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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

انگولک به اخبار

* قیمت امروز انواع طال و سکه و ارز در بازار
اعالم شد.
ـ فایدهاش چیه؟ تا این مطلب را به مردم
برسانیم قیمت دوباره عوض شده!
* با وجود درگیری با احمدینژاد و گروهش در
تبریز فریاد «عطر گل محمدی ـ به شهر ما خوش
آمدی» از سوی هوادارانش به هوا رفته بود!
ـ خوب شد که کت و شلوارش را صبح همان
روز به خشکشویی داده بود وگرنه شعارها بیمعنی
میشد!
* رحیممشایی گفت :این مردم هستند که باید
قضاوت کنند.
ـ پس یعنی آقا برگ چغندر است؟
* سایت «کلمه» نوشت :وظیفه رییس جمهور
آماده سازی زمینه ظهور است.
ـ امام هم تا ظلم و ستم جهان را فرا نگیرد ظهور
نخواهد کرد .همت مضاعف کنید...
* محسن هاشمی رفسنجانی گفت :پدرم ۹۹
درصد نمیآید (برای انتخابات)
ـ اگر یک درصد هم بیاید پدرش در میآید!
* احمدینژاد :بعضیها تا اسم زن میآید یک
طوریشان میشود!
ـ بسته به این که این زن فاطمه رجبی باشد
یا جنیفر لوپز یک طوری شدنشان فرق میکند!
* طرفداران رحیممشایی میگویند که او با امام
زمان در ارتباط است و باید رییس جمهور شود.
ـ چرا رییس جمهور؟ چرا نمیگذارید رییس

اداره مخابرات و ارتباطات بشود؟
* ممنوعیت استفاده از اسامی بیگانه برای
کاالها در ایران اعالم شد.
ـ به جای مارک poloباید بگذارند «کته»؟!
* هاشمی رفسنجانی :من هم مثل آقای
احمدینژاد نوار دارم.
ـ پس بیار مجلس گوش کنیم ببینیم کدامش
شادتر است!
* سردار نقدی رییس بسیج گفت :آقا فرمودند
امسال سال حماسه است.
ـ خوش به حال «حماس»!
* معاون قوه قضاییه :رشد طالق در ایران
اسالمی نگران کننده شده است.
ـ از رشد اعدام بگو ،طالق چیه بابا؟
* دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی:
میخواهند قبل از انتخابات به خیابانها بریزند.
ـ مگر قرار است نتیجه رایگیری قبل از
انتخابات اعالم شود؟
* علی اکبر والیتی کاندیدای ریاست جمهوری:
میتوان انرژی هستهای بدون تحریم داشت.
ـ یعنی غنیسازی زیرزمینی زیر یک زیرزمین
دیگر ادامه پیدا کند؟
* چرا احمدینژاد رحیممشایی را با خودش
به سفر میبرد؟
ـ بابا سفر برده ،ماه عسل که نبرده! بیخود
شایعه درست نکنید!

آمدن یا نیامدن ،مساله
این است...

اکبرهاشمیرفسنجانیرییسمجمعتشخیص
مصلحت نظام که تشخیصهایش در مورد مصلحت
نظام در عرض  ۳۰سال اخیر به غیر از دوره ریاست
جمهوریاش با عالمت بیالخ از سوی بیت رهبری
مواجهه شده است در گفت و گویی با دانشجویان
روزنامهنگار و طالب اصالحطلب که از او برای
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دعوت
کردهاند گفت« :نمیگویم نمیآیم» ولی اگر بیایم

انگار نیامدهام!
او گفت :مصلحت نظام در این است که من
بیایم ولی خود نظام پیغام فرستاده که من بهتر
است نیایم .فکر میکنم نیایم بهتر است.
او گفت :کارنامه این هشت ساله اخیر را نگاه
کنید و کارنامه ما را ،تازه ما جنگ واقعی با عراق
داشتیم و این بابا جنگ دونکیشوتی با غرب دارد.
او گفت :هشدار داده بودم که کشور به مشکل
میخورد و گوش نکردند.
وی در جواب خبرنگار جوانی که پرسیده بود:
این هشدار را چه موقع دادید؟ گفت :درست دو
سه روز بعد از شروع انقالب!

شعارهای شلهزردی!

