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گرانی و شهادت
آیت اهلل مصباح یزدی می گوید: تربیت شدگان 

فرهنگ شهادت از گرانی نمی نالند!
اگر این طور است حاج آقا، پس چرا وزیر اقتصاد 
دارید؟ آیا او هم تربیت شده این فرهنگ است و 

برای همین  به گرانی ها توجهی ندارد؟
یعنی مردم وقتی که قیمت مرغ و تخم مرغ و 
بنزین را می بینند باید به خودشان بگویند حاال که 
قراره ما شهید بشویم و از این دنیا برویم چه فرقی 
می کند تخم مرغ ۳00 تومان باشد یا ۷00 تومان؟ 
اصال چطور است بانک مرکزی دو نرخ تورم اعالم 
کند؛ یکی برای مردم عادی و یکی برای عاشقان 

شهادت!

بای بای گارسیا مارکز
او  که  آن  با  درگذشت.  هم  مارکز  گارسیا 
دوستی  و  دفاع  بخاطر  عمر  آخر  سال های  در 
با فیدل کاسترو و رژیم سوسیالیستی او منفور 
بسیاری بود اما بخاطر آثار گرانبها و زیبای ادبی 
خود و داستان های پر از تخیل و تمثیل مخلوط 
با واقعیت های زندگی امروز در صدر نویسندگان 

جهان قرار داشت.
او کلمبیایی بود ولی همیشه در مکزیک زندگی 
کرد چون می گفت هم غذای مکزیک بهتر است و 

هم هزینه کارگر گرفتن در آن پایین تر است!
که  نوشت  را  تنهایی«  کتاب »صد سال  او 
شاهکاری است و از او به یادگار باقی خواهد ماند. 

جای او در ادبیات دنیا می تواند بخاطر نوشتن این 
کتاب یعنی »صد سال تنهایی« واالتر و ارزشمندتر 
با  روز  بی ارزش »صد  کتاب  که  باشد  کسی  از 
خاتمی« را نوشته است. چه راست، چه چپ، چه 
سوسیالیست چه کاپیتالیست روحش شاد باد و 
به امید این که در آن دنیا با او با عدل و انصاف و 

برابری و مساوات رفتار کنند...

حقوق زنان: پدیده 
غرب؟

دیروز آقا گفت که جایگاه زنان در خانه است و 
زن جنس دوم است و امروز حسن روحانی گفت که 
زن جنس مساوی است و به اندازه مرد حقوق دارد.
کارشناسان سیاسی می گویند جنگ زرگری 
بزرگی بین رهبر و روحانی در حال شکل گرفتن 
است. کارشناسان علمی می گویند که این جنگ 
زرگری برای گیج کردن زنان است که بین انتخاب 
»آقا« و روحانیت داری منطق و تدبیر در تردیدی 

ابدی و جاودانه بمانند.
آقا می گوید: آزادی و مساوات زنان ساخته و 
پرداخته غربی هاست و حسن روحانی می گوید اگر 
اتومبیل پورشه دارید یا مرسدس بنز و کامپیوتر 
آمریکایی منطق و خرد می گوید که باید به زنان 

هم کمی حال داد که شهروند درجه دو نباشند.
کارشناسان سیاسی امیدوارند که در اثر این 
بحث ها حقوق زنان در ایران کمی بهبود یابد و این 
جنگ زرگری به جنگ بین خرد و منطق در مقابل 
جنگ سنت و مذهب رهبر معظم تبدیل گردد و 
زنان ایرانی حداقل در طول این بحث کمی احساس 

حقوق شهروندی کنند.

ماهواره و نماز صبح
صادق الریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری 
اسالمی می گوید: وقتی که در را به روی ماهواره 
ماهواره  پای  تا صبح  ما  و جوانان  باز می کنیم 
می نشینند معلوم است که چرا نماز صبح آن ها 

قضا می شود!
حاال چرا این صادق خان که رییس قوه قضاییه 
است و نه رییس قوه مجریه که بشقاب ماهواره های 
مردم را از پشت بام آن ها به خیابان ها پرتاب می کند 
و اموال شخصی آن ها را تخریب می کند، چنین 

حرفی را می زند بماند برای بعد.
حکومت  مسئوالن  حرف های  از  بسیاری 
اسالمی ایران برای بعد مانده است که جواب بگیرند 

و این هم روی آن حرف های دیگر.
کسی نیست که به آقای الریجانی بگوید: حاج 
را به روزها تغییر  برنامه  آقا، چرا ساعت پخش 
نمی دهید که این جوانان در عرض روز ماهواره 
ببینند و در ضمن نماز عشا همه نمازهای قضا 

شده خود را یکباره بخوانند؟

با الهام از نوشته های 
اینترنت

اینقدر  می توان  بوک«  »فیس  توی  فقط 
عکس های پروفایل دخترهای خوشگل و پسرهای 
خوش تیپ ایرانی را دید. این دختر و پسرهای کور 
و کچل و کوتوله و بدلباس که توی کوچه و خیابان 
ولو هستند احتماال از کره مریخ برای اشغال ایران 

آمده اند!

