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شوخی با اخبار
* عامل یک سایت ضد اخالقی دستگیر شد.

رییس  شریعتمداری  حسین  واقعا  یعنی  ـ 
»کیهان« را گرفته اند؟

ساختمان  نزدیک  در  انفجار  مسئولیت   *
کنسولگری جمهوری اسالمی در پیشاور را گروهی 
از طالبان بنام »مست گل« برعهده گرفت و از این 

که افراد کنسولگری نمرده اند اظهار تاسف کرد.
همین  برای  و  بوده اند  مست  احتماال  ـ 

نتوانسته اند گل بکارند!
* فرج اهلل سلحشور کارگردان سینما می گوید: 

سینما در ایران یعنی فاضالب!
تا  بساز  »ارزشی«  فیلم های  برو  ـ شما هم 

سیفون را زده باشی!
* وزارت بهداشت جمهوری اسالمی: تصادف 

عامل اول مرگ مردان در ایران است.
ـ شما در وزارت بهداشت سعی کنید کاری کنید 

که این ها »تمیز و بهداشتی!« بمیرند.
* چینی ها در ایران شهرک صنعتی می سازند.

ـ امیدوارم شهرک های یکبار مصرف نباشد!
* رییس انجمن روانپزشکان ایران: حداقل ۲۵ 

درصد ایرانیان دچار بیماری های روانی هستند.
ـ باز هم خوبه که توی این 3۵ سال انقالب 3۵ 

درصد آن ها روانی نشده اند!
* آمارهای  متناقض از تعداد معتادان کشور.
ـ انگاری آمارگیرها هم خودشان نشئه هستند.
بود  کرده  زورگیری  نفر  از 11۰  که  * جوانی 

دستگیر شد.
ـ ولی به رهبر و گروهش که سر کار هستند 

و از یک میلیون و صد هزار نفر زورگیری  کرده اند 
کاری ندارند!

یت اهلل  آ ن  عنوا جنتی  یت اهلل  آ به   *
»نمیرالمومنین« داده شده است.

ـ چه مردم بامزه ای داریم! انقالب همه چیزشان 
را برده غیر از طبع شوخ آن ها!

* هر ایرانی از مختلس بزرگ بابک زنجانی 
چقدر طلبکار است؟

ـ معلومه! خدا تومن! دالرش را نمی دانم.
* دیده بان حقوق بشر: در عرض دو روز اخیر 

۲۵ نفر در ایران اعدام شده اند.
ـ این خبر باید دروغ باشد چون ۲۵ تقسیم بر 

دو نمی شود و اعشار می آورد!

ضد انقالب اوکراین
بجای تفسیر سیاسی هفته

در اوکراین اوضاع خراب است. میلیون ها نفر 
در خیابان ها فریاد اعتراض برداشته اند تا این کشور 
بجای چسبیدن به رژیم یکبار متالشی شده روسیه 
و حکومت والدیمیر پوتین به اتحادیه اروپا و دنیای 

آزاد ملحق شود.
تا حاال هم خوب آمده اند و رییس جمهور را 
فراری داده اند. این در حالی است که نیمی از کشور 
حال و هوای دنیای آزاد را دارد و نیم دیگر دلشان 
برای حکومت کمونیستی شوروی سابق و مکیدن 
پستان های دولت بجای ایستادن روی پای خود 
تنگ شده است. نیمی از اوکراین در شرق چشم 
به رهبری پوتین دارد و نیمی دیگر در غرب کشور 
به اروپا و غرب نگاه می کند. خوشبختانه کسی از 
ایران نیامده که در این وسط موش بدواند و در این 
بحبوحه آتش بلند کند و فریاد بکشد »نه شرقی نه 
غربی، جمهوری اسالمی« و اگر آمده بود تا حاال او 
را صد بار کشته بودند تا مزاحم دعوای خانوادگی 

کسی نشود.
جای تاسف است که ما ایرانی ها نه فقط با نیمی 
مخالف دولت و رژیم بلکه با سه چهارم مخالف هنوز 
نتوانسته ایم از شر این مالها و روحانیون خالص 
شویم. آن هم نه در سرمای سوزناک اوکراین که 

حتی فریادت یخ می زند و خون ریخته شده از 
بدنت قندیل می بندد بلکه در گرمای 4۰ درجه 

تابستان تهران!
حاال بروید بگویید این روس ها همیشه مست 
هستند. از شما هوشیاران چه نصیب ما شده 

است؟

دولت قدیم و دولت جدید
گزارش شد که ماموران وزارت اطالعات محمد 
نوری زاد فیلمساز و منتقد معروف را در مقابل این 
وزارتخانه گرفته و او را کتک مفصلی زده اند. او 
عکس خونین و مالین خود را در سایت شخصی 
خود قرار داده است. خدا را شکر که در دولت تدبیر 
و منطق یقه او را چسبیده اند، اگر زمان احمدی نژاد 

بود از او چیزی باقی نمانده بود!

