کنید؟
ـ اصال ...منظورم از چند سال  ۱۵۰سال آینده
بود که شاید خودتان متوجه بشوید شعارتان تند و
بیاثر است .یعنی چی مرگ بر...
ـ حاال شعار نده ...پس این قیمت دالر وضعش
مشخص شد؟
ـ آره .همین االن به سخنگوی کاخ سفید
میگویم که بگوید من به تو زنگ زدهام و همین خبر
قیمت دالر را در ایران  ۲۰۰تا  ۳۰۰تومن پایین میاره.
ـ دستت درد نکنه ...انشااهلل بیایی ایران
جبران کنیم...
ـ باشه ...کاری نداری؟ میشل اومد روی خط...
ـ نه برو .خداحافظ.
ـ بای...
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بخش ادبیات سیاسی

نامه

حسن رفتی و کردی کبابم
باالخره هم ...ندادی جوابم
از رفتن تو من چه بیتابم
میشل اگر رود ،شاید تو آیی به خوابم!
خواجه باراک اوبامای شیرازی

بخش ادبیات سیاسی ()۲

جواب نامه

حسین ما را به  Hellکن ،ما که رفتیم
حرف از عشق نیست ،ما دنبال پول نفتیم!
با آن که ما عاشق سریال Shaftایم
 sorryکه ما سر زده رفتیم
ظریف آید به خوابت امشب
تا بدانی که در جهان خطها ما هفتیم
راستی میشل را از سوی ما ببوس دوباره
بگو که سعادت نبود و ما با عجله رفتیم...
میرزا حسن عشقی

درآمد زنان در آمریکا

دکتر حسن روحانی بعد از مراجعت از سفر
آمریکا و نطق در سازمان ملل و مکالمه تلفنی با
باراک اوباما به خبرنگاران و مستقبلین در فرودگاه
تهران گفت :خوشبختانه نتیجه مذاکرات بسیار
مثبت و عالی بود و توقعات ما هم به سود مردم
آمریکاست و هم به سود مردم ایران.
او گفت :به زودی قیمت دالر بعد از رفع
تحریمها پایین خواهد آمد ،مسافرت مستقیم با
هواپیما به آمریکا در دستور کار است و قرار است
که ماموران گمرک و امور حفاظت ملی آمریکا اصال
به ایرانیان گیر ندهند.
او اضافه کرد :بطور خالصه و پوست کنده

در اخبار آمده بود که براساس تحقیقات یک
موسسه امور تحقیقاتی! درآمد زنان در آمریکا
چیزی حدود  ۷۰درصد درآمد مردان است .البته
محققین این موسسه تحقیقاتی که مشخصا و
طبیعتا اکثرشان مونث هستند داد و قالشان به هوا
رفته بود که پس انصاف کجاست که زنان کمتر از
مردان در بیاورند؟!
چیزی که این مقوله تحقیقاتی کسر دارد
حساب ریاضیات است .آیا اینها حساب نکردهاند
که این زنان  ۷۰درصد مردان درمیآورند و بعد

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  ۷اکتبر ( ۱۵مهر)
بحث آزاد

«وقایـع اخیـر مصر از دو دیدگاه،
کودتا یا قیام ملی؟»
سخنرانان:
مهدی ناظر و محمد برقعی

ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ:

YES! Please enter a
one year, six months subscription
to IRANIANS in the following name

بگویم :داریم سعی میکنیم همه چیز برگردد به
زمان قبل از انقالب!

