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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

شالق برای ساپورت و
مانتو و شلوار

فرمانده نیروی انتظامی تهران مجددا تذکر داد
که پوشیدن ساپورت و مانتوهای تنگ و شلوارهای
چسبان غیرقانونی است و مجازات شالق دارد.
زنان و دختران تهرانی با پوشیدن تنگترین
شلوارها و لباسها واقعا مشکل بزرگی برای انقالب
اسالمی ایران و موی دماغ مالهای تندرو شدهاند.
فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت :تعداد
ضربات شالق را دادگاه تعیین نمیکند بلکه خود
نیروی انتظامی از روی تنگی و گشادی ساپورت
زنان تعیین میکند!
او توضیح داد :مثال اگر ساپورت و شلوار خانمی
آنقدر تنگ و چسبان باشد که ماموران ما چند
ساعت صرف درآوردن آن نمایند تا بدن او را برای
شالق زدن آماده کنند تعداد ضربات شالق باالتر
میرود .طبیعتا اگر ساپورت و شلوار به راحتی
کنده شود دو سه ضربه شالق و یا حتی یک تذکر
کافی خواهد بود!

آموزش «القاعده»ای

رییس وزارت اطالعات افغانستان گفته است
یک حمله کننده انتحاری که به خودش بمب بسته
بود میخواست آن را در مجاورت یک پاسگاه پلیس
در کابل منفجر نماید شناسایی و قبل از انفجار بمب
دستگیر شده است.
رییس وزارت اطالعات افغانستان گفته است:

تعجبآور این است که این شخص که گویا به
گروه «القاعده» و تندروهای سنی منطقه وابسته
میباشد یک دختر هشت ساله افغانی است!
اینها چه کسانی هستند که میگویند طالبان
و«القاعده» با زنان دشمنی دارند و با این که آنها
به مدرسه بروند و چیز یاد بگیرند مخالف هستند؟
مگر همین که به این دختر بیچاره افغانی یاد دادهاند
که چطور و چگونه و چه وقت ضامن بمب را با تلفن
دستی یا همراه و یا به قول ایرانیها «گوشی» آزاد
کند نوعی آموزش نیست؟
شما کدام دختر هشت ساله آمریکایی را
میشناسید که مثل این دختر هشت ساله افغانی
به سیمکشی بمب آشنایی داشته باشد؟
واقعا این که میگویند «بی بی سی» و سایر
رسانههای غربی خبرها را با پیاز داغ زیادی به خورد
مردم خاورمیانه میدهند و یا اخبار را سر و ته و
وارونه مینویسند درست است.

هشدار به رسانهها

حجتاالسالم محسنی اژهای سخنگوی قوه
قضاییه در یک نشست خبری به رسانهها هشدار
داد که انتشار مطالب کذب و اخبار غیرواقعی
بصورت جعلی یا تحریفی توسط رسانهها جرم است
و تعقیب قانونی دارد.
او گفت :البته روزنامه «کیهان» از این قانون و
قاعده مستثنی است!

سئوال روز

حاال که مذاکرات اتمی با غرب تمام شده و
از دید دولت روحانی نتیجه هم بسیار مطلوب و
مقبول بوده پس چرا دالر بدمصب هنوز روی سه
هزار تومان مانده؟
آیا بهتر نبود چندین میلیون دالری را که
هزینه کردیم و تیم مذاکره کننده به مذاکرات ژنو
فرستادیم به بازار تزریق میکردیم تا دالر دو سه
تومن پایین بیاید؟

یکی از خوانندگان روزنامه «کیهان»

کاهش کشتههای جادهای

در آخرین گزارش وضعیت ایمنی جادههای
جهان مربوط به سال  ۲۰۱۱کشور ایران از لحاظ
تصادفات جانی و مالی در مقام  ۱۷۷در بین ۱۸۰
کشور قرار گرفته بود .بر طبق آمار وزارت راه در
ایران در هشت ماه اول سال تعداد  ۱۳هزار و ۱۴۰
نفر جان خود را در حوادث رانندگی کشور از دست
دادهاند .اگر این آمار درست باشد ایران برای سال
 ۲۰۱۳احتماال به جای مقام  ۱۷۷ممکن است به
مقام  ۱۷۶یا حتی  ۱۷۵برسد.
آقا ببین این حسن روحانی چکار کرده! دمش
واقعا گرم!

