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»من روحانی هستم« 
جنجال برانگیـز شد!

هستم«  روحانی  »من  فیلم  ایران  در 
جنجال برانگیز شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: فیلم »من روحانی هستم« 
یک توهین آشکار به شخص رییس جمهور است و 

باید تعقیب قانونی صورت گیرد.
فیلم »من روحانی هستم« درباره یک شخص 
روحانی نیست بلکه مستندی درباره حسن روحانی 
معروف به »کلیدساز«، »قفل بازکن« و البته رییس 

جمهور جدید ایران است.
پروژه  در  روحانی  نقش حسن  فیلم  این  در 
انقالب،  از  بعد  ایران  در  کردن حجاب  اجباری 
 ،60 دهه  در  موسوی  میرحسین  با  مخالفت 
سخنرانی در تظاهرات هواداران حکومت اسالمی 
در سال ۷8 و موافق ترویج شعار »انرژی هسته ای 
حق مسلم ماست« مورد بازبینی قرار می گیرد. این 
فیلم خودکشی رابرت مک فارلین فرستاده رونالد 
ریگان را که با یک کیک و قرآن برای مذاکره به 
ایران رفته بود را به حسن روحانی ربط می دهد و 
می گوید مک فارلین بعد از مذاکره با روحانی خودش 

را با گلوله کشت.
سازنده فیلم، معصومه نبوی، گفت : تمام فیلم 
بر اساس خاطرات منتشر شده و مجوز انتشار گرفته 
هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی ساخته شده، 
و نمی دانم چرا جای اعتراض باقی گذاشته است!

از  انتقاد  فیلم  تمام  گفت:  نبوی  معصومه 

و  برجسته  نکات  چون  نیست  روحانی  حسن 
سوابق درخشان ایشان از جمله تغییر نامشان از 
»فریدون روحانی« به حسن روحانی و این که ایشان 
تحصیلکرده هستند نیز در آن مطرح شده است! 

قرار است چند فیلم جدید بر اساس این فیلم 
ساخته و به مشتاقان امور سیاسی و سینمایی ایران 
عرضه گردد؛ از جمله فیلم »من روحانی هستم و 
فقط سه سال سر کار هستم« و یا »آن ها به امام 
جمعه ها شلیک می کنند، مگر نه؟« و همچنین 
چند فیلم دیگر از جمله »توپ های نیاوران« در 
مورد بچه  پولدارهای طاغوتی نیاوران تهران و فیلم 
»برباد رفته« در مورد اختالس های ده ساله اخیر 

در ایران و دزدی اموال بیت المال ایرانیان.

آمار غم انگیـز
به گزارش خبرگزاری رسمی دولت جمهوری 
اسالمی، »ایسنا«، در حال حاضر در ایران هر سه 
روز یک بار 2۳0 نفر از پوکی استخوان می میرند؛ 

یعنی سالی باالی 2۷ هزار نفر. 
سیاست های  قربانی  افراد  این  از  بسیاری 
»کله پوک « ها شده اند و نمی توانند با قیمت های 
سرسام آور موجود شیر و لبنیات خریداری کرده و 
استخوان های خود را سیر کنند. بخاطر همین 
سیاست »مثل شیر در مقابل آمریکا ایستاده ایم« 
به علت کمبود مصرف شیر حدود ۱50 میلیون 
دندان پوسیده در دهان مردم ایران وجود دارد. 
حاال تقسیم کنید بر ۳2 دندان برای هر  نفر تا 
تعداد آن هایی که در نتیجه انقالب »ذهنشان صاف 

شده« را پیدا کنید.
پارازیت   هوا،  آلودگی  قربانی های  بروید  حاال 
ماهواره  ای، تصادفات جاده ای، مرگ بخاطر کمبود 
دارو، سکته های قلبی و مغزی بخاطر اضطراب و 
ترس از حکومت نظامی و پلیسی دولت تا یاد نرفته 
افسرده،  جوانان  خودکشی  ناموسی،  قتل های 
اعدام ها و... را به آمار گزارش شده »ایسنا« اضافه 
کنید تا بپرسید ملتی که خودش در حال مرگ است 

چرا شعار »مرگ بر...« سر می دهد؟

حمله روحانی به روحانیـون!
روز  بزرگداشت  جشن  در  روحانی  حسن 
تبلیغات  در حوزه هنری سازمان  که  مددکاری 
اسالمی برگزار شده بود گفت: عده ای در کشور ما 
به نام این که باید در برابر قدرت ها و ابرقدرت ها 
بایستند جیب مردم را زدند و اموال آن ها را غارت 

کردند!
پیش بینی  سیاسی  خوش بین  کارشناسان 
می کنند که بعد از این اظهارات حسن روحانی 

ممکن است حوادث زیر اتفاق بیفتد:
۱ـ  ولی فقیه از خجالت استعفا کند!

2 ـ دولت مجبور شود چند جیب زن دیگر را 
هم تابلو کند!

۳ ـ حسن روحانی برای دور دوم هم انتخاب 
شود!