یا حضرت عباس!
فیلم »رستاخیز« ساخته احمدرضا درویش که 
بیشتر از ده سال زمان صرف تدارکات و ساخت آن 
شده و میلیون ها خرج برداشته بعلت نشان دادن 
صورت حضرت عباس مورد اعتراض »سندیکای 
تجمع  به  دست  آن ها  و  گرفت  قرار  مداحان« 

اعتراضی زدند.
آن ها می گویند در این فیلم چهره اهل بیت امام 
حسین یعنی حضرت عباس، علی اکبر، قاسم و 
مسلم و حضرت علی نشان داده شده است! آن ها 

این را توهین به امامان می دانند.
با وساطت وزیر ارشاد و چند مرجع تقلید قرار 
است یا این چهره ها از فیلم حذف شوند و یا به 
نوعی صورت آ ن ها را با نور سانسور کنند. این تازه 
با وجود فتوای مراجعی است که گفته اند نشان 
دادن صورت حضرت عباس چون او جزو چهارده 

معصوم نبوده اشکال شرعی ندارد!
این هم از حکومتی که ساخت فیلم های ارزشی 
و حماسی و مذهبی و... را تبلیغ می کند و فیلم های 
دیگر را مبتذل می خواند. کارگردان و تهیه کننده 
بیچاره این فیلم اگر فیلم پورنو می ساختند نه تنها 

دردسر کمتری می داشتند بلکه 14 میلیارد تومان 
هزینه ساخت آن را دو سه روزه درمی آوردند!

انرژی هسته ای
بعد از ده سال پول را مثل مهره های تسبیح 
خرج کردن )چیزی حدود جمع کل پول اختالسی 
مدیرعامل بانک ملی و ثروت شهرام جزایری و بابک 
زنجانی( کشته شدن دو سه تا دانشمند امور اتمی 
و شیمیایی شدن کلی از کارکنان این تاسیسات، 
مورد تحریم واقع شدن و قهر و آشتی کردن با 
کشورهای غربی و میلیون ها دالر تبلیغات برای این 
که »انرژی هسته ای حق مسلم ماست« و میلیون ها 
دالر بیشتر برای فرستادن سفیر و نماینده برای دفاع 
از فعالیت های هسته ای و این حقیقت که هنوز ما 
انرژی اتمی نداریم و صورتحساب برق و گاز ما در 
این ده سال ده برابر شده است، آیا بهتر نیست به 
ما یک چراغ موشی یا یک شمع نذری بدهید و 
بگذارید ما در یک غار در گوشه ای از این دنیا زندگی 

راحتی داشته باشیم؟

دانشگاه ایرانیان
با آن که از تاسیس دانشگاه ایرانیان، با مدیریت 
جهانی رییس جمهور سابق محمود احمدی نژاد، 
بیشتر از یکی دو سال نمی گذرد ولی اولین گروه 
فارغ التحصیالن این دانشگاه برای دریافت مدارک 
دکترای خود در مراسم مخصوصی شرکت کردند.
محمود احمدی نژاد در نطق غرا و مهیجی 
خطاب به این دانشجویان و والدین آن ها گفت: 
اون که بری دانشگاه و خودت را پاره کنی که نمره 
بگیری و درس بخونی و چیز یاد بگیری و از استاد 
نمره بگیری و تازه از رساله پایان تحصیل خودت 
دفاع کنی مال سابق است. اون ممه را لولو برد! 
من می دانستم اگر شما توانستید وارد این دانشگاه 
بشوید الیق فارغ التحصیلی هم هستید. داشتیم با 
خانم شام می خوردیم یکبار یک هاله نوری باالی 
سفره ما ظاهر شد و گفت: محمود، وقت این 
بچه ها را تلف نکن... به خانمم گفتم: فردا امام 

عیسی  همراه  سفیدش  اسب  با  خودش  زمان 
مسیح پایان نامه کارشناسی و دکترای این بچه ها 
را با خودش خواهد آورد. خانم بنده هم گفت: 

انشااهلل خیر است!
در مراسم فارغ التحصیلی این دانشجویان حدود 
هزار و ۵۰۰ نفر مدرک دریافت کردند و محمود 
احمدی نژاد مجددا دکترای افتخاری دریافت کرد و 
چندین پرسنل نیروی حراست دانشگاه ها هم دیپلم 

و فوق دیپلم گرفتند...