اخبار ورزشی

بای بای اوز ه بیـو

اوزه بیو فوتبالیست مشهور و بزرگ جهان
درگذشت .او که آقای گل سال  ۱۹۶۶جام جهانی
فوتبال بود نام کشورش پرتغال را در عرصه فوتبال
پرآوازه کرد.
اوزه بیو که به پلنگ سیاه معروف است در سن
 ۸۱سالگی در بیمارستانی در شهر لیسبون با زندگی
خداحافظی کرد.
در مراسم یادبود او در استادیوم شهر حدود ۸۰
هزار نفر شرکت کردند و دولت پرتغال به احترام او
سه روز عزای ملی اعالم کرد.
آیا جالب نیست که کشور پرتغال برای یک
قهرمان ملی فقط سه روز عزای عمومی اعالم
میکند و ما در کشور اسالمی برای کسانی که
حتی یک گل هم نزدهاند و افتخاری برای مملکت
ما نبودهاند یک هفته عزاداری میکنیم؟

پیشبینیهای «کیـهان»ی

سئوال من این است که وقتی روزنامه «کیهان»
دو سال است دارد پیشبینیمیکند کار آمریکا تمام
است و اقتصاد آن دارد فلج میشود و جنبش «وال
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استریت» به زودی نظام سرمایهداری این کشور را به
زانو در خواهد آورد و هیچ کدام از این پیشبینیها
درست از آب درنیامده و نتیجه برعکس هم بوده،
چرا هنوز هم بعضیها روزنامه «کیهان» را میخرند
و میخوانند؟!

ایران چگونه کشوری است؟

ایران کشوری است که در آن:
ـ  ۲۰میلیون فقیر داریم.
ـ هفت میلیون بیکار داریم.
ـ چهار میلیون معتاد داریم.
ـ ده میلیون بیمار روانی داریم.
ـ دو میلیون آواره مهاجر داریم.
ـ  ۴۰هزار مریض ایدز داریم.
ـ دو میلیون مریض آسم داریم.
ـ دو میلیون مریض ناتوان جنسی امواج
ماهوارهای داریم.
اما بجای آن
ـ سه میلیون آخوند سالم و پولدار و فراری از کار
داریم که هنوز کسی نفهمیده مریض روانی هستند
و بدمصبها اهل خارج شدن از کشور هم نیستند!
از کوبا چه خبر؟
باالخره بعد از کشمکشهای فراوان آقای رائول
کاسترو در سایه انجام اصالحات و مدرنیزه کردن
کشور اعالم کرد که قرار شده خرید و فروش اتومبیل
در این کشور با شروع واردات اتومبیلهای ساخت
خارج آزاد گردد.
بعد از  ۵۰سال برای مردم محروم انقالبزده
کوبا جالب بود که ببینند اتومبیلهای فولکس
واگن آلمان و یا هیوندای کره و یا تویوتای ژاپن به
چه شکل هستند.
آنها  ۵۰سال با همان اتومبیلهای تابوت مانند
آمریکایی که روی هر کدام کیلومتر شمار یک میلیون
کیلومتری بود سوخته و ساخته بودند .موتورهای
این اتومبیلها چندین بار پیاده و دوباره سوار شده
بود .سپرهای این اتومبیلها را با الیاف و چسب
بستهبندی به هم بسته بودند تا از هم نپاشند.
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نمایشگاههای اتومبیل امروز در کوبا بسیار
جالب هستند .یک پژوی سال  ۹۹به مبلغ  ۲۸هزار
دالر عرضه شده است .هیوندای کرهای  ۴۰هزار
دالر ،فولکس واگنها روی  ۵۰هزار دالر و تویوتاها
حدود  ۸۰هزار دالر هستند.
دولت کوبا حدود  ۳۰درصد از قیمت فروش را
بعنوان مالیات برمیدارد (مثل بنیاد شهید و بسیج
و سهم امام در ایران).
خدا کند شما در کوبا نباشید که حسرتزده
ل  ۴۰هزار دالری نگاه کنید و از فروشنده
به اتومبی 
نمایشگاه بپرسید که چگونه میتوانید با حقوق و
یارانه دولتی ماهی  ۲۰دالر این اتومبیل خوشگل و
مامانی را به خانه ببرید و اتومبیل زنگ زده و اوراق
آمریکایی قبل از انقالب خود را به دریا بیندازید؟

فاجعه حیـوانی،
فاجعه انسانی...