۴ـ  ابرقدرت ها از جمهوری اسالمی بخاطر این 
که از نام آن ها برای دزدی اموال مردم استفاده 
تقاضای  و  کنند  شکایت  الهه  دادگاه  به  شده 

غرامت نمایند!
5ـ  شعار مرگ بر آمریکا در نماز جمعه تا روی 

کار آمدن رییس جمهور بعدی به تعویق بیفتد!
6ـ  هیچ اتفاق مهمی نیفتد!

۷ ـ احمدی نژاد باالخره لیست محتکرین  و 
مفسدین را از جیب کاپشن خودش بیرون بکشد!

رابطه مگس و گشت ارشاد
دیشب باالخره موفق شدم رابطه گشت ارشاد با 
مگس را پیدا کنم! درست مثل ارشمیدس از وان 

حمام بیرون پریدم و روی کاغذ نوشتم:
گشت ارشاد با شروع فصل تابستان برای گیر 
دادن و مزاحمت جوانان به ویژه دختران و زنان 
به خیابان ها لشکر می فرستند. مگس هم دقیقا 
در همین زمان و بخاطر گرمی هوا اذیت و آزارش 

را شروع می کند!
هنوز این رابطه را به صورت یک فرمول ریاضی 

ننوشته ام ولی به زودی روی آن کار خواهم کرد.

نامه سی و یکم به رهبر
گفته شد که محمد نوری زاد نامه سی و یکم 
خود را به آیت اهلل خامنه ای نوشته و برای او فرستاده 
است. فکر می کنم اگر نوری زاد چشم نخورد و بالیی 
بر سر او نیاورند با دو سه تا نامه دیگر می تواند 
خامنه ای را خجالت زده کند و مجبور کند که استعفا 
بدهد و طبیعتا اوضاع ایران گلستان شود! امیدوارم 
نوری زاد قلم و کاغذ و مهم تر از آن مطلب کم نیاورد.

درد دل یک شهروند ایرانی
یک شهروند ایرانی زنگ زده بود به »صدای 
بد  اسالمی  جمهوری  رژیم  از  کلی  و  آمریکا« 
داشت. می گفت: حدود 20  می گفت. حق هم 
سال است که مثل خر روزی ۱0 تا ۱2 ساعت کار 
می کنم. زنم هم در کار نظافت خانه هاست و او هم 
روزی هشت تا ۱0 ساعت کار می کند. یعنی ما واقعا 
خودمان را پاره می کنیم تا با حقوق دو نفره بتوانیم 
گوشت و لبنیات و حبوبات و سبزی و غیره را بخریم 
و اجاره خانه و آب و برق و غیره را بپردازیم. حاال 
همه  این خرکاری ها به کنار. آقا اومده و می گوید 
بچه بیشتر تولید کنید و عملیات جنسی خودتان 

را مضاعف کنید!
آخه آقا، کنار گود نشستی میگی لنگش کن؟ 
بعد از این که من خسته و کوفته به خانه می رسم 
و زنم توی تختخواب قبل از من از خستگی غش 
کرده و خوابیده نامردی نیست که من بپرم روی زنم 
و بچه درست کنم؟ آقا ما اصال غلط کردیم انقالب 
کردیم! )این داستان جنبه تزیینی برای این صفحه 

دارد و ممکن است واقعی نباشد!(

باز هم بحث شیر و خورشید
ارشد حسن  دستیار  یونسی  علی  اظهارات 
روحانی در امور اقوام اقلیت های دینی و مذهبی 
در مورد این که شیر و خورشید نما د و سمبل 
باید  ایران  شاهنشاهی نیست و استفاده آن در 
اعتراضات  و  مقاالت  با سنگسار  باشد  بالمانع 

سنت گرایان و مذهبی های ایران از جمله حسین 
شریعتمداری مسئول روزنامه »کیهان« روبرو شد. 
اظهارات  اصالح طلبان  اصطالح  به  از  بسیاری 
علی یونسی را که در جمع یهودیان ایران عنوان 
کرده بود پیراهن عثمان کرده و پیشنهاد کرده اند 
که دانشمندان و محققان در مورد این که شیر و 
خورشید واقعا شاهنشاهی است و یا ایرانی نظر 
بدهند. حتی چند روزنامه اصالح طلب که برعکس 
حسین شریعتمداری کتاب تاریخچه شیر و خورشید 
را خوانده اند پیشنهاد کرده اند که در کنار آرم روی 
پرچم جدید ایران بجای کلمه ساده اهلل که به صورت 
الفبای هندی نوشته شده شیر و خورشید را هم به 
نوعی منظور کنند. من پیشنهاد می کنم که برای 
پرچم جدید از ایده های زیر استفاده شود تا نه سیخ 

بسوزد و نه کباب و همه راضی باشند.
۱ ـ سه رنگ اصلی را نگه داریم چون ممکن 

همه است ما را اشتباها ایتالیایی بدانند.
2 ـ سه رنگ اصلی را نگه داریم چون سفید 
یعنی کشورمان در حال صلح است و قرمز یعنی این 
که ما انقالبی هستیم و سبز یعنی کشور آباد است 