***
رفتیم خونه دوست دخترمون. چند تا مهمون 
دیگه هم دعوت کرده بود. با جرات زیاد فسنجون 
درست کرده بود. حاال به اعتراض مهمانان که 
فسنجون با مشروب جور درنمیاد کاری نداریم ولی 
حتی یکی از مهمانان هم روی غذایش »الیک« 
نزد. فکر می کنم هنوز وقت شوهر کردنش نشده!

***
اگر با آتش بازی و ترقه چهارشنبه سوری حدود 
دو هزار نفر زخمی و مجروح می شوند ببین اگر حتی 
با توصیه های ایمنی دولتی بمب اتم هوا کنیم چند 

میلیون ایرانی کشته می شوند!

***

هوای تهران خیلی قر و قاطی شده. یا بخاطر 
یکجوری  یا  و  است  زمین  گلخانه ای  گرمای 

احمدی نژاد داره کرم می ریزه!

***
هوای امروز تهران هم گرم است و هم سرد. آقا 
پسرها نصفشان با تی شرت آمده اند بیرون و نصف 
دیگه با ژاکت اسکی. برای دخترها هم که فرقی 

نمی کند مانتو و روسری مدل همه فصل هاست!

***
دوست داشتم کسی که گفته »پول خوشبختی 
نمیاره« را پیدا می کردم و می گفتم به من بدبخت 
یک پورشه و یک میلیون دالر توی بانک دوبی بده 

تا ثابت کنم چرت و پرت می گویی.

***
آمار کشوری وزارت ارشاد می گوید حدود ۹0 
درصد دختران دبیرستانی ایران دوست پسر دارند. 
در مورد آن ۱0 درصدی که با معلم ها و مدیرها 

دوست شده اند اصال حرفی نمی زند!

***
من نمی دونم چطور بعضی از رفقای ما رفته اند 
دو سه تا زن گرفته اند! ما با یک دوست دختر کلی 
مشکل و بدبختی داریم چه رسد به این که دو تا 

می داشتیم!

***
بدترین بهانه ای که کسی می تواند برای خارج 
نشدن از ایران و به این سوی آب ها نیامدن عنوان 
کند این است که منتظر است نرخ دالر پایین بیاید! 
نه، اصال صبر کن امام زمان بیاد بعد بزن بیرون!

***
بهترین جوک امروز تهران: 

دخترا دو تا دشمن بیشتر ندارند:
ـ دوست دختر سابق دوست پسر جدیدشان!  ۱
ـ دوست دختر جدید دوست پسر سابقشان!  2

***
این شخص واقعا باید آدم بدبختی باشد که 
وصیت کرده پروفایل »فیس بوک«ش را روی سنگ 
قبرش بنویسند! انگار که فرشته ها شب اول قبر باید 

روی او »الیک« بزنند.

***
از سفره هفت سین فقط دو چیز ممکن است 

تا وسط های تابستان باقی بماند:
اول ماهی های قرمز که مردن را قبول نمی کنند!
دوم نخودچی های آجیل شامل پسته و بادام 

هندی!

***
از ترس این که وزارت ارشاد بهشون گیر بده، 
دخترها این روزها بجای عکس های سکسی داغ، 
عکس قوزک پای برهنه شان را در »فیس بوک« 
می گذارند. خیلی راحت می تونی بگی این قوزک پای 
من نیست و ولت کنند. همه به کباب ما به دود 
کباب! خداییش بعضی از این ها واقعا »تیکه «ای 

هستند با این دو سه وجب پوست پا!

بی انصافی خدا
آخه این انصافه که این همه آن هم روزی چند 
بار خدا را نیایش کنی و همیشه به یاد او باشی 
ولی وقتی که داره هواپیمایت روی اقیانوس سقوط 
می کند و می گویی: خدایا، به دادم برس و یا وقتی 
که از خدا می خواهی که در امتحان قبول شوی و 
یا بلیت بخت آزمایی برنده شوی و یا مریضی داری 
که دارد می میرد و از خدا می خواهی که او را شفا 
بدهد و این خدا یکهو غیبش بزند؟ از این بی انصافی 

به چه کسی می توان شکایت کرد؟ به خود خدا؟

تابلوی بی خود
جلوی زاینده رود که این روزها خشک شده 
است تابلو زده اند که: تا اطالع ثانوی، شنا ممنوع!
یعنی امت اسالمی مقیم اصفهان اینقدر بی عقل 
است که می خواهد به بستر خشک این رودخانه 

شیرجه بزند؟
واقعا الزم  تابلو زدن جلوی رودخانه  این  آیا 
است؟ آیا مثل این است که مثال جلوی دریای خزر 
تابلو بزنند: شنا کردن خانم ها با مایوی دو تیکه تا 

اطالع ثانوی ممنوع است!