حقایق تلخ تاریخی 
آیا می دانید که والدیمیر پوتین رهبر روسیه را 
دو سه تا دختر شجاع روسی با گروه موسیقی خود 
بنام »پوسی رایت« سر کار گذاشته اند و ترسی که 
پوتین از این دو سه دختر دارد بیشتر از ترسی است 
که رژیم اسالمی ایران از حدود 3۵ میلیون زن و 

دختر محروم و توسری خور کشورش دارد؟
حاال فرض کنیم که بدانید، چه فرقی می کند؟

اخبار نجومی
دانشمندان اسپانیایی اعالم کردند که چندی 
قبل یک سنگ آسمانی یا meteor عظیم به وزن 
حدود ۵۰۰ کیلوگرم بر سطح کره ماه فرود آمده و 
در اثر این برخورد جرقه و آتش بزرگی در سطح این 
سیاره بوجود آمده و فیلم این برخورد و انفجار بر 

روی اینترنت قرار گرفته است. 
این دانشمندان می گویند سرعت این سنگ 
آسمانی چیزی حدود 6۰ هزار کیلومتر در ساعت 
بوده است. این که این دانشمندان چگونه سرعت 
این سنگ را تعیین کرده اند و آیا به کمک پلیس 

راهنمایی کهکشان ها بوده  مشخص نیست.
دانشمندان اسالمی امور نجوم و فضا پژوهی که 
اخیرا میمونی را به فضا فرستادند و شامپانزه ای 
را برگرداندند، می گویند در اثر برخورد این سنگ 
به سطح کره ماه تصویر امام خمینی مورد صدمه 
و خدشه واقع نشده و هنوز بر جای خود باقی 

مانده است.

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:
 301-332-7982           703-625-2505

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

وحدت عمل برای گذار از دیکتاتوری
سخنران: منصور اسانلو

دوشنبه سوم مارچ )۱۲ اسفند(
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اولین جشنواره حجاب برای مردان در شمال ایران برگزار شد!

شوخی عکسی

 بقیه در صفحه 49   

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

Susan Makki
سوزان مکی

مشاور برجسته و توانای خرید و فروش 
امالک در ویرجینیا و مریلند

این  اسالمی گفت:  بهداشت جمهوری  وزیر 
نشان می دهد که علت چاله چوله های کره ماه 
احتماال برخورد این گونه سنگ ها بوده و این سیاره 

دارای مرض آبله نیست!

از روحانی چه خبر؟
از روحانی فعال خبری نیست. او هنوز مشغول 
شستن و خشک کردن ظرف های مهمانی هشت 
ساله محمود احمدی نژاد است که او و رفقایش 

خوردند و بردند و تمام خانه را بهم ریختند...

چشم بسته غیب گفتن
در  جماعت  به  باالخره  فقیه  ولی  ایران  در 
مانکن های  پوشش  مورد  در  جواب  جستجوی 
پایتخت و سایر شهرهای ایران نظر خود را ارائه کرد. 
وی گفت: استفاده از مانکن با چادر و پوشش کامل 

اسالمی بالمانع است!
جوانان طلبه قم را نمی دانم ولی من از این 
نظریه آقا که بعد از ماه ها تفکر و تعقل و احتماال 
تفعل )از ریشه فال گرفتن( و تسخل )از ریشه 
استخاره( اعالم شده است واقعا جا خوردم و شک 
من در مورد این که ایشان ممکن است در فقاهت 

مهارت نداشته باشند کامال رفع شد.

انشا های دبستانی 

سبد کاال را تعریف کنید
من حسین اکبرزاده فرزند عبداهلل دانش آموز 
سال سوم دبستان شهید طالبانی انشاء  خود را 
به معلم محترم و شاگردان عزیز تقدیم می نمایم و 

امیدوارم مورد پسند واقع گردد.
از  که  بزرگ  بسیار  است  کاال سبدی  سبد 
دستآوردهای انقالب شکوهمند اسالمی کشورمان 
است. در این سبد بزرگ نمی توان اتوبوس مجانی 
گذاشت چون جا نمی شود. نمی توان بشکه نفت 
گذاشت چون جا نمی شود. در آن آب و برق و گاز 
هم نمی توان گذاشت چون آن ها از سیم یا لوله 
عبور می کنند و ممکن است از سوراخ های سبد 
کاال بیرون بریزند. در این سبد می توان مقداری 