)تازه جنبش سبزی ها را هم ناراحت نکرده ایم.(
۳ ـ بجای خورشید باالی شیر عالمت هالل 
ماه را بگذاریم. هم رومانتیک تر و قشنگ تر است 
و هم سمبل اسالم را که در کشورهای دیگر مورد 

استفاده طراحان قرار می گیرد استفاده کرده ایم.
۴ـ  چون باید به اصول انقالب هم معتقد بود و 
نمی توان کلمه گرافیک و خوشنویسی شده »اهلل« با 
خط نستعلیق هندی را که حاصل کار یک هنرمند 
انقالبی بوده حذف کرد آن را به صورت »تاتو« یا 
خالکوبی روی کپل شیر قرار دهیم تا جوان ها که 
این روزها اهل تاتو و میخ و سیخ زدن به بدن خود 
هستند از ارزش های انقالب اسالمی به دور نیفتند 

و استعدادشان هدر نرود.
5 ـ می توانیم بجای خورشید کلمه »اهلل« را 
که در پرچم فعلی وجود دارد باالی شیر بگذاریم و 
طوری طراحی کنیم که کلمه »اهلل« مثل خورشید 

بنظر بیاید.
ـ در همه صورت های تغییر و تبدیل پرچم باید   6
کاری کنیم که شمشیر شیر باقی بماند که سمبل 
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قبل از شام یک چتول عرق بزن بعد برو دنبال پروژه افزایش جمعیت!

شوخی عکسی جهان گشایی اسالم است و بودن آن هم مذهبی ها 
را راضی می کند و هم ملی ها را.

افکار عمیق
شنیدم که در تهران قیمت گوجه  فرنگی به هزار 

و 500 تا هزار و ۷00 تومان رسیده است!
قیمت  که  ملتی  بیچاره  گفتم:  خودم  به 
اینقدر گران می شود  گوجه  فرنگی در کشورش 
و  دولت  هیات  بسوی  نمی رسد  وسع شان  که 
سیاستمداران و رهبران سیاسی خود گوجه  فرنگی 

پرتاب کنند!

همت مضاعف برای عملیات
این همت مضاعف برای تولید بچه بیشتر که 
بطور مخفف »همت برای سکس مضاعف« نام 
گرفته گویا جوک نیست و رهبر معظم مصمم است 
که قبل از مرگش جمعیت ۱50 میلیون ایرانی را 

به چشم ببیند.
یک تیم بزرگ هوادار افکار امام خامنه ای هم 
چپ و راست به رادیو تلویزیون می آیند تا دستور و 

فتوای ایشان را ترویج داده و تشویق کنند.
تبلیغاتی  ایده های  می توانم  کردم  فکر  من 
خودم را برای »همت برای سکس مضاعف« و 
تولید بچه بیشتر به جمهوری اسالمی بفروشم. 
بعضی از این ایده ها و شعارهای تبلیغاتی می تواند 

به قرار زیر باشد:
یادت  چیز  دو  ـ همشهری، شب جمعه   ۱
نره: اول خرید روزنامه »کیهان«، دوم کلید زدن 

عملیات!
2ـ  بچه بیشتر، یارانه توپ تر!

۳ـ  کراوات و کاندوم، پدیده فرهنگ منحط و 
غلط غربی است!

ـ خانم های عزیز ایرانی، گفتن جمله »امشب   ۴
سرم درد می کند« سیلی محکمی است به صورت 

اسالم!

سنگ قبر هوشمند
اعالم شد که یعقوب پورحیاوی مخترع ۱۷ ساله 
بوشهری اولین سنگ قبر هوشمند ایران را طراحی 
کرده و ساخته است! فرهنگ مرده پرستی ایران 

آنقدر هم نباید بد باشد که می گویند. این سنگ قبر 
از شیشه پالستیک ساخته شده و دارای سیستم 
الکترونیکی و صوتی می باشد. بیشتر قطعات این 
سنگ قبر که از چین آمده از نرم افزارهای شرکت 
»اپل« آمریکا دزدی شده است. وقتی کسی کنار 
این سنگ قبر می نشیند به صورت اتوماتیک روشن 
و نورانی می شود. مثال تکمه ای برای قرائت قرآن 
وجود دارد و تکمه ای  برای پخش صلوات. تکمه 
دیگری فیلم زندگی آن مرحوم را روی تلویزیون 
وسط سنگ قبر پخش می کند. این سنگ قبر 
دارای سیستم اتوماتیک شستشو نیز می باشد و 
با فشار تکمه ای فواره های فشار قوی دور صفحه 
شیشه ای به کار می افتند و روح مرحوم را خنک 
می کند. با این سنگ قبر می توان به اینترنت وصل 
شد و برای آن مرحوم »اس ام اس« و انواع text و 

دعا به صورت MP3 فرستاد.
مخترع این سنگ قبر می گوید به زودی چند 
بازی کامپیوتری هم به این سنگ قبر اضافه می کنم 
تا کودکان و نوجوانان که معموال دوست ندارند به 
قبرستان بروند مرتب به بهانه دیدار از عزیزان در 

گذشته خود برای بازی  به این محل ها بشتابند!