روانکاو و مشاور خانواده
عضو انجمن روانشناسان آمریا

 فریفته امام قرشی

Call Farifteh Emamghorashi now for a 
FREE PHONE CONSULTATION

202.440.1381
fariemam@hotmail.com

با تجربه در حل مشکالت 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
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 بقیه در صفحه 41   

سردار نقدی: چند تا از این مرغ ها را اعدام کنید تا قیمت مرغ در بازار کنترل شود!

شوخی عکسی

...    Residential    ...

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

...    Commercial    ...

Metro Rail is coming
Invest in McLean, Vienna, 

Reston & Herndon Properties

سرمایه گذاری در مجاورت 
«مترو» بنفع شماست

آیا بهتر نیست مالک محل «بیـزنس» خود باشیـد؟

Licenced in Virginia, Maryland & DC

بزرگترین سرمایه من، کسب اطمینان شماست

رضا رفوگران
مشاور مورد اطمینان شما
در امالک مسکونی و جتاری
با سال ها سابقه درخشان

Reza Rofougaran
703.734.0400

با اینجانب متاس حاصل فرمائید

با سال ها سابقه درخشان

رضا رفوگران کلید خانه 
دلخواه شما را در اختیار دارد

موسسه مشاوران مالیاتی، حسابداری و حسابرسی
با مدیریت: بهراز بهری

)حسابدار رسمی و مشاور مالی(

با استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی 
و بهره گیـری از مشاوره مالی ما 

با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید

* برنامه ریزی مالیاتی برای اشخاص 
و شرکت های بزرگ و کوچک

* تنظیم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها
* تهیه و تنظیم اوراق مالی، ترازنامه 

و انجام امور حسابداری ماهانه و ساالنه

8500 Leesburg Pike, Suite 203, Vienna, VA 22182

Tel: (703) 448 - 6655                Fax: (703) 448 - 6656
www.aviact.com               info@aviact.com

شرکت حسابداری ابوعلی سینا

اوکراین و پوتین
پوتین خیلی سفت و سخت چسبیده که دو سه 
تا گاز محکم از کشورهایی که از شوروی سابق جدا 
شد ه اند بگیرد تا گوشت »افتخار ملی« برای گرگ ها 
و روباه های رژیم سابق خود، از جمله همکاران »کی 
جی بی« که به افتخار روسیه سابق معتقد هستند 

را فراهم نماید.
و  اوکراین  مرز  سر  گذاشته  سرباز  هزار   ۴0
می گوید این سرباز ها دارند تمرین نظامی می کنند! 
می دانید ۴0 هزار سرباز با هزینه دو بطری ودکای 
اسمرینوف روسی در روز برای هر سرباز  که آماده و 
انگیزه دار باشد چه هزینه  هنگفتی است؟ چه کسی 

این پول را می دهد؟
پوتین کریمه را گرفت و برد تا بتواند با دوست 
دختر جدید خود به آنجا مسافرت کند و در سواحل 
بقیه  به  را بگذراند.  آنجا ماه عسل خود  زیبای 

اوکراین چکار دارد؟
اروپا و آمریکا به دست و پا افتاده اند که با این 
ولدچموش شوروی سابق چکار کنند؟ اگر بخواهند 
از طریق نظامی وارد شوند باید تمام پول هایی را 
که صرف پروژه های »جنگ های ستاره ای« زمان 
رونالد ریگان کرده اند یکباره خرج کنند. مامور 

»سیا« بفرستند؟
»کی جی بی« یا همه را می کشد و یا همه را 
درجا با پول و سکس و... خواهد خرید. چاره ای 
جز تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه روسیه 
پوتین برای غرب باقی نمانده است و احتماال 
پوتین وقتی که دوست دختر جوان خود را در 
بغل گرفته و اخبار تلویزیون را تماشا می کند به او 
می گوید: اصال نگران این تحریم ها نباش، فوقش 
این تحریم ها اینقدر سخت می شود که اوضاع 
برمی گردد به زمان رژیم کمونیستی سابق و ما 

سال ها خم به ابرو نمی آوریم.

اخبار ورزشی
مریم طوسی که دارای دو مدال طالی قهرمانی 
ورزش های دوندگی داخل سالن است به خبرنگار 
رقبای خارجی من  لباس   نیوز« گفت:  »ستاره 
تفاوت  می گوید:  او  است!  من  مقنعه  هم وزن 
زیادی بین رکورد جهانی با حجاب و بدون حجاب 

وجود دارد.
بیچاره فدراسیون های ورزشی جهانی که بخاطر 
هجوم اسالمی های ورزش دوست باید از این ببعد 
دو نوع رکورد برای رشته های ورزشی به کار ببرند: 
مدال طال با روسری، مدال طال بدون روسری! بعد 
هم یک مدال متفاوت برای زنانی که روبند ه و نقاپ 
می پوشند چون کارشان سخت تر از زنانی است که 

فقط روسری دارند!