کره و شیر و تخم مرغ گذاشت. پدر من دیروز برای 
گرفتن سبد کاالیش در صف ایستاد. او بعد از نماز 
صبح به آنجا رفته بود و خوشبختانه قبل از تاریکی 
با سبد کاال به خانه برگشت و به موقع به نماز 
عشای خود رسید. او قرار بود برای من و خواهرم 
آبمیوه ساندیس هم بیاورد ولی گفت که ماموران 
انتظامی که صف ها را مرتب می کردند و مردم را 
هل می دادند این آبمیوه را تمام کرده بودند. فردا 
قرار است مادرم هم برای سبد کاال به صف برود 
و روز بعد پدرم دوباره به آنجا برود. پدرم می گوید 
او پنج شناسنامه به نیت پنج تن جور کرده است.
نمی دانم چرا همسایه ما آقای صادق زاده با 
دو سبد کاال به خانه برگشت. پدرم می گوید او 
دوستان مداح زیادی دارد و برای همین است. آقای 
صادق زاده دستگا ه های صوتی مداحان را تعمیر 
می کند و کار دیگرش تنظیم ماهواره همسایگان 
ما در این ساختمان است تا آ ن ها بتوانند تلویزیون 
ترکیه و تلویزیون های خفن دیگر را ببینند. پدرم 
می گوید همه همسایه ها آقای صادق زاده را سر 

نمازشان دعا می کنند.
سبد کاال به اقتصاد کشور ما کمک می کند 
چون مردم کمتر کار می کنند و بیشتر استراحت 
می کنند. آن ها وقتی که بیشتر استراحت کردند 
می توانند بیشتر و بهتر کار کنند و چرخ مملکت 
را بچرخانند. پدرم می گوید اگر راهی پیدا کند که 
روزی دو سه تا سبد کاال بگیرد می تواند کارش را 
ول کند و در خانه بماند و ماهواره تماشا کند. من 
از همه مسئوالن دولت که با سبد کاال به نوشتن 
انشای بنده کمک کرده اند تشکر می کنم؛ همچنین 
از خواهرم که فقط به امالی انشاء من رسیدگی کرد 

و مرا در تهیه این انشاء راهنمایی کرد.

مسابقه بین مردم و دولت
اخبار ورزشی ـ سیاسی

در مسابقات بین المللی رقابت بین دولت و مردم 
تاکنون نتایج زیر اعالم شده است.

ـ در ترکیه مسابقه بین ارودغان و مردم فعال 
مساوی و یک به یک است.

ـ در کره شمالی نتیجه مسابقه شش بر صفر 
به نفع دولت.

ـ در سوریه به علت نبودن داور )پناهندگی او 

به عراق( نتیجه اعالم نشده و کمک  داورها که 
توسط افراد سپاه قدس جمهوری اسالمی ربوده 
شده اند قبل از ربوده شدن نتوانستند نظر خود 

را اعالم کنند.
ـ در اوکراین نتیجه مسابقه دو بر یک به نفع 

مردم اوکراین است.
ـ در ونزوئال نتیجه مسابقه دو بر یک به نفع 
مردم است اما از سوی کمیته ای ارسال شده از 
فورا  نتیجه  این  قرار است  طرف فیدل کاسترو 
داوران  کلیه  شایعاتی  برطبق  گویا  کند.  تغییر 
مسابقه پوسترهای بزرگ چه گوارا را بعنوان رشوه 
قبول کرده اند و به کمک داورها پوسترهای هوگو 

چاوز داده اند.
ـ در خود کوبا بعلت برگزاری جشن انقالب که 
هر روز برگزار می شود انجام مسابقه به آینده نامعلوم 

موکول شده است.
ـ در افغانستان نتیجه مسابقه صفر بر صفر است 
اما قرار است برنده نهایی طالبان پاکستان باشند که 
نه مردم افغانستان هستند و نه دولت افغانستان.

ـ در ایران مسابقات بعلت این که ممکن است 
منجر به شورش مردم علیه دولت گردد کال تعطیل 

و غیرقانونی اعالم شده است.

تبلیغات
بیا انقالب میکن

مگو چیست انقالب
که سرمایه جاودانی است

این انقالب!
ـ شعار جدید اداره حفظ ارز ش های انقالب 

اسالمی  

توصیه مهم به »فیس 
بوک«ی ها

این مهم نیست که عضو »فیس بوکس« باشی 
و مرتب »الیک« بگیری. این مهمه که توی »فیس 
دیوارت  روی  و همسایه   در  ولی  نباشی  بوک« 
بنویسند »دمت گرم!« این مهمه که توی »فیس 
بوکس« نباشی ولی وقتی که »الیک« هایی را که 
گرفتی می بری به بانک، رییس بانک در بانک را 

به احترام تو باز کند و انگشت شستش را برایت 
باال ببرد.