صدایش خوب است اما سیمایش خراب است
جشنواره  سیزدهمین  اختتامیه  مراسم 
بین المللی رادیو با حضور ضرغامی سرپرست »صدا و 
سیما«ی جمهوری اسالمی برگزار شد. ضرغامی در 
این  مراسم ضمن تمجید از کار رادیو غیرمستقیم 
از »سیما« انتقاد کرد. او گفت: »صدایش خوب 
است اما مرده شور ترکیبش را ببرند!«، حضار 
مجبور شدند به این جوک لوس ضرغامی بخندند.
جنس  و  است  پاک  رادیو  گفت:  ضرغامی 
خانوادگی دارد اما سیما کمی خرده شیشه دارد. 
وی گفت: معموال خانواده های باالی شهر طرفدار 
برنامه های تلویزیونی هستند. او اضافه کرد: این 
نشان می دهد که یا مردم پایین شهر تلویزیون ندارند 
و یا این که فقط ماهواره خارجی تماشا می کنند.

وی همچنین گفت: کنترل برنامه ها در تلویزیون 
آن هم برنامه های زنده بسیار مشکل است. مثال 
چندی قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی مجری 
او  از  و  می زند  حرف  کودکی  با  کودک  برنامه 
می خواهد که تلفن را به مادرش بدهد. کودک 
جواب می دهد که مادرش در حمام است! مجری 
می گوید: بسیار خوب بگذار با پدرت صحبت کنم. 

کودک جواب می دهد: او هم در حمام است! حاال 
شما قیافه خانم مجری برنامه را مجسم کنید که 
دو سه دقیقه فقط به دوربین خیره شده بود. 
اگر رادیو بود مردم نمی توانستند صحنه حمام را 

مجسم کنند.
وی گفت: مجموعه خنده داری از سوتی های 
»صدا و سیما« بر روی »یوتیوب« قرار گرفته و قرار 
است خودمان برای تفریح مردم آن ها را به صورت 
سریال پخش کنیم تا مردم از این برنامه ها لذت 
ببرند! شمعی که به خانه رواست به مسجد هم 

حالل است! )صدای خنده حضار(...

سکس و انرژی
بعد از درخواست »آقا« از مردم برای همت 
مضاعف در ساختن بچه و سکس مضاعف یکی از 
آخوندهای ساندیس خور به تلویزیون آمد و گفت: 
سکس برابر با انرژی است )بیچاره آلبرت انیشتن 
که هیچ گاه فکر نمی کرد روزی رابطه و نسبیت 
این آخوند  انرژی معادل سکس شود.( به قول 
که نمی داند درباره چه حرف می زند اگر سکس 
معادل انرژی باشد، همان طور که انرژی هسته ای 
حق مسلم ما است سکس هم باید حق مسلم ما 
باشد. یعنی دولت به جوان ها گیر ندهد و بگذارد 
کارشان را بکنند و دختران تلفنی و خیابانی باید از 
دولت جایزه بگیرند. اصال چطور است که شورت 
خانم ها را نیروگاه نطنز نام بگذاریم؟ ازدواج و عقد 
می تواند  ازدواج  باشد. محضر  غنی سازی  نوعی 
آژانس انرژی اتمی باشد و محضر طالق تعلیق 

اجباری غنی سازی!
اصال چطور است حاال که بجای چهار میلیون 
بشکه نفت فقط یک میلیون می فروشیم انرژی 
حاصله از سکس را به کشورهای محروم همسایه 
صادر کنیم و با سود آن کارخانه های کاندوم سازی 
و قرص های ضد حاملگی کشور را بخریم و آن ها 

را تعطیل کنیم؟

برگ هایی از تاریخ
آیا می دانستید یکی از بزبیار ترین حیوانات دنیا 
گوسفند است؟ وقتی که ابراهیم داشت فرزندش 
را به عشق خداوند قربانی می کرد، خدا از باال فریاد 
کشید: مرتیکه! چطور می توانی فرزند خودت را 

بکشی؟ آیا چیز دیگری نیست که در راه من قربانی 
شود؟ در همین زمان یک روباه مکار گوسفندی را 
که با بقیه حیوانات دور حضرت ابراهیم جمع شده 
و با حیرت به ارتکاب قتل او خیره شده بود به جلو 
هل داد. خدا با عجله فریاد کشید: این گوسفند را 
بجای پسرت بکش، ما قبول داریم! گوسفند بع بع 
زنان خواست فرار کند اما دیگر دیر شده بود. این 
بود تاریخچه بزبیاری گوسفند و پیدایش عید قربان.

نامه عاشقانه
قسمتی از نامه عاشقانه یک تهرانی به دوست 

دخترش متاثر از اوضاع امروز ایران. 
عزیزم، عشق من، من یک زندانی سیاسی 
زندان اوین دل تو هستم. چقدر شانس آوردم که 

حبس ابد گرفتم نه اعدام...
عشق من به تو مثل عشق دولت به مردم 

نیست، اصال تویش تقیه وجود ندارد...
عشق من به تو مثل مذاکرات هسته ای ابدی 

است...
تو را به اندازه تعطیالت ایام رحلت امام دوست 

دارم...