در اینترنت عکسهایی آمده از مراسم شلهزرد
درست کردن ایرانیهای امروز.
بر روی این شلهزردها به جای «یا حسین» از
واژههای «یا کوروش»« ،یا کاوه»« ،یا رستم» با
پودر دارچین نوشته شده است.
باز هم دم این ایرانیهای داخل کشور گرم که
شعارهای شلهزردی آنها قویتر و موثرتر از شعار
ما ایرانیهای خارج از کشور است و حتی با شلهزرد
اسالمی هم حرف خودشان را میزنند .کدامیک از
ما در آمریکا و اروپا وقتی که یک چتول عرق را سر
کشیدیم و یا جرعهای از آبجو و یا شراب خوردیم
گفتیم «به سالمتی کوروش»؟ و یا «به سالمتی
کاوه و رستم»؟

هنوز هم همان است

 ۱۴۰۰سال پیش وقتی خدا قرآن را جلوی
محمد ابن عبداهلل پیامبر اسالم گذاشت و گفتک
اقرا (بخوان) او گفت :نمیتوانم بخوانم!
بعد از  ۱۴۰۰سال هنوز هم وقتی که گزارش
سازمان انرژی اتمی و یا سازمان حقوق بشر را
جلوی علی خامنهای میگذارند و میگویند :بخوان!
او جواب میدهد نمیخواهم بخوانم!
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مبارزه با خشونت علیه
زنان از نوع اول
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ملک خالد پادشاه سابق عربستان سعودی تاسیس
شده برای مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان
عکسها و پوسترهایی چاپ و منتشر کرده است.
در یکی از این عکسها زنی که قربانی خشونت شده
به تصویر آمده که چشم چپش کبود و خونآلود
ی چیزها
است و کلمات زیر عکس میگوید« :بعض 
را نمیتوان پوشاند».
این اقدام بنیاد ملک خالد بسیار قشنگ و
زیباست و نشان میدهد که بعد از  ۱۴۰۰سال
باالخره زنهای عرب حقوق پیدا کردهاند.
کاش میشد پوستری هم از زنهایی که تمام
صورتشان را با پارچه سیاهی پوشاندهاند درست
کرد و دید که در زیر نقاب سیاه آنها چقدر سرخی
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و همه را مجبور میکردند که به جای قل هو اهلل
نماز خودشان را با اتل متل توتوله شروع کنند!

تفسیـرهای انتخاباتی

برای آنها که انتخابات امسال ایران را بطوری
جدی دنبال نمیکنند و حوصله خواندن اخبار
انتخاباتی را ندارند رقابت شرکت کنندگان را به
دستههای زیر تقسیم کردهایم تا فهم و هضم آنها
سادهتر باشد .رقابتها با چهار تیم در دوره نهایی
برگزار خواهد شد.
همانطور که میدانید در مسابقات مقدماتی
تیم موسوی و تیم کروبی و تیم خاتمی و تیم
رفسنجانی حذف شدند.
در دور نهایی چهار تیم اصلی یعنی اصولگرایان
(طرفداران احمدینژاد) و والیتیها شرکت دارند.
توضیح این که از دو تیم «والیتی» به رهبری علی
اکبر والیتی و تیم «والیت» فقیه به رهبری علی
خامنهای ،تیم دوم توانست عدم رفع صالحیت
دریافت کند و در رقابت حضور پیدا نماید .عدم رفع
صالحیت از سوی خود تیم دوم صادر شده بود و
تیم اول مجبور به قبول آن شد.
مردم ایران بیشتر طرفدار «فتنه» و «انحراف»
هستند و دوست دارند که رژیم سابق برگردد و
تغییرات اصولی و نه سوسولی انجام دهد .بیشتر
مردم ایران به انتخابات عقیدهای ندارند چون
باید کسی را که میخواهند به او رای بدهند اول
آقا او را دوست داشته باشد و بعد آنها .بیشتر
مردم ایران هیجان زده انتخابات هستند نه برای
خود انتخابات بلکه برای مراسم بعد از انتخابات و
این که به خیابانها بریزند و به بهانه انتخابات با
اصولگرایان و سوسولگرایان و والیتیها و منحرفین
دست به یقه شوند...