خواب جنیفر لوپز
دیشب ساعت سه یا چهار صبح بود )دقیقا 
نمی دانم چون ساعتم را یادم رفته بود ببندم و بعد 
بخوابم( که جنیفر لوپز سرزده به خوابم آمد. چه 
بدبختی کشیدم که تونستم فورا شکیرا و ریحانا را 
که داشتند آهنگ جدید سوپر سکسی خودشان را 
جلوی من تمرین می کردند یکجوری قایم کنم تا 
جنیفر نبیند. شانس آوردم وگرنه خواب شیرینم را 

بهم زهر مار می کرد.

نوشته های بعد از نیمه شب
نوشته اول را چون قبل از نیمه شب نوشتم و 

اصال مناسبت نداشت عمدا حذف کردم!

***
راستش در ایران ما توی این 14۰۰ سال ظهور 
ایام  به  رمضان  و  محرم  که  زمانی  فقط  اسالم 

عید نوروز نیفتاده بود با مسلمانی خودمان حال 
می کردیم.

***
نمی دانم به عنوان یک مسلمان وقتی که وارد 
بهشت می شوم باید کفش هایم را در بیاورم و از 
روی احترام به خدا بیرون در بهشت بگذارم و بعد 

وارد شوم و یا با کفش برم تو؟!

***
قدیم ها می گفتیم: تو بگو »ف« من می گم 
فرحزاد. حاال تا می گیم »ف« همه میگن »فیس 

بوک«

***
بچه  این  بوک«  »فیس  توی  چرا  نمی دانم 
از شهرهای  دوست  یک  قمی حتی  طلبه های 

مذهبی عراق و عربستان نیست؟

***
فکر می کنم دنیا باالخره دارد به آخر می رسد. 
دیشب تلویزیون داشت به غیر از نرخ دالر و طال 

نرخ سبد کاال را هم اعالم می کرد!

***

با ۴ مطب  در شهرهای رستون، لیزبرگ، لندزداون و فیرفکس

Michael Reza Banihashemi MD, 
FACC, RPVI

Diplomate, American College of Cardiology
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خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۱۸

بقیه از صفحه ۱۵

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه 4۱

بقیه از صفحه ۳۷

هرگونه پرسشی در زمینه بهداشت روانی، 
مشکالت روحی و اختالفات خانوادگی دارید 
و فکر می کنید که نیاز به پاسخ کارشناسانه 
طریق  از  دارد  روانی  ـ  روحی  معالجه  یا 
شماره تلفن زیر با خانم فریفته امام قرشی 

تماس بگیرید.

Phone: 202-440-1381

1 ـ سراینده سالمان و ابسال ـ پوشاننده خطاها و 
عیب هاست و از صفات باریتعالی.

۲ ـ نوعی از زغال ـ صورت شطرنجی ـ خوشبخت 
و خوشگذران.

ـ پارچه ابریشمی  ـ آموختنی از بی ادبان  ـ ساز کلیسا   3
ـ زندگی کن.

4ـ  حرف گزینشـ  بهره ناشایستـ  سخن و گفتار 
ـ مایه تباهی.

ـ اثر معروف قائم مقام فراهانی وزیر دانشمند محمد   1
شاه قاجارـ  پوچ و بی مغز.

۲ـ  از شهرهای بلوچ نشینـ  سرزمینی در قاره سیاه.
3 ـ هوشی به سر ندارد ـ عبادتگاه راهب ـ سخن 

راستـ  عضوی در صورت.
4 ـ حرف دهن کجی ـ چرک زخم ـ بنیاد چیزی ـ 

صاحب کرم.
زمین  ـ  اصفهان  عبادی  ـ شهر  زلف  ـ شکن   ۵

خشک و بایر.
6 ـ گستردنی صیاد ـ تکه پارچه کهنه ـ رب النوع 

شکار.
7 ـ از سبزی های غده یی ـ ترمز کشتی ـ خدمتکار 

مرد.
۸ـ  از درد بر زبان آیدـ  در گذشته و در سر راه قافله ها 

رونقی داشتـ  عدد هندسی.
9ـ  آش صبورـ  نوعی اسباب بازیـ  رود سرحدی.