بحث علم و منطق و مذهب
حقیقت این است که همه پیامبران ارسال 
شده از سوی خدا ماموریت خود را در خاورمیانه 
آغاز کرده اند. از پیامبران ارسال شده به آفریقا و 
اقیانوسیه و حتی قطب جنوب و قطب شمال )به 
علت جمعیت کم، احتماال( خبری نیست. امروز 
مرکز مشکالت و مسائل و بدبختی ها و نگرانی ها و 
بحران های دنیا در همین منطقه خاورمیانه است.
می توان پرسید آیا اگر این پیامبران همه در 
قلب اروپا ظهور کرده بودند اوضاع دنیای امروز فرق 
می کرد؟ مثال سوئدی ها برای حمالت انتحاری از 
مردم خود ثبت نام می کردند؟ دانمارکی ها همه 
آماده شهادت بودند و بجای درست کردن پنیر و 
لبنیات به فرزندان خود درس های جهاد و شهادت 
ساختن شکالت  بجای  سوییسی ها  می دادند؟ 
و حجله بندی شهدا سکه  عزاداری  در مجالس 
زر درست می کردند؟ در آلمان هر روز با دو سه 
بمب اتومبیل های مرسدس بنز و بی  ام دبلیو به 
هوا می رفت؟ در ایتالیا بر سر حالل و حرام بودن 
ژامبون خشک شده بحث جدی درمی گرفت و فقها 
باید فتوا می دادند؟ در فرانسه بجای شامپاین، 

ماءالشعیر می فروختند؟
بلژیکی ها بجای تماشای فوتبال جام اروپا به 
بزرگ  استادیوم های  در  زنان  تماشای سنگسار 
می رفتند؟ نروژی ها با پول نفت خود حرمسراهای 
بزرگ می ساختند؟ در اسپانیا زنان حق نداشتند 
دکتر و مهندس و قاضی و رییس جمهور باشند؟ 
شاید ظهور دین و پیامبران برای اروپاییان که در این 
مقایسه آمده مثل شهاب یا سنگ آسمانی عظیمی 
است که از بیخ گوش آن ها رد شده و با شدت هرچه 

تمام تر به قلب خاورمیانه خورده است!

مهمانی های ایرانی 
در این مهمانی آخر بجای بحث شیرین جنیفر 
لوپز و شکیرا و بیانسه با رفقای مرد گذرم به جمع 
خانم های ایرانی افتاد و مجبور شدیم درباره غذا 
صحب کنیم. یکی از خانم ها هم که مثل تانک های 
بشار االسد گنده منده بود بحث داغ و پرحرارتی 
در مورد نحوه غذای سالم خوردن می کرد. لباس 
سیاه بلندی پوشیده بود به حساب این که رنگ 
مشکی چند کیلویی از وزن را کمتر نشان می دهد 
رنگ سیاه  تاثیر  و درشتش  کلفت  بازوهای  اما 
را از بین برده بود. او می گفت: من فقط غذای 
اورگانیک می خورم! خیلی سالم تره! خانم دیگری 
از گوشه میز گرد بحث ما به وسط پرید و گفت: 
وای، خاک عالم! من اصال گوشت نمی خورم. فقط 

سبزیجات و میوه...
نگاهی به قیافه زردنبوی او کردم و به خودم 
گفتم یا طرف یرقان دارد و یا باید بجای سبزیجات 
فورا دو سه کیلو کباب بخورد تا صورتش کمی 

رنگ و رو بگیرد.
خانم اولی گفت: من فقط گوشت گاوی که علف 
خورده و بجای قفس در مزرعه زیر نور آفتاب آزادانه 
حرکت کرده می خرم؛ واقعا دلم برای اون گاوهایی 
که در تاریکی و قفس های تنگ زندگی می کنند تا 

آماده کشتن شوند خیلی می سوزد!
می خواستم بگویم اگر دلت می سوخت همین 

گاو بیچاره را هم نمی کشتی و نمی خوردی!
این خانم با جمله بعدی خودش را خیلی ضایع 
کرد و گفت گوشت این گاوهایی که آزاد می چرند 
خیلی نرم تر و خوشمزه تر از گوشت گاوهای قفس 

است!
نگاهش  و تعجب  باز  با دهان  دارم  دید که 
می کنم این بود که گفت: بیچاره حیوان را که حاال 
مجبوریم بخوریم چرا نباید او در آخرین روزهای 
زندگیش از طبیعت و آفتاب و هوای تازه لذت 

ببرد؟ چرا باید او را زجر بدهیم؟
آن خانم زردنبو پرید وسط و گفت:  چرا مجبوری 

خانم؟ سبزی بخور!
می خواستم بگویم برای این حیوان بدبخت چه 
فرقی می کند که توی قفس باشد یا در هوای آزاد 
مزرعه؟ بهر حال کشته می شود. مثل کسی است 
که حکم اعدام در ایران خودمان گرفته و برایش فرق 
نمی کند که در حبس خانگی بوده یا زندان اوین.

