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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

ایران و آرژانتین

تیم ملی فوتبال ایران به مصاف آرژانتین رفت
و میلیونها ایرانی را برای مدت  ۹۰دقیقه غرق در
هیجان و شادی کرد .این مسابقه برای ایران حیاتی
بود و بعد از  ۹۰دقیقه مبارزه و دفاع و حمله در
مقابل یکی از قویترین تیمهای فوتبال جهان نتیجه
صفر بر صفر شد .در وقت اضافه دو دقیقهای تیم
آرژانتین با گلی که زد آرزوهای ایران را بر باد داد و
نتیجه این مسابقه یکی از تلخترین خاطرههای ملت
ایران (البته بعد از شب اعالم نتایج انتخابات ۸۸
و انتخاب مجدد محمود احمدینژاد) بود .آنها
درست همان حالت سال  ۸۸را داشتند که تا دقیقه
آخر حدود  ۹۰روز برای شکست حکومت دیکتاتوری
مذهبی کشورشان به خیابانها رفتند و از خودشان
مایه گذاشتند و وقتی که نتیجه صفر بر صفر بین
مردم و حکومت بود ناگهان موج سرکوب فرا رسید
و مردم با نتیجه صفر بر یک با گل ناحق و بسیار
آفسایدی از رژیم شکست خوردند!

پرچم جمهوری اسالمی

حمید رسایی ،نماینده محافظهکار مجلس
شورای اسالمی ،از گذاشتن برچسب پرچم
جمهوری اسالمی روی بطریهای آبجو به مناسبت
مسابقات جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۴در برزیل انتقاد
کرد .این نماینده ،که با رسایی خواننده قبل از
انقالب نسبتی ندارد ،با برخورد نماینده دیگری از
تهران روبرو شد که به او گفت :آقای رسایی در برزیل

ماءالشعیر نداریم که پرچم ما را روی آن بگذارند و
مطمئنا برزیلیها دوغ آبعلی هم نمیخورند!
چند نماینده دیگر از عکس خوانندگان و
هنرمندان که بطور نیمهلخت با پرچم جمهوری
اسالمی در برزیل ظاهر شدهاند شکایت کردند.
نمایندگان به پیشنهاد نمایندهای که میخواست به
سفارت برزیل در تهران حمله شود رای منفی دادند.
رییس مجلس گفت :من شخصا عکس
زنهای لخت را ندیدهام ولی در مورد برچسب
روی شیشههای آبجو قرار است تحقیقاتی شود
و ورزشکاران چند بطری آن را برای بررسی بنده
و چند نماینده دلسوز مجلس سوقاتی بیاورند تا
بررسی کنیم.
کسی نیست به این عقب افتادههای مجلس
نشین بگوید چرا تیم خودتان را به این کشورها
میفرستید که همه چیز در آنها آزاد است؟ چرا
صبر نمیکنید تا مسابقات قطر شروع شود و یا
منتظر نمیشوید تا پاکستان و عربستان و سومالی
میزبان جام فوتبال شوند؟

بجای بحث سیاسی هفته

«داعش» جنبش مجهول
عربها

«داعش» مشغول پیشروی در خاک عراق
است« .داعش» یک گروه اسالمی تندروی شبه
نظامی است که گویا با پشتیبانی عربستان سعودی
و یا حداقل گروههایی در داخل عربستان سعودی
شهرت یک شبه پیدا کرده و عراقیها مرتب به
آنها میپیوندند.
«داعش» با آن که تقیه میکند و نمیگوید
که سنی است یا شیعه اما چون علیه حکومت
تمامیتخواه شیعه المالکی برخاسته و با برچسب
جنبش سنیگرایا علیه شیعهگرایانی که سیاست را
داخل دین اسالم کردهاند و آبروی این دین را بردهاند
به میدان آمده و طرفداران فراوانی پیدا کرده است.
آمریکا با آن که هم از شیعه متنفر است و هم
از سنی چارهای ندارد جز این که از کمک ایران