1۰ ـ بزرگ و گرامی داشتن ـ چپق فرنگی ـ مغازه 
کوچک.

پاداش  11 ـ نکوهش کننده ـ اشرف مخلوقات ـ 
کلوخ انداز.

1۲ ـ مدت زندگانی ـ کهنه و پوسیده ـ سهولت و 
آسانیـ  حرف زیادی.

برابر است ـ زمین لم یزرع ـ قلعه درخت ـ  13 ـ 
شاعر مسافر.

14ـ  ماده ای روغنی که از نفت گرفته می شودـ  عمل 
خیر و خداپسندانه.

1۵ـ  شالوده و پی دیوارـ  کنایه از آدم کم پیدا.

۵ـ  زرنگی و حیله گریـ  سازگار و خوش رفتارـ  
در سرزمین رایش سوم جاری است.

6ـ  یکی از اتاق هاـ  کوبیده شدهـ  مورد اعتماد.
7ـ  شهر آذریـ  نمونه و سرمشقـ  از فرآورده های 

لبنی.
۸ـ  تلخـ  آیین مهرپرستیـ  یادداشت.

9 ـ پرستار و شیردهنده کودک ـ تازه راه افتاده 
ـ پدر پدر.

1۰ ـ از طال ساخته شده ـ فراموشی ـ محصول 
عمده کوبا.

11 ـ آش خوری ـ شهری در استان لرستان ـ از 
شهرهای صنعتی نزدیک تهران.

پیروان ـ سنگ طلق ـ شکستن و خرد  ـ   1۲
کردنـ  آدمی.

13ـ  نوعی کاغذـ  بر اسب نشستهـ  فلز حدادی 
ـ محل عبور.

14ـ  رییس قبیله مغولیـ  سرشار استـ  جواهر 

فروش.
1۵ـ  مکتب سرمایه داریـ  واحد پول کامبوج.
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ا

نمی  دانم چرا این یارویی که مبتکر 
اصطالح »با یک تیر دو نشان« بود را 
به مسابقات المپیک در رشته تیراندازی 

نفرستادند؟!

***
اس«  ام  »اس  خدا  اگر  می دانید 
رکعت  میلیون  بگیرد چند  می توانست 
نماز صرفه جویی می کردیم؟ خدا میلیون 

رکعت...

***
هم  زمین شناسی  دانشمندان  این 
و  مطالعه  روز  هر  که  کرده اند  مسخره 
زمین  کره  عمر  که  می کنند  تحقیق 
چقدر است. حاال چهار میلیون سال با 
پنج میلیون سال به حال من چه فرقی 
می کند؟ بیایند کاری کنند که کسی نتواند 

سن مرا حدس بزند!

***
دیشب داشتم فکر می کردم که اگر 
به دراکوال در »بانک خون« کار ندهند 
آیا این نوعی تبعیض است و دقیقا چه 

نوع تبعیضی؟ مذهبی؟ جنسی؟ نژادی؟

***
علت این که پاییز فصل غم انگیزی 
است بخاطر برگ های زرد نیست بلکه 
برای این است که مثل پرنده بهاری که در 
بهار می خواند در پاییز پرنده پاییزی نداریم 

که برایمان بخواند.

***
من به دوستانی که سعی می کنند 
دین اسالم را دین صلح و صفا جلوه دهند 
توصیه می کنم راه جدیدی به غیر از منفجر 

کردن خودشان پیدا کنند.

***
فرهاد کوه کن چه حالی می کرد اگر در 
زمان او برق کشف شده بود و او بجای 
تیشه با خودش یک مته برقی می برد...

***
می گویند زن مسلمان باید در چادر 
و روسری پوشیده باشد چون او مانند 
بر  شکالتی است در یک زرورق. دیروز 
حسب تصادف یک شکالت خریدم و بعد 
از این که آن را باز کردم کامال سفید شده 
بود و اصال قابل خوردن نبود. اگر توی 
زرورقی پیچیده بودند که داخلش معلوم 

بود احتماال این شکالت را نمی خریدم.

و دخالت لهستان و فرانسه و آلمان را 
پوتین همیشه متالشی  توطئه شمرد. 
شدن شوروی و سرزمین های وابسته به 
آن را فاجعه نامیده است پس معمول 
اوست که جامعه را جامد و متصرفات را 

ابدی فرض کند.
مذاکرات  بر  دارد  نشان  و  وی خط 
پوتین  ولی  ایران.  در  به سوریه  مربوط 
پوتین دیروز و در شرایط دیروز نیست. 
دیگر نمی شود ممالک ها را با تخفیف 3۵ 
درصدی در بهای گاز خرید. دیگر نمی شود 
زد و کشت و گرفت. سرزمین اوکراین 
اولیگارک ها  داد.  دنیا  به  بزرگی  درس 

محصول مزارع فساد اند.