حکایتهای ایرانی

روایت میکنند که در بهشت بنزین لیتری هفت
تومان است .بدیش این است که اونجا کسی حق
رانندگی ندارد چون دود اگزوز ماشین ممکنه هوای
اونجا را خراب کنه!

***

یک هزاری میدهم به راننده تاکسی .نگاهش
میکنه میگه اسکناس بهتر از این نداری؟
میگم :مگر چشه؟
میگه :عکس امام توش خوب نیفتاده ،شاید
تقلبی باشه!
میگم :چطور عکس امام توی کره ماه تقلبی
نیست و این اسکناس من تقلبی شده؟

***

اعالم شد که دیه شده  ۱۲۶میلیون تومان! آیا
قیمت شتر باال رفته یا دالر؟

***

رفتم داروخانه و از یارو پرسیدم پماد ضد خارش
دارید؟ با لبخندی روی لبهایش پرسید :کجات
میخاره؟ عصبانی شدم و گفتم :فکر نمیکنید
این سئوال که کجات میخاره کمی بیادبی باشه؟
جواب داد :باشه! ممکن است محل یا  GPSخارش
را اعالم بفرمایید؟

***

با دوست دخترم رسیدیم به یک مغازه .تابلو
زده بود :خواهران محترمه لطفا با حجاب کامل
(حداقل چادر) وارد شوید .با تشکر!
نمیدانم وقتی حداقل حجاب چادر باشد
حداکثر آن چیست؟ دوست دخترم هم نمیدانست.
شاید منظورشان گونی برنج یا کفن باشد!

***

از یک بابایی که میگفتند مهندس مکانیک
است و برای کسب درآمد اضافه ضد فیلتر کامپیوتر
میفروشد یک ضد فیلتر خریدیم .بعد از دو سه
ماه دیگه کار نکرد .بهش زنگ زدیم و گفتیم :آقای
مهندس این فیلتر از کار افتاد .خیلی جدی جواب
داد :دولت خیلی فعال شده ،به هر حال مثل فیلتر
دستگاه تهویه مطبوع این فیلترها را هم باید هر سه
ماه یکبار عوض کنید!
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نوار مکالمات گراهام بل
مخترع تلفن

اعالمشدکهیکشرکتتحقیقاتیوالکترونیکی
آمریکایی موفق به کشف یک نوار ضبط شده از
مکالمات الکساندر گراهام بل ،مخترع تلفن ،شده
و این نوار را برای استفاده عموم پخش کرده است.
ترجمه متن این نوار که حرفهای گراهام بل
است به قرار زیر میباشد:
ـ الو ...الو ...صدای من میاد؟ این زیر زمین
بدمصب آنتن نمیده ...میشه برام «اس ام اس»
بفرستی؟...

برگهایی از تاریخ

آدم و حوا سالها است لخت و عریان با آسودگی
کامل در بهشت برای خودشان میچرخیدند و عشق
و صفا میکردند تا همه چیز خراب شد و گشت
ارشاد از راه رسید.

رییس جمهور بددهن!

محمود احمدینژاد در جواب سئوال خبرنگاری
که پرسیده بود :آیا این درست است که ممکن
است صالحیت آقای اسفندیار رحیممشایی قبول
نشود و ایشان برگه رد صالحیت دریافت کنند،
گفت :بگذار اینقدر رد صالحیت بدهند که «رد
صالحیتدانشان» پاره شود.
جالب نیست که این بابا بعد از هشت سال هنوز
بیتربیت باقی مانده و قطعنامه سازمان ملل و رد
صالحیت هر دو هنوز برایش یک حکم را دارد؟!

نوار دارم!

افکار عمیق

دلم به حال پروانههای اسالمیست میسوزد که
برای رسیدن به «نور» خودشان را در شعله شمع
میسوزانند .هم خودشان از بین میروند و هم
با کشتن شعله شمع تاریکی به ارمغان میآورند.
نقل از :دکتر شریعتی بعد از خوردن دو سه
گیالس ویسکی