برای سرکوب این جنبش استفاده کند .ایران با
آن که میداند آمریکا دارد برای او تله میگذارد
که جنگ سنی و شیعه به راه بیفتد چارهای ندارد
که به مصاف این سنیهای سنتگرای اسالمی
برود و حتی اگر امتیازی برای آمریکا کسب کند
حداقل وجود حکومت شیعه امام زمانی خود را
به خطر نیندازد.
«القاعده» و طالبان احساس کودکی را دارند
که از سوی پدر یا پدر بزرگ خود عربستان سعودی
مورد تبعیض قرار گرفتهاند و نمیدانند چکار
کنند .اعضاء سازمان مجاهدین خلق در غیبت
مشکوک مسعود رجوی رهبر خود حق اظهارنظر
یا صدور اعالمیه و اعالم جنگ ندارند و فعال ساکت
ماندهاند« .حماس» و «حزب اهلل» در حالت پوچی
و بیهودگی بسر میبرند.
کسی نمیداند سیاست آمریکای امروز که
خالصهاش «از هر سو کشته شود به سود ماست»
چقدر میتواند دوام آورد .نیمی از مردم دنیا دارند
سرشان را میخارانند تا قضیه ظهور جنبش
«داعش» را درک کنند و من هم از نیمی از این
مردم دنیا هستم و با خارش سرم این نوشته را
تمام میکنم...

نماز جماعت اصفهان

امام جمعه اصفهان در خطبه آخر خود
خطاب به حاضرین بیکار و عالف که برای شنیدن
حرفهای او به مسجد شهر رفته بودند گفت :وقتی
اردوگاههای مختلط و بیحجاب برگزار میکنید و
میرقصید چطور از خدا انتظار برکت دارید؟
او گفت :موهای زنان در فضا رهاست! روسری
آنها به کنار رفته است! اندام آنها با تمام
منحنیها در مانتوهای تنگ و چسبان نمایان
است .آنها خودشان را ضمن رقص به مردان
و پسران نزدیک میکنند و شادی خودشان را
نمایان میکنند.
در این وقت او که به تحریک شدن برادران
اسالمی در اثر شنیدن خطبه خود مشکوک شده
بود با اشاره به مسئولین پخش اسپری گالب ازآنها
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روزنامه «کیهان» بعد از شنیدن این خبر که
محمد رضا شجریان نشان «شوالیه» فرانسه را
(که توسط ژنرال شارل دوگل بنا گذاشته شده تا
کسانی که از خودشان اثر یا آثاری برای بشریت باقی
میگذارند تشویق شوند) دریافت کرده مثل یک گاو
وحشی در اصطبل گاوبازی اسپانیا خشمگین شد.
«کیهان» میگوید شجریان در مصاحبه با
«بی بی سی» خود را خس و خاشاک نامیده که
روی احمدینژاد و حکومت را کم کند« .کیهان»
میگوید شجریان در سفر آمریکا با هوشنگ
سیحون معمار معروف ایرانی مالقاتی داشته و
چون هوشنگ سیحون بهایی است پس شجریان
بهاییها را دوست دارد!
نویسنده «کیهان» که مانند نویسندگان دیگر
نام مستعار دارد و ایمیل و تلفن و نشانی از خودش
باقی نمیگذارد تا مردم نظر خودشان را بدهند (و
درست مثل سربازان نامرعی اما زمان زنگ خانه
مردم را میزنند و پا به فرار میگذارند) چون میبیند
دارد کم میآورد و دریافت جایزه از غرب و مالقات با
هنرمندان بهایی خالف قانون و شرع نیست شروع
به فحاشی به بقیه میکند .از نظر نویسنده بیسواد
شستشوی مغزی شده توسط مسلمانان چپگرای
ضد غرب «ظلم بالسویه عدل» است و این نویسنده
خودفروخته با عصبانیت به بقیه میپرد و مینویسد
وقتی که در فلسطین حمام خون به راه است این
جایزهها چه معنی میدهد؟
نویسنده اضافه میکند :شیرین عبادی که بهایی
دوست است جایزه نوبل صلح میگیرد ،محسن
مخملباف فیلم با زمینه پورنوگرافی میسازد و
جایزه میگیرد و عباس کیارستمی هم گوشت

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  30جون ( 9تیر)
بررسی رژیم پهلوی در دو دوران

از بعد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
سخنران :رضا ذاتی

دوشنبه  7جوالی ( ۱۶تیر)

City ...................................................................

Email ................................................................

Washington Iranians Media, Inc.

P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States
Tel: 703.724.9680
Fax: 703.724.9689

خبرنگار مخصوص ما در عراق خبر داد که
توانسته با یکی از رهبران جنگجوی گروه «داعش»
(مخفف «دولت اسالمی عراق و شام») مصاحبهای
کوتاه داشته باشد که تاکنون بینظیر بوده چون این

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

سخنران :ماکان فردیس

Phone ........................................................

گزارش ویژه

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

Name ................................................................

State .................................. Zip..........................