دیشب در اخبار خواندم که آفریقاییهای قاره
آفریقا با سرعت و شتاب عجیبی در حال شکار
فیلهای بزرگ کشورهای خود هستند تا بعد از
کشتن آنها عاجهای گران قیمتشان را که بسیار
مقبول تاجران و بازرگانان کشورهای غربی است
بفروشند و سودی به دست بیاورند.
تاسف من این است که چرا کسی درباره شکار
انسانهای مقیم کشورهایی چون ایران و جا به
جا کردنشان در کشورهای غربی برای استفاده از
مغزهای آنها چیزی نمیگوید؟
فیل مهمتر است یا انسان؟

آیا میدانستید؟

آیا میدانستید در کشور ایران سرعت اینترنت به
اندازه سرعت گذر عمر آیتاهلل جنتی شده و حتی
گاهی کم هم میآورد؟

***

آیا میدانستید که در ایران امروز تعداد مداحان

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  13ژانویه ( 23دی)
مجمع عمومی میاندورهای
هیات مدیره و اعضای کانون

دوشنبه  20ژانویه ( 30دی)
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مساوی است با تعداد دانشمندان مهاجر ایرانی
به آمریکا؟

***

آیا میدانستید که امروز در ایران به علت به
ثمر رسیدن انقالب تعداد زنان فاحشه خیابانی
و تلفنی از تعداد زنان صیغهای در سرتاسر کشور
بیشتر است؟

***

آیا میدانستید که به علت وجود رییس
جمهورهای خرابکار و رییس جمهو رهای
اصالحطلب ،جمهوری اسالمی در اثر فرمول مثبت
در منفی مساوی صفر در حاشیه شمالی و جنوبی
این عدد قرار داشته است و مرتب درجا زده است؟

***

آیا میدانستید که علت برکناری وزیر سابق
بهداشت جمهوری اسالمی خرابی دندان ایشان
بود که توانستند آن را به خرابی متعارف دندانهای
مردم انگلیس و در نتیجه رابطه مستقیم و
جاسوسی این خانم برای دولت انگلیس تبدیل
کنند؟

***

آیا میدانستید که علت کشتن صادق قطبزاده
سخنگوی روحاهلل خمینی ضایع بودن زبان انگلیسی
او بود که واقعا آمریکاییها را عذاب میداد و اصال
دالیل سیاسی و طراحی کودتا نداشت؟

***

آیا میدانستید که رقص شکیرا در مراسم آخرین
جام جهانی فوتبال بیشتر از گلهای پله ،اوزه بیو،
مسی ،کریمی ،رونالدو ،مارادونا و پالتینی به صورت
«اسلو موشن» توسط مردم دنیا ،به ویژه مردان
طرفدار فوتبال ،دیده شده است؟

***

آیا میدانستید که بزرگترین علت شکست
انقالب اسالمی در ایران این بود که ما به اندازه
کافی عرب برای حمایت از این انقالب نداشتیم؟

***

آیا میدانستید که تعداد خطابههای رهبر
ﺩﻩ ﻛﺎﺭ معظم انقالب درباره تولید مضاعف فرزند و افزایش
 htmlتعداد تولید کاندومهای
 .١٠٢٧١٨٨٦/wwکمتر از
جمعیت بسیار
ساخت کشور ایران است؟

Translate
***
ﺁﻣﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ  ,ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭ  ,ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ.

آیا میدانستید که تعداد شکایات مردم تهران
درباره قیمت بستنی  ۲۸هزار تومانی برج میالد
بعد از دریافت  ۲۷هزار تومان رایانه دولتی در دوره
احمدینژاد به نصف رسیده بود؟

***

آیا میدانستید که اگر من این سئوالها را از
شما نمیکردم و شما نمیدانستید که نمیدانستید
جواب دادن به این سئوالها بسیار برای شما
سختتر میشد؟

جوک طالبانی

میگویند که افغانهای طالبانی و «القاعده»ای
توی شناسنامههاشان یک تاریخ تولد دارند مثل ما
ایرانیها ،اما به جای تاریخ مرگ برعکس ما ایرانیها
نوشتهاند :تاریخ انفجار!
این هم از کشور برادر مسلمان...