عزیزم، وقتی که تو نیستی احساس دیوانگی 
می کنم. فکر می کنم زیر هاله نور سازمان ملل 
هستم و همه دنیا دارند به تنهایی من می خندند...
عشق من به تو مثل نرخ تورم است و هر روز 

بیشتر می شود...

ترافیک و راه بندان تهران
واقعا ما انسان ها چقدر خودخواه و نامهربان 
و بی رحم هستیم )من و شما را نمی گویم بلکه 
بقیه را مثال می زنم.( مثال توی ترافیک شدید 
گیر کرده اید. همان طور که با رادیوی ماهواره ای 
خودتان ور می روید تا بین ایستگاه های رادیویی 
چیز قابل شنیدنی پیدا کنید بخودتان می گویید: 
این ترافیک عادی نیست؛ حتما تصادف شده... 
یک  به شما  تصادف شده«  این جمله »حتما 
نوع صبر و شکیبایی بخصوص می دهد. هی کله 
می کشید که محل تصادف را پیدا کنید و با خیال 
راحت از آن گره کور ترافیک بیرون بزنید و بگازید 
و به راه خودتان بروید. وقتی بجای تصادف به 

...    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

روانکاو و مشاور خانواده
عضو انجمن روانشناسان آمریا

روانکاو و مشاور خانوادهروانکاو و مشاور خانواده

 فریفته امام قرشی

202.440.1381
fariemam@hotmail.com

فنجان های مختلفی  قهوه جوش  کنار  در 
جمع  میز  دور  مهمان ها  شده.  چیده 
شامل  شده  چیده  فنجان های  هستند. 
چند تائی کریستال، بوهمی، بلور، چینی 
دالتون، چینی گل سرخی مسعود، فنجان 
سرامیک میکاسا، سرامیک معمولی، چند 
تائی فنجان کائوچوئی و مقداری فنجان 

کاغذی است. 
طرف  به  هستید.  مهان ها  از  یکی  شما 
یا  دوم  انتخاب  می روید؟  فنجان  کدام 
سوم شما کدام فنجان است؟ چرا چنین 
انتخابی می کنید؟  فنجان ها به صاحب 
مهمانی تعلق دارند و مزه قهوه هم با نوع 

فنجان تفاوت نمی کند!
با بدست گرفتن فنجان انتخابی چه پیغامی به دیگر مهمانان می دهید؟ یا به خودتان چه پیغامی 
می دهید؟ یا چه باوری شما را وادار به این کار می کند؟ آیا افسوس فنجانی که در دست دیگری 
است را می خورید؟ آیا می فهمید که دیگری هم ممکن است به فنجانی که در دست شما حسادت  کند؟
که هستید؟ چرا چنین انتخابی می کنید؟ دیگران به انتخاب شما چه عکس العملی نشان می دهند؟  

دیگران شما را که می دانند؟
آیا دست و دلبازید و دیگران شما را الابالی می دانند؟

آیا حسابگرید و دیگران شما را خسیس می دانند؟
آیا زرق و برق محیط به شما احساس مهم بودن می دهد؟  یا  به شما ایده می دهد؟  یا فقط برای 

نظاره کردن است؟
شخصیت، استعداد و حرفه های مناسب شما با یک تست روشن می شود.تجزیه و تحلیل تست 

و جواب چندین صفحه ای آن ۴۰۰ دالر هزینه دارد
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خالی از شوخی
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۱ـ  عجله و تندی در کارـ  در دستور زبان فارسی اول 
شخص مفرد است در دستور زبان عرب صیغه سیزدهم.

2ـ  اسب اصیل و نجیبـ  پیش روـ  شغال افسانه ای 
و رفیق دمنه.

۳ ـ از استان های پهناور ـ از وسایل مولد نیرو ـ 
تن پوش استخر جایگاه.

۴ـ  گاه یاد هندوستان کندـ  محافظ عکس و تابلوـ  
ظرف قهرمانیـ  شل و افتاده.

5 ـ گرد آوردن ـ نام کوچک هنرپیشه ای که نقش 

۱ ـ آیت اللهی که به اتهام ضدیت با مشروطه به دار 
آویخته شد.

ـ بالشتک  ـ همیشه همراه آدم است  ـ گرامی داشتن   2
نانوایی که خمیر را روی آن پهن می کنند.

۳ ـ دریاچه ای است در ازبکستان ـ گنده و فربه ـ 
آسوده و خوشگذران.

۴ ـ بم ترین صدای مرد ـ ستونی که بر فراز آن برای 
ـ در کشتی می زنند  راهنمایی مسافران آتش می افروختند 

ـ قوت الیموت.
5ـ  انتقال دهنده و نقل کنندهـ  آن که مایه آرامش 

خاطر باشدـ  جنس به ظاهر قوی.
6ـ  جانشین رییسـ  آرامش و فراغ خاطر.

۷ـ  گرمی و حرارتـ  بنیاد بی بنیادـ  حرف شرط با 
تخفیفـ  از آالت موسیقی.

8 ـ  غم و اندوه ـ سرگذشت و افسانه ـ رشته است 
و پارچه ای ابریشمی.

۹ ـ جزیره ای در جنوب ـ حرص و طمع ـ شاخه ای 
از ایلـ  شکوه و جالل.