وضع جدایی سازی زنان و مردان در ایران به
حدی رسیده که از خنده گذشته و حالت مسخره
به خود گرفته است .چرا باید در ایران جشنواره
موسیقی زنان گذاشت؟ که خودشان برای
همجنسان خودشان بخوانند و نامحرمها صدای
آنها را نشنوند؟ آیا هنر این زنها باید بین مخاطب
مونث و مذکر تقسیم شود؟ چرا جشنواره موسیقی
مردان نداریم؟
ت»های «فیس
ببخشید که نوشته مثل «پس 
بوکی» شد ،بگذراید خبر را بخوانیم.
جشنواره موسیقی زنان که قرار بود در تاالر
رودکی (وحدت) برگزار شود یک ساعت قبل از
شروع برنامه لغو شد! حاال فالن جای لق کسی که
سه ساعت در ترافیک وحشتناک تابستان تهران
مانده و میخواهد به این جشنواره بیاید و با در
بسته سالن مواجه شود.
مسئول جشنواره گفت :فکر کردیم به خاطر
گرمای تابستان تهران! و این که زمان برای این
کنسرت مناسب نیست این جشنواره را بعد از ماه
رمضان برگزار کنیم!
این مسئول قول داد که اگر هوا بهتر بشود و
همه نماز و روزهکسی ترک نشود تاریخ برگزاری این
جشنواره را اعالم خواهیم کرد!

کانون دوستداران فرهنگ ایران

عزت نفس ،اعتماد به نفس

Address ............................................................

خوک میخورد و هم شراب مینوشد!
خوشبختانه جای این مقالهها در روزنامه کمی
محدود است وگرنه نویسنده ناشناس میتوانست
به دویست سیصد نفر دیگر هم بد و بیراه بگوید و از
حسین شریعتمداری برای هر تهمت و ناسزا حدود
 ۲۰۰هزار تومان اضافه حقوق بگیرد!

روزنامه «کیـهان» و شجریان جشنواره موسیقی زنان!
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گروه اهل مصاحبه مطبوعاتی نیست.
او میگوید از این جنگجوی اسالمی که نگفت
سنی است یا شیعه پرسیدم :چطور شد که شما
یک شبه از زیرزمین سر در آوردید؟
او جواب داد :تخمش را جورج بوش کاشت و
حاال سبز شدهایم .زمین اینجا خشک است و کمی
طول میکشد که تخ م جوانه بزند .امیدواریم تا مرقد
امام رضا در مشهد ریشه بدوانیم و کار را تمام کنیم.
خبرنگار ما پرسید :میزان پیشروی شما چقدر
است؟
جواب داد :تقریبا دو سوم عراق زیر صندلهای
ماست و به زودی بعد از تصرف کامل عراق برای
خوردن شام به شام یعنی سوریه میرویم.
خبرنگار ما پرسید :چطور میتوانید مردم شهرها
و دهات را طرفدار خودتان بکنید و از کمک مادی
و معنوی و نظامی آنها استفاده کنید؟
جواب داد :دادن چند قول ساده بسیار موثر
است .به آنها میگوییم اگر ما سر کار بیاید برق را
مجانی میکنیم ،آب را مجانی میکنیم ،اتوبوس
را مجانی میکنیم ،توی دهن دولتها میزنیم! و
همینجور ملت گله گله به طرف ما میآیند و به ما
کمک میکنند...

انقالب برهنگی

هنوز هم این روزها بحث بر سر لخت شدن
شاهین نجفی خواننده رپ و فعال سیاسی است که
در جریان یکی از کنسرتهای اخیرش اتفاق افتاد.
چند سال پیش جریان برهنگی گلشیفته
فراهانی بحث روز ایرانیها بود .در پاریس هم
تظاهرات زنان لخت بود .گلشیفته برهنه شد و
مالها نرفتند ،شاهین نجفی لخت شد و مالها باز
هم نرفتند .حاال این مالها با لخت شدن چه کسی
قرار است خجالت بکشند و بروند کسی نمیداند!
من فکر میکنم اگر همه  ۷۰میلیون جمعیت
ایران منهای جمعیت آخوندیاش هم لخت بشوند
این مالهای پررو ول کن معامله نخواهند بود.

جایزه برای کاهش جمعیت

از سوی دفتر امور حفاظت محیط زیست و
کنترل جمعیت سازمان ملل جایزه مخصوصی به

سازمانها و نهادهای زیر تعلق گرفت که به ترتیب
میزان همکاری و همراهی آنها برای کنترل و
کاهش جمعیت کره زمین و نتیجتا کم شدن گرمای
گلخانهای و نیز کاهش آلودگی محیط زیست به
ت تنظیم شده است.
علت افزایش جمعی 
 - ۱گروه «الشباب» سومالی.
 ۲ـ گروه «بوکو حرام» نیجریه.
 ۳ـ «طالبان» افغانستان.
 ۴ـ «القاعده» پاکستان.
 ۵ـ «القاعده» افغانستان.
 ۶ـ «القاعده» سوریه.
» عراق.
 ۷ـ «القاعده 
 ۸ـ نیروهای «داعش» در عراق.
رهبران کشورهای دیکتاتوری نظیر کره شمالی
و ایران بعلت جریان مذاکرات اتمی واجد شرایط
قرار گرفتن در این لیست نشدهاند.