***
در عین حال روسیه پوتین، بنا به 
احتیاط  به  لورویه،  مادلن  بانو  گزارش 
می رود. اگر پوتین به قرارداد کیف پیوسته 
مرکزی  اروپای  منطقه  در  مسلما  بود 
محبوب می شد و انقالبیون به اعتدال 
با روسیه می رفتند. الوروف، وزیر امور 
خارجه پوتین، کوشید ولی پوتن یکدنگی 

کرد و گویی حذف شد.
و  ملداوی  و  گرجستان  با  پوتین 
ویلینوس و سوریه و نیز با تنزل بهای روبل 

و 1+۵ در بحث است و جامعه روسیه که 
در  دارد  را دوست  همیشه دولت  قوی 
مقام سئوال ها است از خود، از دولت و 

از شخص پوتین.

منابع و توضیحات:
1ـ   در صورت تمایل به اطالع بیشتر 
صاحب  قبلی  مقاالت  به  کنید  رجوع 

این قلم.
مطالعات  ملی  رییس موسسه  ـ   ۲

استراتژی روسیه.
ـ با بهره مندی از ماهانه »روسیه  3 و 4 
امروز« در همکاری با »دیلی تلگراف« و 
»فیگارو« و »نیویورک تایمز«، 19 فوریه 

۲۰14 میالدی.
موسسه  استاد  یوروویچ  ـ شارل   ۵
زبان های شرقی و مورخ ـ نگاه کنید به 
مصاحبه او با روزنامه »لیبراسیون«، ۲3 

فوریه ۲۰14 میالدی.
 Nord لوله ها از مهم ترین خط  ـ   6
Stream است که از بالتیک می گذرد و به 

اوکراین و اروپا می رود.
مدد  به  پوتین  نیست  بعید  ـ   7
واقع بینی ها راهی برای حسن رابطه با 
این کشور بگشاید؛ متفاوت از گذشته ها 

که ضرور روسیه هم هست.
 ، J D D ،۸ و 9 ـ امانوئل گرنیسیان

۲3 فوریه ۲۰14 میالدی، پاریس.

پیـروزی حرکت نارنجی...

از گدشته چه می خواهیم؟

رشادت حقیقی آن ها را بیان نمی کنیم زیرا 
از مافیای شیطان صفت حکومت اسالمی 

ایران متنفریم.
درست این است که ما انسان های 
واقعی را بپذیریم و صرفا به این خاطر که در 
ایران زندگی می کنند روی از آن ها نگردانیم 
بلکه نگاه کنیم ببینیم آن ها چگونه زندگی 
می کنند، چقدر درد را تحمل می کنند و یا 
با چه چیزها در جنگ اند. در این صورت 

این  نمی دهیم  اجازه  به خود  که  است 
بزرگان را صرفا بخاطر این که در ایران 
زندگی می کنند با زدن برچسب سنگین 

شیطان یا خائن محکوم  کنیم.  

در  ورزشی خصوصا  مکان های  افزایش 
دارند؛  نام  مفید  ورزش  که  رشته هایی 
تربیت  برای  و...  تنیس  اسکی،  مانند 
ورزشکارانی در رشته فیگور اسکیتینگ 
یا پاتیناژ باشگاهی در تهران بنام »قصر 
یخ« تاسیس گردید ولی عمر این باشگاه 
کوتاه بود چون بعد از انقالب بساط پاتیناژ 
برچیده شد و کف آن را موکت کردند 
تا مورد استفاده ورزشکاران رزمی مثل 

کاراته، تکواندو و... قرار گیرد.
و اما یکی از رشته های نسبتا جدید 
بازی های المپیک زمستانی »کرلینگ« 
است که حدودا بیست و شش سال از 

این رشته  آن می گذرد. گرچه  پیدایش 
تحرک زیادی ندارد اما یک ورزش فکری و 
پرتکنیک است که مخاطبان فراوان دارد.
زمستانی  بازی های  برگزاری  هنگام 
آنکارا  در  کاری 19۸۸(  )کال  المپیک 
دوان  دخترم  روزی  که  داشتم  اقامت 
دوان و با خنده آمد و مرا دعوت کرد که 
برای دیدن مسابقه ای نوظهور به سالن و 
محل تلویزیون بروم و در راه توضیح داد 
که مسابقه »جاروکشی« در جریان است! 
مانند  دیسک  گوی  وقتی  که  می دانید 
»سنگ« به طرف فرستاده می شود دو 
تن از بازیکنان با باطوم های مخصوص 
مسیر گوی را در صورت لزوم به سرعت 
صیقل می دهند تا سرعت آن با هدف 
اکنون سال ها  تنظیم شود.  نظر  مورد 
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بازی های المپیکی دیگر و... برگزاری  هنگام  در  که  است 
زمستانی المپیک در خانواده  ما  کرلینگ  