۱0 ـ از ظروف آشپزخانه ـ مهم ترین جایزه در سطح 
جهان.

۱۱ـ  قورباغهـ  حشره ای با بال های زیباـ  روستاها.
۱2ـ  بردباریـ  چوبی خوشبوـ  کسی از این طریق گم 

نمی شودـ  بخشش است و می لولد.
۱۳ ـ مکالمات نمایشنامه ای ـ شادی و شادمانی ـ 

گاو پیشانی سفید مقدس نزد مصریان.
۱۴ـ  از خوراکی های لذیذ در ایام زمستانـ  از اسامی 

فرنگیـ  پایتخت جمهوری قرقیزستان.
۱5ـ  رمانی از هنریک سینکیویچ لهستانی و فیلمی 

به همین نام.

فدرا را بازی کرد ـ آلیاژی از مس و روی که با نام 
دیگری می شناسیم.

6 ـ رود آفت پیشه ـ سلسله جبال و قله ای در 
خراسانـ  ویتامین جدولی.

۷ـ  مدرس دانشگاهـ  از بیماری های جلدیـ  هر 
جانور خزنده مانند مار.

8 ـ تو در توست و نوعی شیرینی ـ مدرسه علم 
و صنعت.

۹ ـ واحد پولی است ـ در بند بودن ـ منطقه 
سیاهپوست نشین نیویورک.

۱0ـ  خنده تمسخرآمیزـ  ماهی از سال خورشیدی 
ـ واحد زمان در ورزش تنیس.

ـ مورخ مشهور یونان باستان  ـ پراکندگی و تفرق   ۱۱
ـ میوه و خشکی.

۱2ـ  شهر موسیقیـ  حرف استثنا در مقام شک و 
تردیدـ  بخشیدنـ  کلمه تعلیل و پرسش.

دیگرش  نام  ـ  و خشک  ـ سفت  جاری  ـ   ۱۳
کشف است.

۱۴ـ  مساوی و برابرـ  هزارـ  لباس بافتنی.

۱5 ـ کاشف رادیو اکتیویته در سال ۱8۹6 میالدی 
ـ سکرآور.

تابلوی »جاده در حال تعمیر است« و 
یا »کارگران مشغول کارند« می رسید به 
شهرداری و همه اداره های مربوطه فحش 
می دهید که برای شما ترافیک الکی جور 
کرده اند. وقتی گره کور ترافیک را می بینید 
بنزین  یا  که ماشین کسی خراب شده 
تمام کرده بدترین فحش های دنیا را به او 
می دهید. وقتی به گره کور ترافیک و مرکز 
اصلی راه بندان می رسید و می بینید که 
مثال تصادف وحشتناکی شده و اتومبیلی 
چهار چرخش به هواست و یا اتومبیلی 
رادیاتورش رفته صندلی عقب نفس راحتی 
می کشید و از این که ترافیک بخاطر این 
تصادف وحشتناک بوده احساس رضایت 
می کنید و خوشحالید که وقت هدر شده 
شما بخاطر کشته شدن کسی و داغون 
شدن اتومبیلی بوده است! حاال اگر در 
کنار جاده دو سه جنازه در کنار آمبوالنس  
و ماشین آتش نشانی قرار داشته باشد و 

چراغ های ماشین پلیس را ببنید که دیگر 
چه بهتر! واقعا که ما چه انسان های بدی 
هستیم و وقتی در ترافیک و راه بندان 

می مانیم بدتر هم می شویم...

افکار عمیق (۲)
واقعیت این است که دین برای انسان 
یا حداقل قصد  فرزند  قتل  با  زمین  کره 
ارتکاب قتل توسط یک پیامبر شروع شد. 
بعد پیامبر دیگری بجای نجات جان انسان ها 
مشتی حیوان را سوار کشتی خود کرد تا به 

صاحبان باغ وحش های دنیا خدمت کند.
ما  در کشور  که  است  برای همین 
ایران انسانیتی وجود ندارد و بزرگترین 
عید خود را به نام »عید قربان« یعنی 
روز کشتار حیوانات تبلیغ می کنند. اگر 
ابراهیم قبل از رسیدن نیروی انتظامی 
می توانست پسرش را بکشد و اگر حضرت 
نوح بجای نجات حیوانات چند انسان را 
سوار کشتی خود کرده بود شاید اوضاع 

امروز کمی فرق می کرد.

راس  بازدید  عدم  با  هم زمان  حاال، 
هرم نظام سیاسی از نمایشگاه کتاب )که 
نوعی ابراز غیرمستقیم نارضایتی آیت اهلل 
خامنه ای از وضع فرهنگی کشور است(، 
خودسرها هم اینجا و آنجا ابراز وجود و 
طرح مطالبه می کنند. خودسرهایی که 
نه تنها خودجوش نیستند که زیر سایه  
»سر« بزرگ در جمهوری اسالمی، به انجام 

»وظیفه« مشغولند.
بی باوری مفروض تمامیت خواهان به 
توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی به معنای 
تا  تداوم »حضور در صحنه« خودسرها 
وضعی،  چنین  در  است.  ثانوی  اطالع 