نتیجه مذاکرات
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ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ :ﻓﺮﻡ ﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﮐﺮﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
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دوشنبه  ۱4اکتبر ( 22مهر)
«ونزوئال بعد از چاوز»

سخنران :لیزا سولیوان
همراه با معرفی موسیقی آفریقایی ـ ونزوئالیی
(در رستوران نیبرز)

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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هم  ۵۰درصد درآمد شوهران و یا مردان را روی
آن میگذارند و خرج میکنند؟! جمع  ۷۰درصد
و  ۵۰درصد میکند  ۱۲۰درصد و در نتیجه درآمد
مردان به  ۵۰درصد تقلیل پیدا میکند .یعنی در
جمع مردان دو سوم زنان در آمریکا پول درمیآورند!
واقعا که ما مردها چقدر نجیب هستیم که با این
همه ظلم تاکنون صدایمان درنیامده است و
«فمینیست» نشدیم...

سئوال ریاضی عقیدتی
مخصوص دانشجویان حوزه
عقیدتی قم

اگر کسی به سوی رییس جمهور کشور لنگه
کفش پرتاب کند و قیمت دالر  ۱۰۰تومان باال برود
و اگر رییس جمهور در جواب این شخص معترض
لنگه کفش خود را در آورده و به سوی او پرتاب کند
و دالر  ۲۰۰تومان کاهش یابد ،تعیین کنید مبادله
چند لنگه کفش الزم است که نرخ دالر به هفت
تومان زمان شاه برگردد.

سئوال مهم روز

در آمریکا بعد از ترور جان اف کندی با یک
تفنگ شکاری همه اتومبیلهای حامل مقامات
مهم دولتی ضد گلوله شدند تا این اتفاق تکرار نشود.
سئوال این است که آیا در ایران امروز هم
بعد از پرتاب لنگه کفش به سوی حسن روحانی
که از مذاکرات نیویورک بازمیگشت باید اتومبیل
ضد لنگه کفش ساخت یا کماکان به غنیسازی
اورانیوم ادامه داد؟

حقایق دردناک

در عراق ،طی ماه اخیر ،حدود  ۱۰۰انفجار
بمب اتومبیلی صورت گرفته است و هزاران نفر
کشته شدهاند.
از مدیران گروه اسالمیست «القاعده» که اصول
خود را بر اصل برپایی حکومت شریعت و قاعده خود
را بر اساس کشتار انسانهای بیگناه قرار دادهاند
باید پرسید :از این انفجارها چه نتیجهای گرفتهاید؟

آیا ایدئولوژی خود را قبوالندهاید و یا فقط با انفجار
این بمبها در اتومبیلها به ترافیک عراق و کاهش
ی هوا در آنجا خدمت کردهاید؟
آلودگ 

عوضی گرفتی!

در اخبار آمده بود که به دنبال پرتاب لنگه
کفش به طرف حسن روحانی که یک رسم اعتراضی
مخصوص عربهاست نیروی انتظامی تهران دو نفر
مظنون به این عمل زشت را بازداشت کرده است.
گفته شده که یکی از این دستگیرشدگان از نزدیکان
و طرفداران سعید جلیلی کاندیدای سابق ریاست
جمهوری ایران بوده است.
این خبر البته از سوی «بی بی سی» تایید نشده
و در نتیجه در مرحله شایعات خبری باقی میماند.
جالب اینجاست که دو نفر دستگیر شده
توسط پلیس فرودگاه هر دو کفش بپا داشتهاند
و خبرنگاران شخص دیگری را که با پای برهنه و
بدون کفش از محل حادثه پا به فرار گذاشته بود
شناسایی کردهاند اما پلیس عکسالعملی نشان
نداده است .گفته شده که این شخص هم در چند
عکس خانوادگی در کنار سعید جلیلی ظاهر شده که
حتی در این عکسها هم کفش به پا نداشته است!