تبریک

آزادی مریم ابراهیم دختر  ۲۷ساله سودانی که
با رای دادگاه اسالمی آن کشور به اعدام با طناب
محکوم شده بود (چون از اسالم خروج کرده و با
مردی مسیحی ازدواج کرده بود و رای این دادگاه
زیر فشار محافل و سازمانهای بینالمللی باطل
گردید) را به همه آزادیخواهان دنیا تبریک عرض
میکنیم و ضمن ستایش مریم که میتواند ندا
آقاسلطان سودان باشد بازگشت او را به دنیای
متمدن و آزاد جشن میگیریم.
به امید این که فرزندان او که یکی از آنها در
زندان به دنیا آمده روزی رییس جمهور سودان شود
و اولین کارش محاکمه رییس دادگاه اول باشد.
از سوی چند سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر
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«اخوانالمسلمین» تهیه و پخش میکردهاند.
وکیل مدافع این خبرنگاران میگوید :این
واقعا منصفانه نیست که برای چنین جرمی هفت
سال تعیین کنند و مجازات باید خیلی کمتر و
سبکتر میبود.
او میگوید :اگر جعل اخبار هفت سال زندانی
داشته باشد باید حسین شریعتمداری سرپرست
روزنامه «کیهان» را به  ۷۰۰سال حبس با اعمال
شاقه محکومکرد!

افکار عمیق

نمیدانم چرا مسئولین جمهوری اسالمی نگران
دویست سیصد هزار آواره فلسطینی عربستان
هستند و گلوی خودشان را پاره میکنند اما نگران
دو سه میلیون آواره ایرانی در سر تا سر جهان
نیستند که بخاطر سیاستهای آنها از کشورشان
گریختهاند؟

برزیل ۲۰۱۴

فدراسیون فوتبال جهانی تیم ایران را بعنوان
بهترین بازی دفاعی در میان تمام تیمهای جام
جهانی فوتبال برزیل انتخاب کرد.
بیچاره «فیفا» نمیداند که ایرانیها  ۳۵سال
است تمرین دفاعی در مقابل انقالب اسالمی
داشتهاند و چند دقیقه دفاع در مقابل تیم فوتبال
یک کشور برایشان خیلی ساده و مثل آب خوردن
است .به امید روزی که «فیفا» ما را بعنوان بهترین
محاجم و حمله کننده برای زدن گل انتخاب کند
و در صدر آن جدول قرار گیریم.

الجزیره و جعل خبر در مصر؟ در دقیقه  ۹۱اتفاق افتاد!

به گزارش «بی بی سی» سه نفر از خبرنگاران
شبکهتلویزیونی«الجزیره»کهدرمصرمستقربودهاند
و در جریان تظاهرات ضد «اخوانالمسلمین»
گزارش تهیه میکردهاند به هفت سال زندان
محکوم شدهاند.
جرم آنها این است که بجای درج اخبار
صحیح و واقعی اخبار جعلی و نادرست به نفع

شوخی عکسی

310

قدیمها به رفقایی که فعال سیاسی از نوع چپ
بودند میگفتیم که کلهشان بوی قورمه سبزی
میدهد .من البته اصطالح کلهاش بوی خورشت
قیمه را میدهد برای این رفقای مذهبی چپ در
ایران به کار میبرم.
زنگ زدم به رفیقم در ایران .یکی از رفقایی که
کلهاش بوی خورشت قیمه میدهد و پرسیدم:

فرق بین خانه آخوندها و خانه مردم :داشتن و نداشتن دیش ماهواره!

حسین ،چی شد که ما به تیم فوتبال آرژانتین
باختیم؟ مگر نگفتی که تیم ما نظر کرده امام زمان
است و مسابقه را صد در صد خواهیم برد؟
چند ثانیه سکوت کرد .معلوم بود جوابی ندارد.
گفتم :نکنه توی دقیقه  ۹۱عیسی مسیح آمده
پیش خدا و گفته مگر قرار نبود بین فرستادگان
خودت تبعیض قائل نشوی پس چرا  ۹۰دقیقه به
دعاهای من توجه نکردی؟ و خدا به امام زمان
گفت :ساری! و گذاشت آرژانتین گل بزند.