انتظار مقابله  جدی وزارتخانه های کشور 
و اطالعات یا نیروی انتظامی نیز نسبت 
چندانی با آرایش نیروهای سیاسی حاضر 

در حکومت برقرار نمی کند.
چندان  وضع  اما،  اثباتی  وجه  در 
مشخص نیست. آیا دولت روحانی تمایلی 
به حضور اجتماعی موثر نیروهای حامی 
مدنی،  نهادهای  مطبوعات،  در  ـ  خود 
صنف / سندیکا، و جمعیت سیاسی ـ 
نشان می دهد؟ اگر پاسخ مثبت نباشد، 
خودسرها بی محاباتر خودنمایی خواهند 
کرد. خودسرهایی که خودجوش نیستند و 
وجود ریشه ها و ارتباطات قوی در حکومت، 
آنان را به تداوم حضور اعتراضی و مزاحم، 

تشویق و تشجیع می کند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»

»خودسر«هایی که...

بطور بی سابقه مجلسیان تاکنون بیش از 
هزار و  200 تذکر به دولت داده اند.

از همه آنچه گفته شد یک نکته به 
دست می آید و آن این که »دلواپسیم« رمز 
عملیات روانی است که برای چانه زنی با 
روحانی به جریان افتاده تا اگر در معادالت 
قدرت، روحانی حاضر به دوری جستن از 
فتنه 88 نشد، فشارها را بر او بیشتر کنند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

»دلواپسیم« رمز...

پیش  را  شمالی  کره  شیوه  دارد  قصد 
بگیرد. این نوع گفتار و رفتار باعث شد که 
تحریم ها و فشارهای سخت تری از سوی 

جامعه بین المللی بر ایران اعمال شود.
به  روحانی  حسن  انتخاب  با  اما 
ریاست جمهوری گفتار بخشی از مقامات 
حکومت ایران تغییر یافت و حتی به نظر 
می رسد که دولت جدید قصد دارد که 
رویه سرپیچی در برابر نهادهای بین المللی 
نظر  به  دیگر  از سوی  بگذارد.  کنار  را 
می رسد که رفتار »بدفرمانی هسته ای« 
کماکان ادامه داشته باشد، چرا که این 
شیوه رفتار می تواند تا حدودی احساس 
سرکشی بخش تندرو حکومت در برابر 

غرب و جامعه بین المللی را ارضا کند.
به نظر می رسد مقامات عالی نظام 
اگر چه قصد نافرمانی در برابر نهادهای 
بین المللی را به دلیل هزینه های سنگین 
بدفرمانی  رویه  ادامه  با  اما  ندارند،  آن 
حکومتی  که  دهند  نشان  می خواهند 
برابر  در  و  بود  نخواهند  فرمانبردار هم 
نهادهای بین المللی و کشورهای غربی 
که نفوذ اصلی را بر این نهادها دارند، به 

شیوه ای »نرم« سرپیچی می کنند.
با در نظر گرفتن این که بدفرمانی دو 
عبارت  به  یا  سرپیچی،  و  اطاعت  ویژگی 
دیگر نرمش و سرسختی، را بطور همزمان 
داراست، »نرمش قهرمانانه« ترجمان واقعی 
رفتار بدفرمانی هسته ای حکومت ایران است.
بدفرمانی اگر چه هزینه های نافرمانی 
ادامه آن می تواند  بر  اما اصرار  را ندارد 
موجب بی اعتمادی جامعه جهانی شود. 
بدفرمانی رفتار مرحله اعتراض و تقابل 
مصالحه.  و  مذاکره  مرحله  نه  و  است 
مسایل و مشکالت پرونده هسته ای ایران 
تنها زمانی رفع خواهد شد که طرفین به 
یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بتوانند بر روی 

توافقات متقابل حساب کنند.
از  بعد  بخواهد  ایران  حکومت  اگر 
مذاکره و توافق باز هم به بدفرمانی ادامه 
دهد شاید موجب بدبینی دوباره جامعه 
بین المللی شود و بهانه ای برای درگیری با 
نیروهای تندرو و جنگ طلبان بین المللی 
ایجاد کند. این درگیری شاید مطلوب 
جنگ طلبان داخلی هم باشد اما آن بخش 
از مقامات حکومت که بدنبال رفع تنش و 
کاهش تقابل هستند باید به عواقب ادامه 

سیاست بدفرمانی هسته ای فکر کنند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»

بقیه از صفحه 1۶
بدفرمانی هسته ای

به  هم  نیم نگاهی  دارید  روز  امکانات 
دستگاه DVB یا گیرنده دیجیتال داشته 
باشید هرچند بیشتر محصوالت جدید از 
سوی کارخانجات سازنده به این وسیله 
مجهز است و خریدار نیازی به تهیه آن 
ندارد اما هنوز هم برخی از تلویزیون ها که 
از این وسیله بی بهره  است تولید می شود 
از  بیشتر  بردن  برای لذت  باید  بنابراین 
تصاویر تلویزیون مورد نظرتان از این وسیله 
استفاده کنید. اما اقتصادی ترین کار این 
است که بیشتر به دنبال مدل هایی باشید 
که گیرنده دیجیتال داخل تلویزیون نصب 
شده باشد و نیازی به خرید مجزای این 

دستگاه برای آنها نیست.