تاریخچه بوسیدن

تاریخچه بوسه و بوسیدن بسیار جالب و
خواندنی است .متاسفانه چون هرودوت زنش
زشت بود و نمیتوانست او را ببوسد در مورد تاریخ
و تاریخچه بوسه در کتابهای تاریخی خود مطلبی
نیاورده است.
طبق تحقیقات دانشمندان امور «ماچ و بوسه»
در زمانهای قدیم بوسیدن اصال وجود نداشت.
حتی گفته شده که آدم و حوا هیچ گاه یکدیگر را
نبوسیدند و به دستور خداوند بدون بوسه مستقیم
به امر زاد و ولد و تشکیل جمعیت کره زمین
پرداختند .حوا از این قضیه بسیار پکر بود .آنها
میگویند در زمان قدیم به جای بوسه ،لیسیدن
صورت مرسوم بود چون آنها حمام نمیرفتند و
شخصی که با آنها سالم و آشنایی میداد برای
نشان دادن دوستی و محبت خود صورت آنها را
لیس میزد تا آنها تمیز شوند .بوسیدن صورت به
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دو یا سه بار به این علت بوده است.
از سوی مورخین گفته شده که اولین بوسه
روی صورت (و نه روی لب) توسط سربازان گی و
همجنسگرای یونانی و رومی که بعد از پیروزی و
تسخیر شهرهای دشمن بود انجام گرفت که آنها
یکدیگر را بغل کردند و روی همدیگر را بوسیدند.
گفته شده در زمان قدیم زنها صورت یکدیگر
را نمیبوسیدند و چون چشم دیدن زنان دیگر را
نداشتند فقط به فشار دادن دست یا «دست دادن»
اکتفا میکردند.
امروز هم در کشورهای اسالمی مردان با زنان
دست نمیدهند چون فکر میکنند دست دادن
امری زنانه است نه مردانه!
بعد از انقالب فرانسه ،فرانسویان که با مشکالت
بوسیدن بیشتر از وضع سیاسی و اقتصادی
کشورشان روبرو بودند «فرنچ کیس» که ترجمه
آن «زبان تو لوزه» میشود را اختراع کردند تا به
نوعی انقالب پابرهنهها علیه بورژواها را توجیه کنند!

آره ،این بابا با بو کشیدن لباس زیر زنانه حالی به حالی میشه!

خالصه مذاکرات

پیامک اوباما به روحانی:
با رفتنتان زندگیام لنگ شده
خورشید نیویورک چی بیرنگ شده
ای حسنک به گوشیام زنگ بزن...
من و میشل دلمان برایتان تنگ شده
جواب روحانی:
ما نیز برایتان بسی دلتنگیم
از دوری شما تلویزیون دیجیتال بیرنگیم
گر آقا اجازه دهد ما هم هر شب
یک مرتبه به موبایلتان میزنگیم!

میمونها در جلو
کامپیـوتر

310

یادش بخیر ،قدیمها ما یک پیرمرد یا پیرزن در
محله یا حتی در خانه خودمان داشتیم که همه
حقایق و اتفاقات و خبرها را به ما میداد و ما هم
قبول میکردیم .بعد هم برای این که سن و سال
این پیرمردها و پیرزنها ممکن بود در حافظه آنها
تاثیر بگذارد آمدند و دائرهالمعارف یا یک سری سند

و دلم درد نگرفت!
من دلم برای قطعی بودن و علمی بودن و
صحیح بودن حقایق تاریخی تنگ شده است .اگر
این جریان نظریهپردازی ادامه پیدا کند همین روزها
ن باهوش هم که توانسته جلوی کامپیوتر
حتی میمو 
بنشیند میتواند به راحتی نظریه و حقایق مربوط به
تکامل بشر را به میل خودش تغییر دهد!