هاشمی رفسنجانی اعالم کرد که «من نوار
دارم» .چندی قبل احمدینژاد هم گفته بود که
نوار دارم و نوار را در مجلس پخش کرد .محسن
رضایی هم چندی قبل صحبت از نوارهای خودش
کرده بود .گویا خود آقا هم مقداری نوار دارد اما تا
حاال صدایش را در نیاورده.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺷﭙﺰ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﯿـﺰ
ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
)  (Dine-Inﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺯﻝ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭ )(Carry-Out
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﻭ ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺒﺎﺏﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﮐﺒﺎﺏ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ،ﺟﻮﺟﻪﮐﺒﺎﺏ
)ﺳﯿﻨﻪﻣﺮﻍ( ،ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﻣﺮﻍ ،ﺑﺮﮒ ،ﮐﺒﺎﺏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺵﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ،ﻗﯿﻤﻪ ،ﻗﯿﻤﻪ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ،
ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﺯﺑﺎﻥ ،ﻣﻐﺰ ،ﮐﺘﻠﺖ ،ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﺳﺎﻻﺩ ﺍﻟﻮﯾﻪ

ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ :ﺣﻠﯿﻢ ،ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ ،ﮐﺸﮏ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ،ﺣﻠﻮﺍ ،ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ

703.212.9529

شوخی عکسی
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فقط در خیابانها از مشکالت جامعه حرف بزنید تا کتک بخورید!

خودمانیم این انتخابات است یا نوارفروشیهای
ش مردم زمزمه میکنند
میدان محسنی که زیر گو 
نوار دارم ...نوار دارم...

همه در و همسای ه و فامیل از ما بریدند
اما مادرم شیرزن بود به ما
با «فیسبوک»ش آیین دوست گرفتن
آموخت...

مادر؛ ورژن جدید!

مدیریت پستی جهانی؟!

با اجازه ایرج میرزا

گویند مرا چو زاد مادر
تا لنگ ظهر در تخت ماندن آموخت
شبها تا دم دمهای صبح
پای اینترنت نشستن آموخت
دستم بگرفت و به شاپینگ برد
آیین چانه زدن آموخت
آسوده بود بیخیال بابام
چون به او حق اوالد گرفتن آموخت
هر شب پیتزا و چینی خوردیم
چون غذایش روی اجاق اتفاقا سوخت

بعد از  ۳۵سال استقرار حکومت اسالمی
وضع آدرسهای پستی در ایران هنوز تغییری پیدا
نکرده است.
وقتی که در کشورهای متمدن غربی آدرسها به
صورت ساده شماره فالن ،خیابان فالن ،شهر فالن
و کد پستی فالن بر روی پاکتهای پستی نوشته
میشود در ایران هنوز هم آدرسها آنچنان نوشته
میشوند که پستچی باید از روی راهنماییهای
شخص فرستنده به آدرس دریافت کننده برسد و
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INTERNATIONAL GROCERY HALAL MEAT

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎﯼ ﺣﻼﻝ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎﻭ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺮﻍ ،ﭘﺎﭼﻪ ،ﺯﺑﺎﻥ ،ﺟﮕﺮ ،ﺩﻝ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ،
ﻣﻐﺰ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ »ﺁﺭﺯﻭﻣﺎﻥ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺧﺸﮏ ۳۵ ،ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ،ﻣﺮﺑﺎﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ،
ﺣﻠﻮﺍ ،ﺁﺟﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻟﻮﺍﺷﮏ ،ﺑﺴﺘﻨﯽ ،ﻓﺎﻟﻮﺩﻩ.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﺒﻨﯿﺎﺕ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﺎﯼ ،ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎﺭ ،ﻧﺎﻥﻫﺎﯼ
ﺑﺮﺑﺮﯼ ،ﻟﻮﺍﺵ ﻭ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻧﺎﻥ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ،ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺑﺮﻗﯽ ،ﮐﺘﺮﯼ ،ﻗﻮﺭﯼ ،ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﻭ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ،ﻓﻨﺠﺎﻥ،
ﻗﻠﯿﺎﻥ ،ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،ﺫﻏﺎﻝ» ،ﺳﯽ ﺩﯼ« ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ...

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺻﺪﻑ«» ،ﯾﮏ ﻭ ﯾﮏ«،
»ﭼﯿﻦ ﭼﯿﻦ«» ،ﺯﺭﯾﻦ« ﻭ ...ﺩﺭ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.

5713 Edsall Road • Alexandria, VA 22034
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جهانی شدن مد »نیمانی« و نﻈر نیما بهنود درباره فشن ایران

»سرﭼشمه پیـری«...