بخش ادبیات و شعر

دهکده جهانی

امشب من خیار ایرانیام را
با سوشی ژاپنی
با سس تند مکزیکی
و برنج تایلندی
در برگهای کاهوی کالیفرنیایی پیچیده و
میخورم...
کباب قفقازیام را
با سس تاتار
با نان افغانی
با ماست هندی
و سماق ترکی میخورم...
ویسکی اسکاتلندی خودم را با
فالفل لبنانی
و خیارشور اسراییلی
با زیتون یونانی
و نمک دریاچههای استرالیا مینوشم...
قرص ضد ترشی معده آمریکاییام را
با آب معدنی فرانسه
و چای داغ رازیانه و ختمی
بینام و نشان از کشور سازندهاش
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میخورم و
آروغ زنان به این که در این دهکده جهانی پر
از صلح و صفا
زندگی میکنم
افتخار میکنم...

اخبار کتاب

پرفروشترین کتابهای چاپ ایران هنوز هم به
قرار زیر میباشند:
 ۱۰ـ صد روز با خاتمی (خاتمی)
 ۹ـ صد روز با خاتمی به همراه روحانی (خاتمی
و روحانی)
 ۸ـ هزار و یک روز با میرحسین موسوی
(ناشناس)
 ۷ـ دویست هزار روز انقالب برای هیچ (ژنرال
سابق)
 ۶ـ چگونه مذاکره کنیم (سعید جلیلی)
 ۵ـ عبور از بحران در زمان بدون بحران
(هاشمی رفسنجانی)
 ۴ـ گلوله بد است ،کمربند انفجاری بدتر است
(مسعود بهنود)
 ۳ـ منطق به جای گلوله ،تدبیر به جای
مذاکرات اتمی (حسن روحانی)
 ۲ـ آرزوهای بربادرفته (احمدینژاد)
 ۱ـ بد و بدتر :رابطه ایران و اسراییل (بنیامین
نتانیاهو)

مشکل مذهب در کوبا

اخبار مربوط به کشور کوبا حاکی از این است
که با اصالحات برادر فیدل کاسترو یعنی رائول
کاسترو زمان آن رسیده است که برخی از کلیساها
باز شوند و مردمی که احتیاج به دعا و نیایش دارند
و برای درد و غم و غصههایشان میخواهند با خدا
رابطه داشته باشند (چقدر هم درد و غصه دارند
که نگو و نپرس) به این مکانهای مذهبی بروند و
با مخالفت دولت روبرو نشوند.
بعد از انقالب کوبا قانون اساسی این کشور
مذهب و تجمعات مذهبی را در این کشور ممنوع
اعالم کرد و گفت که حکومت کوبا یک حکومت
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ـ عمامه بگذار سرت هم کچلیات پوشیده میشه هم کلی صیغه گیرت میاد!

ضد خدا و کافر است! در سال  ۱۹۹۲این جمله
را برداشتند و گفتند منظورمان این نیست که
حکومت کشور مسلمان و برادرمان ایران بد است
و ما کافر و ضد خدا هستیم و کلمات حکومت
سکوالر سوسیالیستی کوبا را جایگزین کردند تا
کشورهای مذهبی ناراحت نشوند.
آیا جالب نیست که کشوری که مردمش را با زور
شالق و زندان به مذهبی بودن میکشاند (ایران)
با کشوری که دعا و نیایش مذهبی در آن ممنوع
است (کوبا) هم کیش و رفیق و دوست باشند؟
آیا جالب نیست که در ایران دولت صدها نوع
تشویق و انگیزه برای این که مردم به مسجد و نماز
جمعه و مراسم مذهبی بروند تعیین کرده ولی در
کشور کوبااوضاع برعکس است و حقوق و مزایای
دولتی کاتولیکها و افراد مذهبی و خداپرست به
حداقل میزان خود رسیده است؟
از طرف دیگر آیا جالب نیست که بزرگترین
مشکل در جمهوری اسالمی امروز این است که از
رشد کلیساهای خانگی جلوگیری شود و این مشکل
دقیقا به همین شکل هم در کوبا وجود دارد؟