و مدرک رسمی داخل یک کتاب کلفت و قطور را
بعنوان مرجع دست کردند .ما باز هم قبول کردیم
و هر وقت اشکال داشتیم و به دنبال حقایق
تاریخی و اجتماعی و سیاسی بودیم به سراغ این
کتابها میرفتیم.
قضیه به خوبی و خوشی پیش میرفت تا آمدند
و این «ویکیپدیا» را روی اینترنت درست کردند!
یکباره همه حقایق و واقعیتها تبدیل شدند به
نظریهها!
حاال هر وقت این دائرهالمعارف الکترونیکی هر
حقیقتی یا واقعیت تاریخی را میگذارد توی سایت
خودش یکهو چند نفری پیدا میشوند که نظر
خودشان را اعمال کنند .مثال اگر بگویند دوست
دختر اسکندر مقدونی تخت جمشید را آتش زد
آنها میگویند از کجا معلوم لولهکشی گاز این
قصر اشکال فنی نداشته و باعث آتشسوزی شده؟
مینویسد آقا محمدخان در حمله به کرمان
هفتاد من چشم را از حدقه مردم این شهر بیرون
کشید و آنها میگویند از کجا معلوم اهالی این
شهر قبل از حمله همه کور نبودهاند؟
مینویسد اگر عسل را با خربزه بخورید ممکن
است معده درد بگیرید .نظر میدهند من خوردم

جغد

دیشب روی درخت جلوی خانهام جغدی سفید
و زیبا نشسته بود.
از پشت پنجرهام م دتها به او خیره شدم و به
آواز او گوش کردم .بیو بیو ...بیو ...بیو...
واقعا زیبا میخواند .نمیدانم چرا میگویند جغد
پرندهای شوم است؟
برای محکم کاری گفتم به او انرژی مثبت
بفرستم تا از شومی و نحوست او حتی اگر دروغ و
شایعه هم باشد کاسته باشم .چند دقیقه به خودم
فشار آوردم و همانطور که با ارسال امواج مغزی
مثبت به جغد باالی درخت مشغول بودم ناگهان
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Avi Career Training

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

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻼﺱﻫﺎﯼ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ،
ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺩﺍﺋﻤﯽ ،ﻧﺎﺧﻦ؛ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻗﺖ ﺷﻤﺎ
Cosmetology/ Nail Technician • Basic Esthetic 600
• Master Esthetic 600 • Professional Esthetic 1200
• • Make Up Artistry Instructor • Aromatherapy
Microdermabrasion • Lymphatic Drainage

MORNING/EVENING & WEEKEND SCHEDULE
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  703.759.2200ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﯿﺪ
ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﯾﺎﻟﺘﯽ
) (State Boardﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ،ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﻭﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺩﺭ
ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ

ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭘﻦ

 ٣٠٠ﺩﻻﺭ

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻣﯿﻢ

ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ
) (Financial Aidﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ
ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﮔﻬﯽ ﺍﺯ  ۱۰ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﻣﺎﺕ  Avi Day Spaﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ
Spa Wellness Packages
Massages
Facials & face treatments
Pedicure& Manicures
Waxing, Electrolysis & Laser Hair removal

(703) 759 - 2200 www.AviCareerTraining.com
education@AviCareerTraining.com
10130-A Colvin Run Road • Great Falls, VA 22066

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

REALTOR

سوزان مکی

مشاور برجسته و توانای خرید و فروش
امالک در ویرجینیا و مریلند
نماینده و عامل حرفهای باتجربه و قابل اعتماد شما در کلیه
مراحل خرید ،فروش و سرمایهگذاری در امالک و مستغالت

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

703.862.7692
susanmakki@aol.com

www.homegallery1.com

9841 Georgetown Pike • Great Falls, VA 22066 • 703.759.9190
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قلعهنویی می گوید یکی از بدترین...
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یکی از خبرنگاران درباره موقعیتسازی
اندک بازیکنان استقالل و همچنین در
پاسخ به این سئوال که آیا از تعویضهایش
راضی بود یا خیر ،گفت :قاضی خیلی
خوب کار کرد .اما این که میگویید یک
تعویض کردم قبول ندارم .ما دقیقه ۳۸
گل خوردیم و فرصت تعویض نداشتیم .اما
عجیب است که شما میگویید ما موقعیتی
نداشتیم .ما لب شش قدم توپ را به اوت
زدیم ،موقعیت نبود؟ به نظرم شما کم
لطفی میکنید .وقتی که گل میخوریم
نباید بازیکن را تعویض کرد .حرف شما
حرف جدیدی است و من دفعه اول است
که این را از شما میشنوم.
سرمربی استقالل در پاسخ به این
سئوال که در آینده چه کار میخواهد انجام
دهد ،گفت :تیمی که میخواهد به آسیا
بیاید باید قوی باشد .ما یکسری شرایط
داشتیم که باز کردنش خوب نیست.
هیات مدیره و مدیرعامل ما تالش