بقیه از صفحه ۲۳

بقیه از صفحه ۲1

آنطور که نیما بهنود میگوید اینگونه خالقیت
که طراحان لباس داخل ایران بکار میبرند معموال در
خارج اتفاق نمیافتد چون وقتی مد جدیدی میآید
و روی کانالهای تلویزیونی و مجلهها دیده میشود،
بالفاصله میتوان به مغازه رفت و آن را خرید.
یکی دیگر از طرحهای ابتکاری نیما تهیه لباس
یا دامنی است با استفاده از طرح لنگهای قدیمی
حمام .و دیگری تیشرتی با استفاده از طرح یک
ماشین «پیکان» در روی آن!
درباره چگونگی بوجود آمدن برند «نیمانی»
میگوید« :حدود  1۵سال پیش نقاشی "سیلک
اسکرین" را روی بوم نقاشی شروع کردم .شخصا
تحت تاثیر حسین زندهرودی و "سیلک اسکرین"
که یک صنعت مدرن است و نقاشی ایرانی قرار
گرفتم و از خطهای فارسی استفاده کردم .آرام
آرام به این نتیجه رسیدم هدف من این است که
دنیا هنر ایرانی را ببیند .ولی این اتفاق در قالب
نقاشی خیلی کم میافتد .در عوض وقتی هنر ایران
به قالب مد در میآید آنوقت همه آن را میبینند.

به موشها هر روز هورمون رشد تزریق کردند،
نه تنها عمرشان بیشتر شد بلکه سلولهای
عصبی (نرونها) هم در مغز موشها شروع به
رشد کردند.
دکتر کای میگوید« :با افزایش سن در
بافتهای مختلف التهاب ایجاد میشود .التهاب
در تمام بیماریهای ناشی از افزایش سن نقش
دارد ،مثل سندروم متابولیک ،بیماریهای قلبی
ـ عروقی ،بیماریهای دستگاه عصبی و بسیاری
از سرطانها».
دکتر بروس یانکنر ،استاد دانشکده پزشکی
هاروارد میگوید« :این نظریه که پیری بطور کلی
تحت تاثیر هورمونهایی است که از مغز ترشح
میشوند توجه دانشمندان را جلب کرده است».
«با در نظر گرفتن آثار متعدد این هورمونها
در بدن ،استفاده از آنها در درمان بیماریهای
پیری مثل دیابت ،آلزایمر و بیماریهای قلبی باید
به دقت مطالعه شود».

استبداد »نهادینه شده« در ﺻورت و سیـرت...

بیپرده اعالم دارم که در هیﭻ زمینهای از قلمروهای
فلسفی ،اجتماعی و سیاسی با آقایان موسوی و
کروبی و نظاﺋر ایشان تفاهم ندارم ،انتخاب این
موضع فکری در هیﭻ سمت و سویی ﺫرهای از
وظیفهی من و امثال من در دفاع از حقوق پایمال
شدهی ایشان نمیکاهد و این سهل است با توجه
به امکانات محدودی که در اختیار دارم ،اهمال
در ادای این وظیفه را مغایر و متضاد دعوی خود
به دموکراسیخواهی میشمارم .بدیهی است که
چنین موضعی در بعد فعالیتهای یک اپوزیسیون،
گستردهتر و ژرفتر خواهد شد ،در آن حد که در
طیف اپوزیسیون (چنانچه اپوزیسیونی در میان
باشد) الزاما یکی از برنامههای اصولی مبارزات روزانه
فارﻍ از تمایالت جوراجور سیاسی و عقیدتی ،باید به
دفاع از حقوق پایمال شدهی یکایک شهروندان و
مقابله با رفتار وحشیانهی رژیم نسبت به مخالفانش
تعلق گیرد.