مصاحبه با خودم

با تشکر از شما برای انجام مصاحبه .مدتها
*
از مصاحبه آخری ما گذشته است.
ـ نه ،من از شما متشکرم که میتوانم کمی
با خودم باشم ،دلم برای خودم تنگ شده بود.
این اولین مصاحبه سال  ۲۰۱۴میالدی است.
*
ـ و آخرین مصاحبه سال  ۱۳۹۲غیرمیالدی.
نکته جالبی است!
*
ـ کجاش جالبه؟
* بگذریم .سئوال اول اینه که درباره دنیای
امروز چه فکر میکنید؟
ـ افتضاح است .فکر نمیکنم هیچ وقت اوضاع
دنیا اینقدر بد بوده باشد .حتی در زمان دایناسورها
هم فکر نمیکنم اینطور بوده...
* واقعا اینجوری فکر میکنید؟
ـ بله ،اگر خدا وقت داشت باید با یک مداد
پاککن میآمد و همه چیز را پاک میکرد و دوباره
از نو میساخت.
* یعنی خدا هم از وضعیت امروز دنیا راضی
نیست؟
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ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺍﻣﺎﻡﻗﺮﺷﯽ

ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﺎ
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ،
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ،ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ،ﺧﺸﻢ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ،
ﺗﺮﺱ ،ﻭﺣﺸﺖ ،ﻏﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ،ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ

Farifteh Emamghorashi
Marriage & Family Therapist

Anger Management • Divorce • Grief
Self Esteem • Testing and Evaluation
Depression • Domestic Violence
Relationship Issues • Self-Harming

Call Farifteh Emamghorashi now for a
FREE PHONE CONSULTATION

202.440.1381
fariemam@hotmail.com
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جﻤهوری اسالمی از...

بقیه از صفحه 1۵

نیافته .در حالی که جمهوری اسالمی
مدعی گشودن فضا و موشکپرانی است،
راه شمال هر روز و هر هفته از مردم ایران
کشته میگیرد.

اﻗﺘﺼاد ورشکسﺘه

شدن مردم نسبت به سال گذشته است.
در یک ارزیابی دقیقتر که تدارک آن از
حوصله این نوشته خارج است ،دامنههای
تخریب را در اجزاﺀ جامعه ،از میزان
مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا ،رشد
بیماریهای روانی و افسردگی در میان
تمام اقشار سنی و طبقاتی ،تا رشد مصرف
مواد مخرب ،رشد فحشا و تن فروشی،
افزایش میزان فساد در جامعه و در درون
سازمانهای اداری و خدماتی میتوان
بر شمرد .جمهوری اسالمی به دلیل
ریشهدار شدن فساد در اجزاﺀ و پوسیدگی
از درون ،از مرحله اصالحپذیری و بهبودی
گذشته و در وضعیت فروپاشی قرار گرفته
است .جمهوری اسالمی از نفس افتاده.
جمهوری اسالمی از کار افتاده است.

با وجود دریافت  ۸00میلیارد ارز ناشی
از صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی و
سایر اقالم در طول هشت سال گذشته،
نرﺥ تورم واقعی در ایران باالتر از ۴۵
درصد ،نرﺥ بیکاری واقعی باالتر از ۲۵
درصد و رشد اقتصادی شش درصد
کمتر از سال گذشته است :شش درصد
رشد منفی که با توجه به دو در صد رشد
جمعیت به معنی هشت در صد فقیرتر

برگرﻓﺘه از پایگاه اینﺘرنﺘی «روز»