مهمانی ها  این  زنانه  قسمت  در  متاسفانه 
نمی توان با کسی از این بحث ها کرد. در قسمت 
مردانه مهمانی بحث بر سر اعدام های سیاسی 
می تواند باشد و این که شخص اعدام شده در 
روزهای آخر زندگیش از هوای تازه و آفتاب زیبا 

استفاده ای کرده یا نه پیش نمی آید.
خیلی خوب شد که یک خانم روسری دار که 
تازه از ایران آمده بود وارد بحث نشد چون مقایسه 
طریقه کشتن گاو هم به صورت حالل و غیرحالل 
یعنی با کارد و خنجر و شمشیر و ریختن خون او 
در مقابل برق گرفتگی معمول سالخ خانه های مدرن 

می توانست دو سه ساعت طول بکشد.
یکدفعه خانم میزبان فریاد کشید: شام حاضر 
است! و همه به سوی میز شام مفصل معمول ایرانی 
هجوم بردند. بیشتر از همه هم خانم ها حمله کردند 
چون مردان قسمت دیگر مهمانی احتماال از بحث 
در مورد جنیفر لوپز و شکیرا و بیانسه )یعنی نوعی 

دود کباب( سیر شده بودند.
وقتی که داشتم از سر میز به قسمت مردانه 
مهمانی می رفتم زن ها را دیدم که با بشقاب های 
پر از غذا از میز شام برمی گردند. بشقاب خانمی 
که نگران وضعیت زندگی گاواها قبل از کشتار شان 
بود از همه پرتر بود! خانمی که گوشت نمی خورد 

را  آن  روی  و  بود  کرده  کباب  از  پر  را  بشقابش 
پارتیزان وار با سبزی و ساالد پوشانده بود!

میزبان آمد به سراغم و پرسید: شام نمی خوری؟
جرعه ای از ویسکی ام باال انداختم و جواب دادم: 

نه! اشتها ندارم...

با رستوران های ایرانی
به مدیر رستوران  ایرانی در »بیدرکجا« می گویم: 
آقا، دو سه دفعه آخر که اینجا کباب خوردیم بدون 
استثنا همه ما دچار اسهال شدیم، شاید گوشت 

کبابتان کهنه است.
جواب داد: دفعه بعد برنج با ماست سفارش 

بدهید؛ شنیدم برای اسهال خوبه!

***
به صاحب رستوران می گویم: سبزی خوردن 
یعنی نعناع و ریحان و از این چیزها نه جعفری 
خالی. جعفری که سبزی خوردن نیست که پنج 

دالر پول بابتش بدهیم.
با خونسردی جواب داد: بخدا ما توی خونه فقط 
از جعفری بعنوان سبزی خوردن استفاده می کنیم.
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خالی از شوخی
افقیبقیه از صفحه ۳1
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۱ـ  گیاهی است از تیره آالله با گل های سمی که در 
باغچه می کارندـ  زادگاه حضرت یوسف.

2 ـ در آن خیانت روا نباشد ـ امپراتوری که روم را 
آتش زدـ  تشنه  لبان را سیراب کند.

۳ ـ بانگ و صدا ـ استقامت و درستی ـ درخت نی 
خیزران.

۴ ـ از انواع ریاست ـ اسب سیاه ـ مخفف شاد ـ 
کلمه تنبیه و ندا.

5ـ  آشی که با گندم و عدس و ماش و نخود و به نام 
ـ می دهند تا رسوا کنند. ـ نوعی مار سمی  هفت دانه بپزند 

۱ ـ حرف فاصله انداز ـ منظومه ای از عبدالرحمن 
جامی.

2ـ  پناه و زینهاریـ  قهوه خانه فرنگیـ  نام کارائیب 
خلیج آمریکای مرکزی فرنگی شده همین کلمه عربی 

است. 
۳ـ  پایدار و پایندهـ  تند و با شتابـ  اخوی سگ زرد!
۴ـ  مادر ترکـ  عزیز عربـ  نام هاـ  از اسامی بانوان.
5ـ  سیلیـ  راهنمایی کردن، شعر کسی را خواندن 

ـ از ورزش های مفرح.
6ـ  قوس و قزحـ  ستیزه و کشمکش.

۷ ـ کنایه از آدم های بلند قد و قوی هیکل است ـ 
عقیده و مسلکـ  از القاب انگلیسی.

8ـ  پارسنگ  ترازوـ  نوعی فلز است و قاعده و روشـ  
کشوری است آفریقایی به نام سرزمین مائومائو.