توصیه به خانمهای ایرانی

من فکر میکنم االن بهترین موقعیت برای آن
دسته از خانمهای ایرانی ایجاد شده که شوهرانشان
با رفقای مرد خود برای تماشای مسابقات فوتبال
جام جهانی به سفر برزیل رفتهاند و آنها که حق
رفتن به ورزشگاهها ندارند را تنها گذاشتهاند .این
بهترین فرصت است که تا حق طالق را از خانمها

بقیه در صفحه 41

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ ،ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﺭﺿﺎ ﺭﻓﻮﮔﺮﺍﻥ
Licenced in Virginia, Maryland & DC

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﲡﺎﺭﯼ
ﺑﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ
ﺭﺿﺎ ﺭﻓﻮﮔﺮﺍﻥ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ
... Residential ...

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ
»ﻣﺘﺮﻭ« ﺑﻨﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ

Metro Rail is coming

Invest in McLean, Vienna,
Reston & Herndon Properties

... Commercial ...
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ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﲤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ

Reza Rofougaran

703.734.0400

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190
e-mail: reza@mris.com

شرکت حسابداری ابوعلی سینا
موسسه مشاوران مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی
با مدیریت :بهراز بهری
(حسابدار رسمی و مشاور مالی)

* برنامه ریزی مالیاتی برای اشخاص
و شرکتهای بزرگ و کوچک
* تنظیم اظهارنامههای مالیاتی برای اشخاص و شرکتها
* تهیه و تنظیم اوراق مالی ،ترازنامه
و انجام امور حسابداری ماهانه و ساالنه

با استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی
و بهرهگیـری از مشاوره مالی ما

با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید
8500 Leesburg Pike, Suite 203, Vienna, VA 22182

Fax: (703) 448 - 6656

info@aviact.com

Tel: (703) 448 - 6655

www.aviact.com
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روشنفکری دینی...

درباره اختالﻻﺕ...

آیتاهلل خمینی را محکوم کرد ،میتوان
جنایات این گروهها را هم محکوم کرد.

این مورد روان درمانی گروهی یا گروه
درمانی ) (group therapyنتایج مثبتی را
ثبت کردهاند.
«جمعیت بین المللی مطالعات
اختالل شخصیتی» در سال ۲00۹
پیشنهادهای مشخصی را برای درمان
اینگونه بیماران داده است که پارهای از
آنها به قرار زیر هستند.
 ۱ـ دادن احساس امنیت و آرامش
خاطر به بیمار جهت بازنگری شخصیت
خود.
 ۲ـ کار مستقیم بالینی روی خاطرات
تلخ و ناگوار زندگی که نکات کلیدی این
بیماری شناخته شدهاند.
 ۳ـ کمک به بازپروری بیمار در مراکز
درمانی ،توانبخشی و بهزیستی تا بیمار
بتواند شخصیت گسیخته و دوگانه خود
را به یگانگی و وحدت رسانده و خود را
بازسازی کند.
 ۴ـ شرکت در جلسات روان درمانی
گروهی تحت هدایت روان درمانگر گروهی
تا مشکالت بیمار به وسیله افراد گروه به
او نمایانده شوند.
 ۵ـ ارزشیابی روانی بیمار توسط روان
پزشک و تجویز داروهای  diazepamو
 perospironeکه برای بازسازی حافظه
موثر واقع شدهاند.

بقیه اﺯ صفحه 1۵

ﺗرفﻨد ناﭘﺬیرفتﻨی

ممکن است ادعا شود که این گروهها
مسلمان نسیتند .اما واقعیت این است
که آنها مسلمانند .آیتاهلل خمینی هم
مسلمان بود .او مرجع مسلم تقلید و استاد
عرفان و فلسفه اسالمی بود .عارف هم
بود .اتفاقا عرفانش به او یقینی میبخشید
تا راحتتر حکم قتل عام صادر کند.
آیتاهلل خامنهای هم آیتاهلل است.
صادق الریجانی هم آیتاهلل است .برخی
از نواندیشان دینی و دینداران کوشش
فراوانی به خرج دادهاند تا اثبات کنند
که اینان آیتاهلل نیستند .قصد خیرشان
این است که بگویند «آیتاهلل ،جنایتکار
نمی شود ».اما وجود «آیت اهلل های
ستمکاروجنایتکار»واقعیتیمسلماست.
«احساس ستم» نباید منحصر به
ایران و خودیها و نزدیکان آدمی شود،
ستم و جنایت هر جا که صورت گیرد،
ستمکاری و جنایت است .روشنفکران و
نواندیشان دینی اخالقا وظیفه دارند که
تروریسم اسالمی را بطور مشخص و با
ﺫکر نام نقد و طرد و محکوم کنند .دفاع
از انسانها و حقوقشان مقتضی این
رویکرد است.