ـ نه آقا ،چطور میشه فکر کنه که
جهان خوبی درست کرده وقتی که همه
چیز با یک انفجار شروع شده؟
* منظورتان بیگ بنگ است؟
ـ آره ،فکر میکنم ساخت جهان
تصادفی بوده وگرنه احتیاجی به انفجار
نبود؛ سر فرصت درست میکرد.
* چه چیز در دنیا به نظر شما بد
است؟
ـ چه چیزش خوب است؟ حاال
اینترنت و آی فون و تلویزیون تابلویی و
غیره را بگذاریم کنار ،چه چیز دیگری باقی
میماند؟ یک جنیفر لوپز یا شکیرا و یا یک
دست چلوکباب خوب و خوشمزه؟...
شما خیلی از دست دنیا افسرده
*
هستید.
ـ شما نیستید؟
نه!
*
ـ بیا جای خودت را با من عوﺽ کن
و بگذار من با تو مصاحبه کنم تا بفهمی...
پس چه چیزی به شما امید زندگی
*
میدهد که باز هم ادامه بدهید؟ چرا
خودکشی نمیکنید؟
ـ شما میدانید هزینه یک کفن و دفن
ساده حتی برای یک آدم تنها و بدون کس
و کار این روزها چقدر است؟
نه نمیدانم...
*
ـ پس صحبت از خودکشی نباید کرد.
علت این که به زندگی میتوان ادامه داد
این است که من میتوانم بعد از این
مصاحبه برای خودم یک آبجوی خنک
بریزم و جلوی تلویزیون شش متریام
 700کانال تلویزیونی تماشا کنم و کسی
هم نتواند توی کار من دخالت کند که
چه میخورم و چه میبینم ...همین
آزادیهای کوچک به زندگی رنگ و جال
میدهد.
نگران کشورتان میشوید؟
*
ـ همیشه .حاال که به آمریکا مهاجرت
کردهام باید نگران دو کشور باشم.
نگرانی شما برای ایران چیست؟
*
ـ این که باعﺚ یک «بیگ بنگ» دیگه
بشه و دنیا تموم بشه و بطری آجوی من
نصفه بماند.
دیگه چی؟
*
ـ این که آنقدر ﻇلم و ستم زیاد بشه
که همه امامان غایب از راه برسند و ما را
به  1۴00سال قبل برگردانند.
چه اشکالی دارد؟
*
ـ یادت باشه که اون زمان تلویزیون
شش متری نبود و حتی یک کانال
تلویزیونی هم به زور داشتند.
دیگه چی؟ چه نگرانی از وضع
*
ایران دارید؟
ـ که همین وضع ادامه پیدا کند،
دورویی و دروغگویی بیشتر و بیشتر شود.
بجای تظاهرات فقط تظاهر کنیم .بجای
صداقت و ایمان روی پیشانیمان زخم

باشد که مثل تابلوی نئونی برق بزند تا همه
ببینند .برای یک تکه استخوان خودمان را
مثل یک سگ به پر و پاچه ارباب و آقایمان
بمالیم و چاکرم ،نوکرم مثل زبان له له زده
سگ گرسنه راه زندگی ما بشود.
پس امیدی برای مردم ایران نیست؟
*
ـ فعال نه .اینها مشتی زامبی یا نوعی
آدم آهنی شدهاند که از این سوی خط
تولید مشغول حرکت کردن به آن سوی
خط تولید هستند .حرفها و حرکات
و افکار و اندیشههای آنها با یک تکمه
که روی آن نوشتهاند «تنازع بقا» کنترل
میشود .حتی برای این که بدانند چکار
دارند میکنند دقت و مجال ندارند .از
روی غرور و خودخواهی اوضاع خراب
خودشان را با زیباترین کلمات توجیه
میکنند اما وقتی که شب در تختخوابشان
دراز میکشند از گوشه چشمانشان قطره
اشک متکا را خیس میکند .به همه دنیا
حسادت میکنند اما اگر ازشان بپرسی
درباره اوضاع کشورشان چه فکر میکنند
با ترس و وحشت دور و برشان را نگاه
میکنند و با بادی در غبغب میگویند:
عالی است!
به نظر شما با این تعدیلها و
*
اصالحطلبیها هم کاری نمیشود صورت
داد؟
ـ مثال؟
مثل آمدن کسانی چون حسن
*
روحانی که حرف از خرد و منطق میزند...
ـ نه آقا ،حسن روحانی را میتوان
یک «دیسکانت دیکتاتور» نامید یعنی
همان جنس سابق ولی کمی ارزانتر.
فکر میکنید این آقا بجای برنج آمریکایی
فردا جانی واکر اسکاتلندی وارد میکند
و یا جنیفر لوپز را وزیر ورزش زنان
میکند؟ و یا زندان اوین را مرکز تحقیقات
مرﺽ سرطان میکند؟ و یا چادر مارک
«ویکتوریا سیکرت» به زنان میدهد؟ یا
به مداحان میگوید بروند یک کار درست
و حسابی پیدا کنند؟
پس مشکل مذهب است...
*
ـ مشکل مذهب نیست؛ مشکل
حکومت مذهبی است .حکومت مذهبی
یعنی این که من به تو میگویم چطور
خدا را ستایش کن و اصوال هرچه را که
تو با آنها حال میکنی از نظر ما ممنوع
و مکروه است حاال یا با ما حال کن و یا
اصال حال نکن!
بسیار جالب است ...واقعا از
*
فرمایشات شما استفاده کردم.
ـ خودم هم همینطور .اصال فکر
نمیکردم اینقدر عمیق فکر کنم!
باز هم تشکر از این مصاحبه و
*
وقت شما.
ـ من هم از خودم ممنون هستم که
یاد خودم کردم.
تا مصاحبه بعدی ،خداحافﻆ.
*
امیدوارم اوضاع تا مصاحبه بعدی بهتر
شود.