۹ ـ قوت خاک از آن است ـ سرزمینی در روزگار 
باستان که همسایه آشور بود ـ کمک و همکار پزشک 

ارشد.
۱0 ـ گیاهی است خوراک چهارپایان ـ واحد پول 

کاغذی ایران.
۱۱ـ  دیوار و حصار قلعهـ  باالی بستر و تشکـ  پای 

لمس و از حال طبیعی خارج شده.
۱2ـ  سوره ای در کالم اهللـ  طوالنی ترین شبـ  آقای 

آلمانیـ  خبرگزاری شوری سابق.
۱۳ـ  همگانـ  گریزانـ  بخشی است نزدیک رودبار 

و سدی به همین نام.
۱۴ ـ بخت و شانس ـ داستان کوتاه ـ خبر دادن، 

آگاه ساختن. 
۱5ـ  از نشریات معروف ینگی دیناـ  تالش و کوشش.

بار  که چهار  قدیم  رجال  از  ـ  آذری  آتش  ـ   6
نخست وزیر شد.

ـ سرشوی گیاهی  ـ پایه و بنیاد  ـ الفبای تلگراف   ۷
ـ یک ششم ملک.

8ـ  بهانه و دستاویزـ  گاه به خشخاش گذارندـ  
یک پای ثابت گلوله.

۹ ـ زیبای عمو سام! ـ گستاخ ـ کتابی بی سر و 
تهـ  ماری بزرگ.

۱0ـ  موسس سلسله آل بویه که به مدت ۱2۷ سال 
در بخشی از ایران فرمانروایی کردندـ  قدم یک پا.

۱۱ ـ به هر صورت سفید آذری است ـ از ایاالت 
هندـ  از شهرهای اصفهان.

۱2 ـ جدا ساختن، پاره کردن ـ شکار کوهی ـ 
نوعی پارچهـ  مال یاران کشیدنی است.

ـ رهبر  االغ  یا  ـ پوست دباغی شده اسب   ۱۳
انقالبیون بلشویک در روسیهـ  رود هری رود.

۱۴ـ  محبوب سلطان محمودـ  رییس جنایتکار 
»کا گ ب« در شوروی سابقـ  شک و گمان.

۱5 ـ گیاهی شبیه نیلوفر به نام عشقه ـ پایتخت 
کشور آفریقایی تانزانیا.

کشتی ایران به هر ترفندی دست زد قادر 
نشد کشتی فرنگی را به سطح کشتی 
آزاد رساند اما این مربی آگاه و زحمتکش 
و سال ها  نوجوانان  روی  اصولی  کار  با 
مرارت برای پرورش درست آنان، باالخره 
به نتیجه رسید و پس از چند درخشش 
در مسابقات جهانی حماسه المپیک لندن 

را بوجود آورد.
وزنه برداری ایران در المپیک مذکور با 
کسب یک مدال طال، دو نقره و یک برنز 
نه تنها رکورد جدیدی از نظر تعداد مدال 
در المپیک بجای گذارد بلکه کشتی آزاد 
را با یک مدال نقره و دو برنز زیر سایه 
خود قرار داد و می رفت که مانند المپیک 

 سیدنی 2000  برتر از کشتی نشان دهد اما 
درخشش فوق العاده فرنگی کاران ایران با 
کسب سه مدال طال و قهرمانی المپیک 
پیروزی  از آن شد که وزنه برداران  مانع 
بزرگ خود را در برابر کشتی گیران جشن 
مدال  تعداد  نظر  از  که  بگیرند هرچند 

سرآمد سایر تیم های ایران بودند.
متاسفانه ورزش ایران از زمان های دور 
هرگاه به جایگاه بزرگی در جهان رسید 
باالفاصله اختالفاتی در داخل فدراسیون 
و تیم ملی بروز کرده و باعث شده در 
سال بعد از تکرار آن افتخارات بازماند 
همان طور که بعد از المپیک لندن شاهد 
تکرار آن بودیم محمد بناء استعفا کرد و 
مدال آوران وزنه برداری المپیک تیم ملی 

را تنها گذاشتند.

نقش وزنه برداری و کشتی در ورزش ایران

است تا عمال پیشروی غرب در منطقه 
فوق متوقف شده و نوعی دیوار برلین در 

آنجا استقرار یابد.
دولت موقت عمال خواست تشکیل 
از پذیرش  دولت فدرال را پذیرفته ولی 
تا کنون خود داری  آن  و اسمی  رسمی 
ورزیده است. اگر چه اوکراین حکومتی 
فدرال نبوده اما عمال در مقایسه با روسیه 

که حکومتی فدرال است تمرکز سیاسی 
کمتری داشته است. دولت روسیه بیشتر 
در ظاهر فدرال است و عمال یک نظام 
تصمیم گیری متمرکز شدیدی بر آن حاکم 
پوتین  اراده  اخیر  در سال های  و  است 

حالت فائقه را دارد.
دولت  و  روسیه  بین  تنش  اینرو  از 
موقت اوکراین گسترش پیدا می کند و 
احتمال حضور نیرو های نظامی روسی به 
بهانه دفاع از حقوق روس تبار ها در شرق 

اوکراین نیز منتفی نشده است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

شبح جنگ بر سر اوکراین

***
به طرف می گویم: آقا این آش رشته 

شما اصال توش رشته نیست!
احتماال  ببخشید،  می دهد:  جواب 

براتون آش جو آورده اند!