پاسخ به سه پرسش...
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شما که در حال طالق گرفتن هستید.
توصیه میکنم هیچ کاری را بدون مشاوره
با وکیل انجام ندهید .من شاهد مواردی
مشابه بودهام که با مراجعت همسر از
خارج از کشور اجاره نامه و حتی قرارداد
توافق برای فروش که فقط چند روز به
محضر رفتن و انتقال سند مانده بود لغو
شده است زیرا امضاء شخص دوم پای
توافقنامه نبوده است.

کردند اما آنجور که باید و شاید تغذیه
نشدیم .پول به بازیکنان تزریق نشد و
مطمئنا این بازیکنان به راهشان ادامه
میدهند و در لیگ برتر ،جام حذفی و
لیگ قهرمانان آسیا سال بعد یقینا بهتر
کار میکنیم.
این تیم حداقل  ۱۵ ،۱۰میلیارد پول
میخواهد تا بارش به منزل برسد .ما دو
بازیکن کلیدی خودمان را از دست دادیم
و جمشیدیان آمد و مصدوم شد .او تازه به
شرایط بازی رسیده است .امروز ما خوب
بودیم و شاید دلیلش خط هافبک ما بود
که توپ را خوب انتقال میداد .امروز
شانس با ما یار نبود .فرهاد مجیدی که از
او ممنونم دوست داشتم جام را باالی سر
ببرد ،اما او هم چندین موقعیت از دست
داد .مشکالت مالی ما باید حل شود ولی
با همین مشکالت در سه جام پیش رو با
قدرت کار میکنیم.

چرایی حمایت...
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است ،گرایشهای افراطی را در میان
مدت تقویت میکند.

نتیجه :ضرورت استقبال از
مصالحه هستهای

بنابر دالیلی که برشمرده شد بایسته
است که دموکراسیخواهان ایرانی طرفدار
مشی گذار مسالمتآمیز و درونزا به مردم
ساالری ،از مصالحه هستهای استقبال
کنند .فرجام کار اگر برد برای دو جناح
اصلی حاکمیت باشد ،برای مردم و کشور
نیز برد است .البته برداشت حکومتیها،
اپوزیسیون دموکرات و حامیان آنها در
جامعه ،از برد و موفقیت در تنشزدایی
هستهای یکسان نیست و گامهای بعدی
هر یک از آنها نیز پس از تحقق تنشزدایی
متفاوت است.

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک
دارید و فکر میکنید که نیاز به پاسخ حقوقی
و یا مالیاتی ندارد ،از طریق ایمیل یا شماره
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق
تلفن با من تماس بگیرید تا در شمارههای
بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com
Fax: (571) 918 - 0822
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

خالی از شوخی

خواب جنیفر لوپز
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به من حالت غش و سرگیجه دست داد و
دیگر نفهمیدم که چه شد و چه گذشت.
صبح که با سردرد شدیدی از جا بلند
شدم صدای بلبلی را شنیدم که روی شاخه
درخت جلوی خانهام نشسته بود و آواز
میخواند .درخت دیگری که دیشب جغد
روی آن نشسته بود از وسط نصف شده
بود و شاخههایش روی زمین افتاده بود.

فتوا

آیتاهلل جنتی در مورد مذاکره ایران با
آمریکا فتوای جدیدی صادر کرده است.
او گفته :مذاکره با آمریکا حرام است اما
اگر نتیجهاش خوب باشد حالل میشود!