خالی از شوخی
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روزهای جﻤعه منتشر میشود
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پاسﺦ به چهار پرسش...

 ۱۰فیلﻤی که احتﻤال...

موﻇف است که نامهای را به شما بدهد
که  releaseیا  dischargeنامیده میشود
و از آن به بعد سند در گرو موسسه وام
دهنده نخواهد بود.

مالقات میکند و با پسرش به تفاهمی
تازه میرسد .به همان سطوحی میرسد
که پین بیشتر با «فرزندان»« ،درباره
اشمیت» و «سایدویز» هم به آن نایل
شده بود .هدف از این سفر دریافت
جایزهای است که به کاراکتر درن گفتهاند
در نبراسکای همیشه سرد انتظار او را
میکشد اما شاید وجود خارجی نداشته
باشد ،مثل اسکارهایی که شاید به سوی
رقبای پین و درن میل کند و برای آنها
تحقق نیابد.

بقیه از صفحه ۳۷

ﺗخیله ملﮏ اسﺘیﺠاری زودﺗر از
پایان ﻗرارداد

پرسش :قرارداد اجاره من در آخر ماه
نوامبر سال جاری به اتمام میرسد .هفته
گذشته مالک یک کاغذ دستنویس به من
داد که در آن از من خواسته است ﻇرف
مدت کوتاهی باید ملک او را تخلیه کنم
زیرا تصمیم به فروش ملک گرفته است.
آیا با توجه به این که قرارداد اجاره تا پایان
ماه نوامبر است او میتواند از من بخواهد
که آپارتمان را تخلیه کنم؟
پاسخ :به متن قرارداد مراجعه کرده و
با دقت مطالعه کنید که آیا چنین شرطی
در قرارداد اجازه ﺫکر شده است یا نه .اگر
چنین نبود از مالک یا مشاور امالک او در
این باره توضیح بخواهید و حتما با یک
وکیل مشورت کنید که از جنبه حقوقی
شما را راهنمایی کند.
هرگونه پرسشی درباره خرید و ﻓروﺵ امﻼﮎ
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: (630) 491 - 2151
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

بقیه از صفحه ۲۷

ایستگاه فروت ویل

حل سودکو شﻤاره ﻗبل
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افقی
 1ـ جانوری در صدف مارپیچ ـ از پایتختهای
آفریقایی.
 ۲ـ از شهرهای شمالی ـ آبراهی مشهور که دریای
مدیترانه را به دریای سرﺥ متصل میکند ـ از مواد مخدر
برای تسکین درد.
 3ـ حواری خائن ـ بخشنده است و از اسامی آقایان
ـ پلیدی.
 ۴ـ از رنگهای موی سر ـ شهر خرما ـ همین حاال
ـ درخت زبان گنجشک.
 ۵ـ صدمتر مربع ـ مساوی و یکسان ـ از باال نشستن
مشکل کسی شود!
 6ـ پدیده ـ کنکاش و مشورت ـ «محل» بیپایان.
 7ـ کشورهای اروپایی در اصطالح عامه ـ بانگ و آواز
ـ نوعی غذا مرکب از اسفناج پخته و ماست.
 ۸ـ محلهای سیاهپوستنشین در قلب نیویورک ـ
قاعده و اسلوب ـ نوعی کمد.
 9ـ النه پرنده ـ قصری در قلعه ـ آوای دردمند.
 10ـ چوبی خوشبو ـ قاضی میدانهای ورزشی ـ
آبراهی باریک بین دو دریا.
 11ـ آرامش خاطر یافتن ـ بنیانگذاری ـ ناراست.
 1۲ـ طاقت و توان ـ سرباز دوره قاجاریه ـ آش ـ
ماری است بزرگ.
 13ـ زیادی آن گاه اسباب زحمت میشود ـ فایده و
نتیجه ـ جنگجوی فیسبیلاهلل.
 1۴ـ از عشاق درون کتاب ـ در امان و آسوده خاطر
ـ زنگ گردن چهارپا.
 1۵ـ از آثار جالل آل احمد ـ مشهورترین شاعر
آلمانی در قرن  19که بیسمارک او را بزرگترین شاعر
آلمان میدانست.