بقیه از صفحه ۳۷

دینی» جواز نوشت؟
ـ آیا چنین جوازی به مفهوم تکرار آن میثاق
شومی نیست که سی و چهار سال پیش زیر شعار
عامیانهی «بگذار این برود هرچه پیش آید غنیمت
است» با نمایندگان استبداد و ارتجاع تاریخی ایران
بسته و به این ادبار منتهی شد؟
ـ آیا اگر آقای موسوی و یا کروبی* ،در خیمه
شب بازی موسوم بانتخابات  ۸۸موفق میشدند،
با نگاه به باورهای سیاسی ـ دینی ایشان در یکسو
و با توجه به بنای والﺋی رژیم امکان ظهور کورسویی
از دموکراسی قابل تصور بود؟
ـ آیا آقای خاتمی در پایان دوره دوم «ریاستش»،
یعنی پس از  ۸سال ،با همهی تالشی که به قصد
جلب رحمت رهبر داشت به آنجا نرسید که خود را
«کارپرداز سایر نهادهای نظام» بیابد؟
ـ و سرانجام آیا این درسها را فقط باید تکرار
کرد و هیﭻ نیاموخت؟

حل سودﮐو شماره ﻗبل

* توﺿیﺢ:

آنچه در متن از نتایج فرضی و احتمالی انتخاب
آقای میرحسین موسوی و یا آقای مهدی کروبی در
سال  ۸۸نقل شد ،به هیﭻ روی متضمن این معنا
نیست که رها کردن ایشان در چنگ جبار رژیم
(آن هم به دلیل اختالف نظر و عقیده) میتواند
قابل توجیه باشد .دفاع از حقوق سیاسی افراد،
فراسوی تفاوتها و حتی تضادهای عقیدتی برای
هر عنصر دموکرات و مجاهد راه دموکراسی ،یک
رسالت است ،آنگونه که میتوان گفت سکوت
در برابر تجاوز به حقوق افراد ،آن هم به دلیل
اختالف درباورهای ایدﺋولوژیک ،ناقﺾ دعوی
دموکراسیخواهی محسوب میشود .بنا بر این اگر
من (نگارندهی این سطور) به خود حق میدهم تا
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جدول سو دﮐو این شماره
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این فکر از اینجا آمد که من هنر ایرانی را از تابلوی
نقاشی به روی لباس منتقل کنم .نمیخواستم
لباس هم چیز خاصی باشد که در یک مزون خاﺹ
و با قیمت خیلی باال فروخته شود بلکه میخواستم
چیزی مانند تیشرت باشد که همه بتوانند از آن
استفاده کنند».

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳۳

با پای پیاده به دنبال آدرس بگردد!
در ایران هنوز هم آدرسها چیزی شبیه به این
هستند :میدان رسالت ،خیابان شهید فالنی ،بعد از
بانک سپه ،کوچه اول ،بنبست سوم ،بعد از بقالی
مش حسن ،ساختمان سوم ،طبقه دوم ،شماره !۵
جالب اینجا است که بعد از همه این توضیحات
یک کد پستی  1۰رقمی یا بیشتر در پس آدرس
میآید که نه تنها کمک کننده نیست بلکه پستچی
بیچاره را بیشتر گیج میکند که مثال آیا در شمال
تهران است یا در جنوب!
چقدر خوب شد که مدیریت جهانی به دست
اینها نیفتاد چون تمام نامههای ما در عرض
 3۵سال اخیر هیﭻگاه به دست دریافت کننده
نمیرسید...

تﻘارن تاریخها

آیا میدانستید که زمان انتخابات ریاست
جمهوری ایران مصادف با تاریﺦ اعالم برندههای
قرعهکشی گرین کارت آمریکاست؟
یعنی این که اگر شما برنده خوشبخت این گرین
کارتهای امام زمانی باشید میتوانید به جای تحقیر
شدن و سرکوب شدن و کتک خوردن در خیابانها
به کشوری دیگر بروید که رای شما محترم است و
کسی شما را کتک نمیزند و به زندان نمیاندازد.