دیشب باز هم جنیفر لوپز آمد به خوابم
اما نمیدانم چرا خوابم سیاه و سفید بود.
از او جریان را پرسیدم .خندید و جواب
داد :دیشب و پریشب رفته بودم به خواب
وودی آلن و عباس کیارستمی که عاشق
ساختن فیلمهای سیاه و سفید هستند.
اصال یادم نبود که باید به خواب تو بیایم.
پرسیدم :پس تکلیف اون دامن قرمز
چاکدار تو چه میشود که رنگی نیست؟
گفت :من هم سر همین باهاشون
بحث کردم .وودی آلن فهمید که اشتباه
میکند ولی کیارستمی اصال زیر بار
نمیرفت.
قراره دیگه به خوابشان نروم و یکی
از این هنرپیشههای سینمای صامت را
برایشان بفرستم!

از پرکردن دندان تا ایمپلنت
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شد و چون سقف دهان همیشه توسط آن
پوشیده میشود ،طبیعتا بخشی از حس
چشایی از دست خواهد رفت.

ایمپلنت دندانی

به جای دندا نهای مصنوعی،
روکشها ،بریج دندانی و پالکهای
متحرک ،میتوان از ایمپلنتهای دندان
استفاده کرد .این دندانها جایگزینهای
دائمی هستند و هنگام غذا خوردن و
صحبت کردن حرکت نمیکنند و در
جای خود ثابت هستند .پایه ایمپلنت
یک پیچ فلزی است که معموال جنس
تیتانیوم دارد و از راه جراحی در استخوان
فک و زیر بافت لثه کار گذاشته میشود.
این پایه مانند یک ریشه مصنوعی عمل
میکند و دندان مصنوعی یا روکش به آن
متصل میشود .کاشت ایمپلت فرآیند
استخوانسازی را تحریک و به همین دلیل
پایهای محکم را برای دندان مصنوعی
فراهم میکند.

عملکرد و احساس ناشی از ایمپلنت
بسیار شبیه به دندان طبیعی است.

ایمپلنت بهترین جایگزین است

هر فرد سالمی که یک یا چند دندان
دائمی خود را از دست داده باشد ،میتواند
از این روش برای جایگزین کردن دندان
بهره ببرد .افرادی که دچار تحلیل لثه
و استخوان هستند ،میتوانند از دندان
مصنوعی یا بریج استفاده کنند .برای
تحلیل استخوان فک ،پیوند استخوان
به همراه کاشت ایمپلنت روش مناسبی
است .افراد سیگاری یا بیماران مبتال به
دیابت ،برای این روش مورد مناسبی
نیستند.مصرف تنباکو و ابتال به برخی
از بیماریها ،قدرت ترمیم و مقاومت
بدن در برابر عفونتها را مختل میکند و
خطر شکست پیوند را باالتر میبرد .این
درمانها گرانتر از دندانهای مصنوعی
یا روکشها هستند و پیش از ترمیم هر
دندانی باید با دندانپزشک در این باره
مشورت شود.
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و برکنار کردن آقای بنیصدر از مقام رياست
جمهوری،تمامینيرویهایارتجاعینهفته
در جامعه و اراذل و اوباش چاقوکش را
بسيج نمود .شرح جنايات حکومت نوبنياد
خمينی در آن روزها چيزی نيست که در اين
مختصر بگنجد .اشاره به آن روزها در اين
نوشته فقط به منظور يادآوری برای آقايان
اصالحطلب و اعتدالگرا که در آن روزها
پا در رکاب رهبر خونريز انقالب داشتند
و در دگرانديشکشی از يکديگر سبقت
میجستند و امروزه خود در معرض حمله
«نيروهای خودسر» قرار گرفتهاند بود و نه
چيز ديگری.
سخن آخر ـ يکی از وعدههای آقای
حسن روحانی به مردم ايران در جريان
انتخابات اخير« ،تمسک به قانون و ايجاد
فضای امن در جامعه» بوده است .سئوال
مردم ايران از آقای روحانی امروزه میتواند
اين باشد که :وقتی شما بعنوان ریيس
جمهور در اين کشور امنيت نداشته باشيد
و گروه کوچکی از اوباش بدون ترس از
قانون و مجازات در مقابل ماشين شما راه
بندان ايجاد کنند و بسوی شما لنگه کفش
پرتاب نمايند ،يک شهروند ايرانی چگونه
میتواند در اين کشور احساس امنيت
نمايد؟! در مقابل اراذل و اوباشی که خود
را تجسم مسلم قانون الهی و ذوب شده در
واليت فقيه میدانند و هرکدام از آنان به
نهادی از قدرت در جمهوری اسالمی و بيت
رهبری متصل میباشند و از آنان دستور
میگيرند ،راستی کدام قانون قرار است از
حقوق شهروندان ايرانی دفاع نمايد آقای
ریيس جمهور؟
برگرفته از پایگاه اینترنتی «خبرنامه گویا»