برﮔرفته اﺯ ﭘایﮕاه ایﻨترنتی »رادیو ﺯمانه«

خالی از شوخی
بقیه اﺯ صفحه ۳1

نگرفتهاند آنها مهریه خودشان را به اجرا
بگذارند و به این ترتیب گلی به دروازه
حریف وارد کنند و حق این نامردها را کف
دستشان بگذارند.

گل ایران!

شنیدیم اعضاء گروه موسیقی «عجم»
که آهنگ «گل ایران» را برای جام جهانی
 ۲0۱۴برزیل خوانده و ویدئو کرده بودند
دستگیر شدهاند .وقتی این ویدئو شاد و
پر از ریتم و رنگ و تصویرهای جهنده روی
«یوتیوب» رفت حدس زدیم که کار آنها
باعث خشم مسئولین جمهوری اسالمی
و به ویژه «صدا و سیما» و وزارت ارشاد
اسالمی خواهد شد .به ویژه این که بعد از
دستگیری جوانان ایرانی به علت خواندن
آهنگ «خوشحال» یا  happyجنگ
با اینگونه حرکتهای انقالبی شدت
گرفته است.
وکیل مدافع گروه موسیقی «عجم»
به خبرنگار ما گفت :علت دستگیری
این جوانان را برای ما روشن نکردهاند و
گفتهاند که آنها کسی را که خوشحال
هست به جرم خوشحالی دستگیر
نمیکنند اما چون جعل اخبار در قانون
ایران جرم دارد و ایران به کسی گل نزده
است به کار این گروه موسیقی مشکوک
شدیم و در حال تحقیق هستیم که آنها
به چه گروه مذهبی و سیاسی ضد رژیم
متصل هستند و چرا چنین آهنگی را
خواندهاند!
البته آخرین خبر رسیده حاکی از این
است که بیخود و بیجهت گروه مذکور
را آزاد کردهاند!

بﺨش ادبیاﺕ ورﺯشی

شعرهای تشویقی
استادیومی

این شعر را برای تماشاگران ایرانی
مسابقه بین ایران و تیم های دیگر
فرستادهام که اگر در مسابقهای تیم ایران
گل خورد همه آن را دسته جمعی برای
تشویق بازیکنان در استادیوم بخوانند تا
تیم ایران گل تالفی را بزند:
گلی زدی ،گلی نوش کن!
دروازهات را بیار ،توپ مرا توش کن!
امام زمان نیست ،رفته خوابیده
فعال دعا به جان کارلوس کیروش کن!

بقیه اﺯ صفحه 1۸

قاچاق انسان

بعد از قاچاق ارز و قاچاق مواد مخدر
حاال نوبت ماست که در لیست «قاچاق
انسان» سازمان ملل قرار بگیریم .در
بین کشورهای دنیا ایران در کنار مالزی،
تایلند ،ونزوئال ،کوبا ،کره شمالی و سوریه
با افتخار باالترین میزان قاچاق مسافر
یا انسان ( )human traffickingرا دارا
شده است.
باز هم جای شکرش باقی است
که حسن روحانی سر کار است وگرنه
آبرویمان بیشتر میرفت .حاال چه ربطی
دارد که افزایش تعداد فراریان ایرانی نتیجه
سیاستهای احمدینژاد بوده یا حسن
روحانی و یا خود رژیم در کل؟

نوشته «فیﺲ بوکی»