»جاروکشی« نام دارد!
همان طور که قبال اشاره شد روسیه 
به لطف میزبانی و حسن استفاده از کلیه 
مزایای ممکن سرانجام آمریکا را پشت سر 
نهاد و به مقام قهرمانی المپیک رسید. در 
جدول مدال ها اغلب تیم ها با اختالفاتی 
کم جابجا شدند بجز دو کشور صاحب نام 
در ورزش جهان. آلمان که در المپیک 
گذشته با سی مدال به نیابت قهرمانی 
رسیده بود امسال با نزولی چشمگیر و با 
نوزده مدال به مکان ششم سقوط کرد در 
حالی که روسیه در بازی های قبل در پایین 
جدول قرار داشت و مطرح نبود اما به 
لطف میزبانی شگفتی  آفرید و قهرمان شد. 
المپیک  بازی های  ترتیب  بدین 
تلخ  نتایج  با  )سوچی ۲۰14(  زمستانی 
و شیرین همراه با اشک ها و لبخندها 

بپایان رسید.

می توان گمان داشت که این خواست 
لندن بوده که روابط از سطح »کاردار 
غیرمقیم«  آغاز شود. بدیهی است در این 
میان لندن خواستار تضمین های کافی 

برای عدم تکرار آن حادثه شود.
میان  قدرت  در کشمکش  که  این 
جناح های درون حاکمیت، دولت ایران 
برای  لندن  به  تضمینی  چه  می تواند 
عدم تکرار آن حادثه بدهد، خود پرسش 

مهمی است.
3ـ  بریتانیا برای خسارت های وارده 
به اماکن دیپلماتیک خود غرامتی بالغ 

بر یک میلیون پوند تقاضا کرده است. 
قبول این مبلغ هنگفت عالوه بر آبرویی 
که در سطح جهانی و در شورای امنیت 
از جمهوری اسالمی رفت، سرشکستگی 
بزرگی برای مقامات جمهوری اسالمی 

تلقی می شود.

نتیجه
رسوایی حکومتی که نمی تواند امنیت 
سفارتخانه ها را تامین کند و فرض پرداخت 
غرامت به بریتانیا به یک سو؛ آنچه نباید 
فراموش کرد این که جمهوری اسالمی در 
حالی به تجدید رابطه با بریتانیا  تن داده 
که مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران )که 
پیشنهاد لندن به اتحادیه اروپا و آمریکا 
و بسیار دیگر کشورها بود( همچنان به 
قوت خود باقی است. آنچه که در دو سال 
تنش با لندن گذشت، هیاهوی زیانباری 

بود برای هیچ.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

ایران و بریتانیا؛ دو سال تنش...

از  نویسنده  و  هنرمند  محرومیت 
بازآفرینی دین و شخصیت های دینی از 
 عواملی است که هنرمند و نویسنده را از 
مخاطبان گسترده و مخاطبان را از آثار 
هنری و ادبی محروم می کند اما بازآفرینی 
شخصیت های  و  تاریخ  ادبی  و  هنری 
دینی نیز راه را بر روایت ها و برداشت های 
متفاوت از روایت و برداشت رسمی باز و 
روحانیت شیعه را تا حدی نگران می کند 
که با فیلمی تبلیغاتی چون رستاخیز نیز 

مخالفت کند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»
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رستاخیـز و نمایش...

برای تضعیف دولت شیعه عراق استفاده 
می کنند. در ماه های اخیر در کنار افزایش 
نارضایتی سنی ها از عملکرد دولت شیعه 
عراق، این خشونت ها به ویژه در مناطق 
شیعه نشین مثل شهرک صدر و شهرک 

شعب افزایش یافته است.
از  مذهبی  و  فرقه ای  خشونت های 
سال ۲۰۰7 در عراق آغاز شده و به گفته 
سازمان ملل سال پیش، شمار قربانیان 
آن به اوج خود رسید و هشت هزار و  ۸6۸ 

کشته شدند.
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خبرهای سیاسی...