***
توی رستوران غذا خیلی دیر آمد و 
وقتی هم آمد همه ما با نان و سبزی و پنیر 
اهدایی رستوران سیر شده بودیم. جریان 
را با صاحب رستوران در میان گذاشتیم 

که غذا دیر آمده و...
خندید و گفت: دفعه آینده نان و پنیر 
و سبزی را چارج می کنیم تا نخورید و 

سیر نشوید!

***
به مدیر رستوران گفتم: چرا بوفه آخر 
هفته بجای ۱5 دالر 20 دالر است وقتی که 
همه چیزهای بوفه همان غذاهای دوشنبه 

تا شنبه است؟
روز  مردم  که  این  برای  داد:  جواب 
و  روز شنبه  و  می گیرند  جمعه حقوق 
هفته  روزهای  دیگر  از  بیشتر  یکشنبه 

پول دارند!

***
از صاحب رستوران پرسیدم: آخه این 
درسته که برای یک گیالس شراب ۱2 
دالر بگیرید وقتی که بهترین رستوران های 

آمریکایی بابت همین شراب هفت دالر 
می گیرند؟

عصبانی شد و گفت: دفعه بعد دوغ 
سفارش بدهید؛ چهار دالر است!

***
به گارسون رستوران ایرانی گفتم: آقا 
این آش خیلی آبکی است، انگار توش آب 

ریخته اند که زیادتر بنظر بیاد!
می دهد:  جواب  خونسردی  با 

می خواهید برایتان نی  نوشابه بیارم؟

***
مدیر رستوران را صدا کردم و گفتم: آقا 
توی قورمه سبزی من یک مو پیدا شده. 
با دقت مو را نگاه کرد و گفت: مال ما 
نیست، کارگران ما توی آشپزخانه همه 
مویشان  هیچکدام  و  مکزیکی هستند 

اینقدر روشن و طالیی نیست!

***
ایرانی و  زنگ زدم به یک رستوران 
گفتم: یک میز هفت نفره می خوام برای 

هشت شب.
جواب داد: جا نداریم، یک میز هشت 

نفره برای ساعت هفت شب داریم!

***
به صاحب رستوران گفتم این انعام ۱8 
درصد اجباری که به صورتحساب اضافه 
می کنید انصاف نیست چون بیشتر اوقات 
و  نمی دهد  ما سرویس خوبی  گارسون 

بیشتر به ۱0 درصد می ماند.
جواب داد: ظلم بالسویه عدل است! 

ماه فوریه برگزار می شود.
هنرهای  و  علوم  آکادمی  امسال 
را  امی  جوایز  برگزاری  تاریخ  تلویزیونی 
و  کرد  منتقل  دوشنبه  به  یکشنبه  از 
و  علوم  آکادمی  که  هست  بحث هایی 
هنرهای سینمایی، جوایز اسکار را مانند 
گذشته دوشنبه برگزار کند، اما این اتفاق 

حداقل سال 20۱5 روی نمی دهد.

سینما به فروش ناامیدکننده ۱0/8 میلیون 
دالر دست پیدا کرد و چهارم شد.

تا قبل از شروع تعطیالت آخر هفته 
هیچ کس فکر نمی کرد پروژه ۱2 میلیون 
بتواند  است«  واقعی  »بهشت  دالری 
رقمی  که  بدهد  شکست  را  »برتری« 
حدود ۱00 میلیون دالر صرف تولید آن 
مشترک  تولید  فیلم  این  است.  شده 
شرکت  و  اینترتینمنت  الکون  شرکت 
چینی دی ام جی اینترتینمنت است. ربکا 
هال، مورگان فریمن، کیلیان مرفی و پل 
بتانی دیگر بازیگران »برتری« هستند که 
اولین تجربه کارگردانی والی فیستر مدیر 
کریستوفر  فیلم های  تمام  فیلمبرداری 

نوالن است.
دپ در فیلم نقش دکتر ویل کستر 
محقق پیشرو در حوزه هوش مصنوعی 
را بازی می کند. هدف کستر خلق یک 
ماشین علمی بسیار هوشمند با احساسات 
انسانی است. تجربیات بسیار جنجالی 
کستر از او چهره ای مشهور ساخته، اما در 
عین حال او را هدف اصلی یک سازمان 

رادیکال ضدتکنولوژی قرار می دهد.