زاویه دید را هنگام خرید 
درنظر داشته باشید

سعی  همواره  تلویزیون  سازندگان 
می کنند با استفاده از برخی امکانات نظر 
مخاطبان بیشتری را به محصوالتشان 

مقدار نسبت بیشترین میزان روشنایی 
رنگ سفید به کمترین میزان روشنایی 

رنگ سیاه کامل را نشان می دهد.
عدد مذکور وقتی بسیار مهم می شود 
که شما در یک محل کم نور به دیدن 
تصویر صفحه نمایش بپردازید. اگر محل 
استفاده شما در روشنایی باشد این عدد 
عدد  این  می کند.  پیدا  اهمیت  کمتر 
 (LED یا    LCD( نمایش  برای صفحه 
بیش از ۱500 باید باشد. برای پالسما تا 
۴000 هم قابل دسترسی است. بنابراین 
کنتراست های  به  می خواهید  اگر شما 
باالتری دسترسی داشته باشید باید سراغ 

OLED بروید.

DVB را جدی بگیرید
اگر برای خرید تلویزیون جدید راهی 
با  تلویزیونی  و قصد خرید  بازار شده اید 

جلب نمایند اما یکی از امکاناتی که واقعا جعبه جادوهای...
برای جلب نظر مشتریان به کار می رود و 
باید دقت ویژه به آن داشته باشید زاویه 
دید صفحه نمایش تلویزیون است. زاویه 
دید حداکثر زوایه  کاربر نسبت به نمایشگر 
است که در آن تصویر با کیفیت مطلوب 
قابل مشاهده باشد و معموال عدد ۱۷0 
تا ۱۷5 درجه برای زاویه دید نمایشگرها 
ذکر می شود اما توجه داشته باشید زمانی 
که در زاویه ۱۷0 درجه نسبت به تلویزیون 
قابل  تصویری  آنقدر سطح  نشسته اید، 
کیفیت  که  می شود  کوچک  مشاهده 
زاویه  اما  نمی کند،  پیدا  اهمیتی  آن 
پایین  از نمایشگرها رده  دید در برخی 
بازار بسیار محدود است و شما حتی 
وقتی با کمی زاویه نسبت به تلویزیون 
قرار می گیرید رنگ ها را به صورت به هم 
تار مشاهده می کنید ولی در  و  ریخته 
اکثر نمایشگرهای امروزی زاویه دید قابل 
قبول است و تقریبا هیچ کدام زاویه دید 

۱۷0 درجه ندارد.
پس این عدد تا حد زیادی بی معنی 
است حتی بهترین پنل های LCD مانند 
مهم ترین  از  یکی  که   IPS( پنل های 
قابلیت های آن زاویه دید وسیع است( 
باز هم در انحراف بیش از ۳0 درجه دچار 
افت شدید 50 درصدی در روشنایی و 
صفحه های  حتی  می شود.  کنتراست 
فناوری  که جدید ترین   OLED نمایش 
در صفحات نمایش است در زاویه دید 

ر  دچا افت ۳0 درصدی روشنایی کم 
 ۳0 رنگ  تغییر  و 
می شوند.  درصدی 
دید  زاویه  بنابراین 
معنی  د  ر ا ند ستا ا
خاصی ندارد و نمی تواند 
معیار تصمیم گیری باشد.

و  مثانه  سنگ  گوارشی،  ناراحتی های 
حمالت اضطرابی اشتباه 

تشخیص داده می شود(
ـ دشواری در تنفس و تنگی نفس

ـ حالت تهوع و استفراغ
ـ خستگی بدون دلیل

ـ عرق سرد و فراوان
ـ سرگیجه و احساس گیجی در سر

ـ درد در گلو و آرواره
ـ درد منتشره به ناحیه بازو بخصوص 
بازوی چپ، درد گردن، شکم و استخوان 

سرشانه
حمالت و سکته  قلبی در زنان سالمند و 
مبتال به دیابت، اغلب بدون عالمت بوده و 
تنها با نشانه هایی مانند ضعف، سرگیجه های 
ناگهانی، تپش قلب شدید، کوتاهی نفس، 
تعریق زیاد، تهوع و استفراغ همراه است. 
زنان زیر ۴5 سال ۳0 درصد بیش از مردان 
درد  عارضه  بدون  قلبی  حمالت  دچار 
قفسه سینه می شوند و هر چه سن افزایش 

می یابد، این احتمال کاهش می یابد.

بقیه از صفحه ۳۸
سکته قلبی در...

کشته یا زخمی شده اند. به گفته فرمانده 
جبهه اسالمی، شورشیان تونلی به طول 
850 متر زیر پایگاه نظامی حفر کرده بودند 
که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده است. 
نیروهای شورشی در سوریه مدت کوتاهی 
است که شروع به کار گذاشتن بمب در 
تونل ها کرده اند. هفته گذشته نیز هتلی 
که در آن سربازان سوری ساکن بودند 

هدف حمله آنان قرار گرفت.

بقیه از صفحه ۳۵
خبرهای سیاسی...