هفته پیش بود که دستم را با در
اجاق گاز سوزاندم .بهتر بگویم که آرنجم
را سوزاندم .اگر مشغول آشپزی میبودم
و دستم میسوخت آنقدر دلم نمیسوخت
که دستم را فقط برای گرم کردن یک
الزانیای از پیش درست شده منجمد
سوزانده بودم و سوختگی موقع در آوردن
آن رﺥ داد.
دستم تاول زد و قرمز شد و کبود.
سعی کردم توجهی نکنم و دردش را تحمل
کنم .مگر کجای من از زندانیان سیاسی
کشورم کمتر است که از زخمهای روزانه
میسوزند و صدایشان درنمیآید؟
به هر که نشان دادم گفت :بابا چیزی
نیست ،خوب میشود ،زمان الزم دارد.
درست هم میگفتند .بعد از دو سه
روز جای تاول پوسته کرد و شکل یک ته
دیگ پلوی ایرانی شد .بعد هم ور رفتن با
این پوسته و کندن تکههای خشک شده
آن برایم یک نوع سرگرمی آرامشبخش
شد و از خوردن ناخنهایم بهتر بود.
به شوخی به زنم گفتم :بیا ماچش کن
تا زودتر خوب بشه .جواب داد که وقت این
کارها را ندارد .حتی دوست دخترم هم
به بهانه این که ممکن است زخم مسری
باشد از ماﭺ کردن آن شانه خالی کرد .بچه
که بودیم و از روی دوچرخه میافتادیم و
پوستمان تاول میزد و خراش برمیداشت
مادرمان جایش را ماﭺ میکرد و میگفت:
ماچش کردم تا زودتر خوب شود .بدمصب
جایش هم جای بدی است و لبهای
خودم را نمیتوانم حتی با چرخش ۱۸0
درجهای آرنجم به محل زخم برسانم و
خودم ماچش کنم...
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کاش میشﺪ...
بقیه اﺯ صفحه 1۷

ایران در پندار من همان سرزمینی است
که کهریزک هم دارد؛ ایران همان جایی
است که زندان لنگرود قم هم در آن قرار
دارد و ما همیشه از کنار آن بیتفاوت
گذشتهایم .ایران خاوران هم هست!
ایران پدرها و مادرهای ما هم هستند
که همانند فرهنگ ،کشور و تاریخمان،
همدست استبداد و همسوی انحطاﻁاند.
ایران و ایرانی همه آن چیزی است که به
حکم رانشهایمان ،باید دوستشان داشته
باشیم ،اما با تصور دقیق آنها ،بیشتر
شرمنده میشویم تا لبریز غرور .ایران
سلولهای مرگآلودی هم هست که من
در آن خوابیدهام؛ و ایرانیان زندانبانانی هم
هستند که بیهیﭻ شرمی برخی از زندانیان
را هم چون سگان ،برای گرفتن یک نخ
سیگار شرطی کرده بودند! نباید فراموش
کرد ایران زندانبان اعظم هم دارد و زندان
اعظم هم هست!
میتوان به این زندانبان و زندان معتاد
شد؛ میتوان چشمها را بست و عاشق
سینه چاک همین پدرها و مادرهای
فکستنی بود و مثل بسیاری از آدمهای
به ظاهر بزرگ ـ که در فرهنگ کوچه
«بچه ننه» خطاب میشوند ـ به پای آنها
افتاد و از همه رنجها و ناکامیها گذشت؛
میتوان شهروند خندانی بود و از جهنمی
که برای ما ساختهاند بهشتی موهوم آفرید؛
با این همه ،ایرانیان زندانیانی هم هستند
که با ودکای شب آخرین به خواب رفتهاند
و در اوج ناامیدی بر در دیوار سلولهای
تاریک خود نوشتهاند «کاش میشد
سرنوشت از سر نوشت».

برﮔرفته اﺯ ﭘایﮕاه ایﻨترنتی »اخﺒار روﺯ«

یک هفته در ویالی...

بقیه اﺯ صفحه ۳۲

پزشک ناگزیر شویم دوستان را زودتر ترک
کرده و رفیق نیمهراه باشیم! این بار بعد
از ظهر راه بازگشت را آغاز کردیم تا زمانی
که هوا همچنان روشن است به تهران
برسیم و با کابوس دیگری چون زمان
رفتن مواجه نشویم.
پس از بازگشت مادر دوستمان از
سفر ،به دیدارش رفتیم و با توضیحات
ایشان با مشخصات صاحب آن ویال
آشنا و آگاه شدیم که این ویال هدیه او به
همسرش بوده که نام او بر تابلوی بزرگ
ویال «پیرایه» نقش بسته بود و این که
دارای چند روستا هستند و بنا بر عالقه
فرزندان بیشتر تابستان و ایام تعطیل به
ده میروند و در تمام طول سال شاید
بیشتر از یکی دو هفته از آن ویال استفاده
نمیکنند و به همین علت با سخاوتمندی
آنجا را به استفاده اعضاء فامیل و دوستان
اختصاص دادهاند تا برای هفتهای سرشار
از خاطرههای خوب در آن ویال بسر برند.