مطبوعات و اينترنت و ماهواره و سرانجام
نيز جهت دادن تمام اين فشارها به سوی
برگزاری انتخابات آزاد .اما اين اقدامات به
ثمر نخواهند نشست مگر آن که هم زمان،
فشار برای کوتاه کردن دست باندهای
مافيايی و فاسد ثروت و قدرت و در راس
آنها شخص آقای خامنهای و بيت او از
اقتصاد ايران آغاز شود .همچنين وضع
قوانين الزم برای محترم دانستن مالکيت
و گردش آزاد اقتصاد ،يکی از اصلیترين
پايههای چنين حرکتی است .برای تحقق
چنين خواستهای استقالل قوه قضاييه و
بازسازی آن به صورت يکی از ضروريات
چهره نشان میدهد.
حرکت سياسی و اجتماعی و فرهنگی
بدون اصالحات واقعی اقتصادی ابتر و
بدون نتيجه خواهد ماند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «خبرنامه گویا»
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افقی
 ۱ـ کتابی است از آگاتاکریستی به ترجمه همایون بدیع
ـ اخوی سگ زرد!
 ۲ـ از آبزیان خوراکی ـ نخستین موذن اسالم ـ از
فنون کشتی.
 ۳ـ یقین و ایمان ـ مغلمه مدرسه دخترانه ـ نوعی
مجوز برای انتشار روزنامه.
 ۴ـ عالمت مفعول بیواسطه ـ چرم نرم ،خلق و
خوی ـ اگر خوش گذرد زندگی نوح هم کفاف نکند ـ
رودی در ماوراء قفقاز و کشیش فرانسوی نویسنده کتاب
«مسافرت به جزایر آمریکا»
 ۵ـ انتقال کاال از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت
حقوق گمرکی ـ انگبین ـ نی سست و میان تهی.
 ۶ـ چگونه ،به چه نحو ـ از پیامبران ـ دریای عرب.
 ۷ـ تر و تازه ـ نوعی سالح کمری ـ از ترکیب آن با
اکسیژن اسید اوریک بوجود میآید.
 ۸ـ لوس و از خود راضی ـ بیسواد و درس نخوانده
ـ ماه محبت ـ قاعده و اسلوب.
 ۹ـ پیشی گرفتن ـ چه بسیار ـ پایتخت یکی از
شیخنشینهای خلیج فارس.
 ۱۰ـ تصدیق عمو سام ـ از بخشهای توریستی شمال
ـ مظهر سردرگمی.
 ۱۱ـ امید که به نیکی یاد شود ـ از باالهای بنیانبرانداز
ـ سست و شل ـ در گرو بودن.
 ۱۲ـ دارویی تلخ که از گیاه گنه گنه میگیرند ـ از
عشاق درون کتاب ـ روز عرب ـ کشنده بیصدا.
 ۱۳ـ زشت و قبیح ـ بچه کامیون! ـ کجش مشکل
به منزل میرسد!
 ۱۴ـ سلسله جبالی به طول دو هزار و  ۴۰۰کیلومتر
بین آسیا و اروپا ـ مالالتجاره ـ با نامی دیگر منطقهای
است مسلماننشین و مورد اختالف هند و پاکستان.
 ۱۵ـ استاد در بازی نرد ـ کتابی از جالل آلاحمد.