عﻤودی
 1ـ نویسنده و مترجم و شاعر متخلص به «دستان»
ـ آزرم و حیا.
 ۲ـ از شهرهای بزرگ پاکستان ـ از روحانیون و
دانشمندان سه چهار دهه پیش ـ سرشت و طینت.
 3ـ کتاب داود پیامبر ـ منسوب به یکی از مرتجعین
ـ نرده جلوی ایوان.
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استفاده از کاله باعﺚ بستن منافذ
پوست سر آقایان شده و از رسیدن اکسیژن
به پوست سر جلوگیری میکند جنس
کاموا بافتنی نیز تاثیر بسیاری در ایجاد
ریزش مو در آقایان دارد.
دانشمندان دریافتهاند آقایانی که در
غذاهای آنها مواد پر چرب و پر کالری
زیادی وجود دارد  ۴7درصد بیشتر در
خطر ریزش مو هستند و حجم بیشتری از
موهای خود را از دست میدهند.
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جدول ایﻦ شﻤاره

1

بقیه از صفحه ۳۸

جدول سو دکو ایﻦ شﻤاره

3 7

8

یﮏ مشکل مردانه و...

این استودیو سرشار از اسامی فیلمهای
ﻇاهر ًا کوچکی است که اوج گرفتند و برنده
جوایزی شدند .این فیلم ماجرای حقیقی
کشتهشدن اسکار گرنت در یک پاسگاه
پلیس در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا در
روز سال نوی میالدی در گذشته نزدیک
است که اعتراﺽهای مردمی را نسبت
به تبعیضهای صورت گرفته نسبت به
سیاهان را به تصویر میکشد.این فیلم با
بودجه یک میلیون دالری با کارگردانی
رایان کوگلری که در  ۲6سالگی اولین فیلم
بلندش را تجربه کرده ساخته شده است.

یک فیلم کوچک که اگر در جمع
نامزدهای محتمل اسکار برترین فیلم
مورد اشاره قرار گیرد ،از یک سو به خاطر
اهمیت سوژه آن است و از جانب دیگر به
سبب حمایتی که کمپانی وین اشتاین به
آن ارزانی میدارد و از اوایل دهه  1990به
بعد همان طور که قب ً
ال هم گفتیم ،پیشینه
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 ۴ـ فرزند ـ کشوری آسیایی ـ ستاره عطارد.

 1۵ـ عدد مجهول بین سه تا نه ـ کتابی است مشتمل

 ۵ـ حیثیت و شرف ـ دو رو و فتنهانگیز ـ اثر آب.

بر احکام و دعاها از امام چهاردهم علیهالسالم.

 7ـ میگیرند تا به پرواز درآیند ـ شهر ایستگاه

حل جدول شﻤاره ﻗبل

 6ـ پناهگاه ـ شهری در استان خوزستان.

تاکسی ـ محصول فرو ریختن ساختمان.

 ۸ـ مال حاشا بلند است ـ بانگ و صدا ـ ستودن

به پاکی.

 9ـ نیست شدنی ـ چند تا انباز و همکار ـ تمامی

را شامل میشود.

 10ـ رود آبی! ـ از حبیبان خداست.

 11ـ عزیز عرب ـ ناشایست ـ غالف شمشیر.

 1۲ـ از نزوالت آسمانی مفید ـ بصیر و دارای مهارت

در امور ـ سوا از هم.

 13ـ دریغ و حسرت ـ پرخور ـ از انواع ماشین.

 1۴ـ فصاحت و زبانآوری ـ زمینی که از آن سود

حاصل شود ـ برآمدگی پشت شتر.
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