و  تنها«  »رنجر  از  پس  »برتری« 
»سایه های تاریک« سومین فیلم پرهزینه 
با بازی دپ است که در گیشه شکست 
اول  هفته  فروش  لحاظ  به  می خورد. 
اکران، »برتری« حتی از »گردشگر« دپ 
هم ضعیف تر عمل کرد. آن فیلم سال 20۱0 

با ۱6٫5 میلیون دالر افتتاح شد.
»برتری« در بازار بین المللی که دپ 
در آن یک ستاره بزرگ محسوب می شود، 
در 2۷ بازار ۱۷٫۴ میلیون دالر فروخت. 
بیشترین فروش با ۱۱٫۴ میلیون دالر در 

چین حاصل شد.
موفق  بسیار  فیلم های  سری  بجز 
دنیا  در  که  کارائیب«  دریایی  »دزدان 
بیش از ۳٫۷ میلیارد دالر فروش داشتند، 
فیلم های اخیر دپ شامل »رنجر تنها«، 
رام«  »خاطرات  و  تاریک«  »سایه های 
همه در آمریکای شمالی شکست خوردند.
نه  خا »یک  کمدی  هفته  ین  ا
  (A Haunted House)  »2 تسخیرشده 
هم در آمریکای شمالی روی پرده رفت 
و با 8/8 میلیون دالر فروش در 2۳۱0 
سینما در رده پنجم قرار گرفت. فروش 
افتتاحیه این فیلم تقریبا نصف فروش 

هفته اول فیلم اول بود که سال گذشته فروش دور از انتظار «بهشت واقعی است»!
با ۱8 میلیون دالر کار خود را شروع کرد. 
مارلون واینز، اسنس اتکینز، جیمی 
پرسلی و سدریک د اینترتینر در دنباله 
کارگردانی  به  تسخیرشده«  »یک خانه 

مایکل تایدز بازی می کنند. 
پروژه چهار میلیون دالری »یک خانه 
تسخیرشده 2« درباره زوجی است که 
همراه بچه هایشان به خانه رویایی خود 
نقل مکان می کنند، اما خیلی زود متوجه 
می شوند این خانه در تسخیر شیاطین 
است. فیلم های »یک خانه تسخیرشده« 
با مجموعه فیلم های »فعالیت فراهنجار« 
و فیلم هایی از این دست شوخی می کنند.

مستند »خرس ها« (Bears) از جمله 
فیلم های جدیدی بود که اکران شد. این 
فیلم کمتر از انتظار ظاهر شد و با ۴٫۷ 
میلیون دالر فروش در ۱۷20 سینما در 
رده دهم قرار گرفت. این کمترین فروش 
موضوع  با  دیزنی  از  فیلمی  افتتاحیه 
طبیعت است. »خرس ها« به کارگردانی 
درباره  شولی  کیت  و  فادرگیل  آلستیر 
خانواده ای از خرس های گریزلی است که 

در آالسکار زندگی می کنند.

تاریخ برگزاری اسکار...
بقیه از صفحه ۲۶

بین مردان و زنان کارگر و سوء استفاده 
از غیبت نمایندگان واقعی زن کارگر در 
تصمیمات و مطالبات کارگری، از اتحاد 
و همصدا شدن آن ها جلوگیری کرده و 
این شکاف را بیشتر و بیشتر می کنند. 

رهبران کارگران خود می دانند که 
کارگران قربانیان این سیستم هستند 
و زنان در ظلم مضاعف قرار دارند و 
تنها راه حل حذف این شکاف  ها جلب 

اعتماد و تالش برای حضور فعالیت های 
و  اعتراضات  در  کارگر  زن  قوی تر 
تصمیم گیری ها و تشکل ها و نهادهای 
زنان و  کارگری است و قطعا مبارزه 
مردان کارگر برای کسب حقوقشان جدا 
از مبارزات طبقاتی نیست و این تنها با 
اتحاد تمامی کارگران با حذف هرگونه 
نگاه جنسیتی و مبارزه متحدانه و هر 

روزه کارگران امکان پذیر است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «اخبار روز»

بقیه از صفحه ۲1
زنان کارگر؛ محروم ترین کارگران 

نفتی بلوکه شده ایران است.
خبرگزاری »رویترز « با اعالم این خبر 
می نویسد که این سه قسط در ۱۴ می )2۴ 
اردیبهشت(، ۱۷ جون )2۷ خرداد( و 20 

جوالی )2۹ تیر( پرداخت خواهند شد.
»رویترز« در گزارش خود آورده است 
که دولت هندوستان قبال از پاالیشگاه های 
مشتری نفت ایران خواسته بود که بدهی 

خود را تا میانه ماه می پرداخت کنند، 
اما مقامات این پاالیشگاه های خصوصی، 
پرداخت اقساط را منوط به اجازه آمریکا 

و اتحادیه اروپا کرده بودند.
یک منبع موثق به »رویترز« گفته 
که این شرکت ها اکنون آماده پرداخت 

بدهی های خود هستند.
ایران تاکنون دو میلیارد و پانصد و 
پنجاه میلیون دالر از طلب نفتی خود 
را طی پنج قسط دریافت کرده که چهار 
قسط آن مربوط به ژاپن و یک قسط 

مربوط به کره جنوبی بوده است.