عمودی
 ۱ـ ساختمان مجلل ـ قوس و قزح.
 ۲ـ کتابی است از کافکا و از عجایب ساخته بشر ـ
ممیزی و نظارت بر مطبوعات.
 ۳ـ از حروف شرطیه ـ در بند و گرفتار بودن ـ فرشته
مهر و محبت در آیین زرتشت.
 ۴ـ میدهند تا رسوا کنند از نامهای باریتعالی ـ عزیز
عرب ـ سرشت و طبیعت.
 ۵ـ آدمهای زرنگ روی طناب پهن میکنند! ـ شالوده
و بنیاد ـ تنپوش چهارپا.
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 ۲ـ مصاحبه روحانی با بانو امانپور به
زبان انگلیسی سودی به روحانی نرساند و
زیانی تبلیغاتی در ایران بود .رندان حتی
شوخطبعی کردند که  I amرا به عربی
«عای عم» تلفظ کرده است .ایرانیان به
زباندانی مردان سیاسی اهمیت میدهند
که ضابطه آبروداری است!
 ۳ـ با روزنامهنگار فرانسوی آقای
ماکسیم روبن.
 ۴ـ نگاه کنید به بررسیهای جراید
غرب درباره ضامن اجرای قطعنامه ۲۱۱۸
سازمان ملل.
 ۵ـ کارشناس مسایل سوریه.

بقیه از صفحه 13

بقیه از صفحه 14

9

9

باید عوض کرد یا چنان وسعتی به راههای
دیپلماسی داد که هیچ کس زیان نبیند.

منابع و توضیحات:

 ۱ـ نگاه کنید به اظهارات اخیر جان
مککین که در بهار گذشته مخفیانه به
سوریه سفر کرد .وی در مصاحبه اخیر خود
با  JPDپاریس کمک به تسلیحات مخالفان
اسد را الزم دانست و سیاست اروپا ـ فرانسه
را تایید کرد.
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 ۶ـ شنای غیرفنی ـ کاری رایج در اغلب ادرات!
 ۷ـ تکنوازی در موسیقی ـ آسودگی و اطمینان
ـ عهدهدار امور دیگران ـ لقب سلسلهای از شاهان
اساطیری ایران.
 ۸ـ باز دارنده ـ سیلی ـ گرفتنی از راه هوا ـ
عنیک نمیآموزد!
 ۹ـ خاندان ـ راه و روش ـ هر داروی ملین ـ از
میوههای درختی.
 ۱۰ـ از انواع خطرناک آبزیان دریا ـ شهری در
استان هرمزگان.
 ۱۱ـ ناخن چهارپا ـ قاضی مسابقه ـ جامه و لباس.
 ۱۲ـ از سفاین فضایی ناکام آمریکا ـ از اجناس
دوگانه ـ سرای مهر و کین ـ حرف استثناء به معنی
اال ،مگر.
 ۱۳ـ به جوش و خروش آمدن ـ صاف و مسطح
ـ از عناصر چهارگانه.
 ۱۴ـ از طوایف ترکمن است و ثروتمند هم ـ کتابی
است از سام میرزا پسر شاه اسماعیل صفوی که در
فنون شعر و ادب مهارت داشت.

 ۱۵ـ قویترین شیره هضمی را در دستگاه گوارش
تولید میکند ـ فرمانروایی که قصد سوزاندن حضرت
ابراهیم را داشت.
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