ﺣل سودکو شماره قبل
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افقی
 ۱ـ اجتماعی از  ۲۹کشور در سال  ۱۹۵۵برای تشکیل
یک حرکت همرای به رهبری جمال عبدالناصر ،سوکارنو و
مارشال تیتو.
 ۲ـ غذای نیمروز ـ سرگردان و حیران ـ جوان.
 ۳ـ صفت دست شکسته به گردن ـ قافله ـ شمشیر.
 ۴ـ هر که را بیش برفش بیشتر ـ دلیر و پهلوان ـ پاک و
پاکیزه کرد ـ واحد زمان در تنیس.
 ۵ـ صدراعظم آهنین آلمان ـ عشیره و نژاد.
 6ـ واحد شمارش شتر ـ عقاب سیاه ـ از شهرهای
استان فارس.
 ۷ـ کلمه نفرت و بیزاری ـ زندانی کالبد ـ چلچراغ ـ کسی
که دور را به خوبی نمیبیند.
 ۸ـ عضوی در بدن ـ سطل آبکشی از چاه ـ از مرتجعین
ـ پسوند شباهت.
 ۹ـ ستاره ـ عدد آﺫری انفجاری! ـ لطیفه خندهدار ـ
خاک کوزهگری.
 ۱0ـ ظرفی برای نوشیدن ـ از دیدنیها ـ مزه ترش و
شیرین.
 ۱۱ـ شکل دادن و به نظر آوردن ـ محصول نیش پشه
آنوفل.
 ۱۲ـ بچه به جان مادر میزند ـ مجلس شورای روسیه ـ
در آن مناقشه نیست! ـ از دولتهای کهن در بینالنهرین.
 ۱۳ـ پشت سر ـ تدبیرها و روشها ـ از وظیفهخوران
درگاه الهی.
 ۱۴ـ از اسامی زنان ـ جوان ـ آغاز و ابتدا.
 ۱۵ـ از بزرگان و مشاهیر عرفان و مشایخ صاحب «گلشن
راز» و «سعادتنامه»

عمودی
 ۱ـ از جهات اربعه ـ از بناهای تاریخی یادگار امیرکبیر.
 ۲ـ ناشایسته ـ زوالپذیر ـ طایفه پیامبر اسالم.

 ۳ـ فصل بهار ـ علم ستارهشناسی ـ فوری و زود.
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جﺪول این شماره
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 6ـ حاکم و مرزبان ـ بردباری ـ ستایش شده.

 ۷ـ تحفه و ارمغان سفر ـ از عشاق درون کتاب

ـ بخشندهتر.

ساختمان ـ جوهر تبدیل مس به طال!

 ۱۵ـ جانوری شبیه چلپاسه ـ نقاش دیوانه اسپانیایی.

ﺣل جﺪول شماره قبل

 ۸ـ خزنده خوش خط و خال ـ درخت کریسمس

ـ امید که به نیکی یاد شود ـ «تاو» شکسته شده!

 ۹ـ از ماههای رومی ـ در غربت بسیار زنند ـ به

مقصود نرسیده.

 ۱0ـ مالقات و دیدار از بیمار ـ بی آن گنج میسر

نشود ـ دندانها روی آن قرار دارند.

 ۱۱ـ مژده مسرتبخش ـ دست و صورت خشککن

ـ مایه حیات.

 ۱۲ـ خرس آسمان ـ نمایشنامه غمانگیز ـ از مواد

 ۴ـ نوعی پارچه که بیشتر دور کمر میبندند ـ میگویند

 ۵ـ غرش بدون پایان! ـ دشمن شناخته شده حضرت

میشناسند ـ معموال به دور خورشید میگردند.

ابراهیم ـ بافتهها.

۶

1

گندزدا ـ قبل از مشهد این شهر آباد بود.

مرد را آبدیده کند ـ بزرگوار و گرامی ـ برادر عرب.

Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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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

جﺪول سو دکو این شماره

4

۲

1

شک قبل از ادامه جستجو با همسرتان
و در صورت نیاز با شخص ثالث (مشاور
امالک خود) جلسهای بگذارید و به بررسی،
تعدیل یا تجدید خواستهها و انتظارات
خود بپردازید تا زودتر به یک نتیجه قطعی
برسید.
با توجه به رشد قیمت  ۳0تا ۳۵
درصدی امالک مسکونی در منطقه
ویرجینیای شمالی اگر خانهای را چهار

۵

۵

سال قبل خریداری کرده بودید تا بحال
از رشد قابل مالحظهای برخوردار شده
بود ضمن این که وقت و انرژی بسیاری را
بیهوده در این راه به هدر دادهاید.

بقیه اﺯ صفحه ۳۷
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پاسﺦ به دو پرسش...
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 ۱۳ـ آرایش درخت ـ شهر هرات را به این نام هم

 ۱۴ـ همنشین و همگو ـ محصول فرو ریختن
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 1ه
 2ا
 3ت
 4ف
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 6ح
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 8ا
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 10ق
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 12ع
 13ل
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