افﻘی
 1ـ عنصرالمعالی کتاب قابوسنامه را برای این
شخص تحریر کرده است ـ وظیفه و مستمری.
 ۲ـ فیلمی ساخته جان فورد به بازیگری جان
وین ـ علم طلسم و جادو.
 3ـ از شاهان خوارزمی ـ شتر تازی ـ نوبت
بازی ـ اثر و نوشتن.
 ۴ـ صورت و سیما ـ سلیقه ـ عوض کردن و
خرید و فروش ـ حرف فاصله.
 ۵ـ استخوان باالی مغز سر ـ بیوه ـ مقصود
و مطلوب.
 6ـ به مقصود رسیده ـ قسمت گیاهی روناس
ـ هوس باردار.
 ۷ـ دریای عرب ـ کمی و نقصان ـ چهرهنما.
 ۸ـ تله ـ سیاه بخت ـ بادیه و صحرا.
 9ـ پناهگاه ـ فقیر و بیچیز ـ عزیز عرب.
 1۰ـ بس کننده ـ سیاهرنگ ـ ساده و زودباور.
 11ـ خبرگزاری ایتالیا ـ گلو و حلقوم ـ لگدکوب
شده.
 1۲ـ واحد پول آلبانی ـ از ارتفاعات مهم کشور
که به آلﭗ ایران معروف شده ـ از درختان ـ شهر
و آبادی.
 13ـ قدرت و توان ـ عقاید و نظرات ـ پراکندن
ـ لباس بلند.
 1۴ـ وزارتخانه ناظر بر سینما و مطبوعات ـ
اختراع این وسیله از مهمترین تحوالت در عصر
انقالب صنعتی بود.
 1۵ـ چرب زبانی و چاپلوسی ـ سابقا عدلیه
نامیده میشد.

عمودی
 1ـ پهن کردن ـ الزم گردانیدن.
 ۲ـ شهری در سرزمین آفتاب تابان ـ لویی
شانزدهم و ماری آنتوانت در جریان انقالب فرانسه
در این میدان معروف اعدام شدند.
 3ـ مردار ـ تکرار حرف آخر ـ چسبیده به هم
ـ ریسمان دلو.
 ۴ـ واحدی در سطح ـ صاحب و دارنده ـ
کرانههای آسمان ـ سودای ناله.

خاﻃرههای ژنرال حسن علویﮐیا از...

بقیه از صفحه ۲۰

باشخصیت در تاریﺦ ایران نامید .او هم مانند
یحیی صادق وزیری به مشروطه پادشاهی برای
آینده ایران باور داشت .دیگر او را ندیدم ولی گهگاه
تماسهای تلفنی که بین ما برقرار میشد.
پرویز ثابتی که خبر درگذشت او را به من داد
معتقد است که «جامعه ایرانی در تبعید ،یکی
دیگر از افسران و سیاستمداران عالیرتبه و برجسته
سالهای بعد از شهریور  13۲۰را از دست داد».
او اضافه میکند که« :سرتیﭗ علویکیا،
افسری وطنپرست و فرهیخته بود که متجاوز
از  ۲۵سال در مشاغل مهم و حساس نظامی و
امنیتی ،با صداقت و پاکدامنی ،به میهن خود
خدمت کرد .او سمبل واقعی شعار "با دوستان
مروت و با دشمنان مدارا" بود .عالقه و وفاداری
او به خانواده و دوستان نمونه کامل یک انسان

پاسخ به  ۳پرسﺶ...

بقیه از صفحه 4۵

نگهداری میشود.
پاسﺦ :اگر در قرارداد شما به احتمال تخلیه
قبل از پایان مهلت تعیین شده اشاره نشده است
قانونا مستاجر مسئول پرداخت اجاره تا پایان
قرارداد میباشد .پیشنهاد من این است که با
توافق و همکاری مستاجر هرچه زودتر ملک را
برای اجاره اراﺋه بدهید .با توجه به این که بازار
اجاره در منطقه شما (تایسونز کورنر) بسیار خوب
میباشد به احتمال زیاد شما مستاجری پیدا کرده
و بالفاصله خانه را اجاره خواهید داد و متضرر هم
نخواهید شد .فرض را بر این بگذاریم که مستاجر
بعدی شما ملک را برای اول ماه جوالی نیاز دارد.
در نتیجه مستاجر کنونی شما باید کرایه مدت دو
هفته که ملک خالی است را پرداخت کند .بسیاری
از این توافقها بستگی به روابط شما با مستاجر و
درجه منطقی بودن مستاجر شما دارد .مقدار یک
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شریف و وارسته بود»".
موقع خداحافظی در آخرین دیدارمان با خنده
نکتهای بامزه ـ به قول خودش خوشمزه ـ را تعریف
کرد و آن این بود که گفت« :ناصرالدین شاه هم
کار اطالعاتی ـ امنیتی میکرد .باغبانش مامور بود
و در داخل شهر خبرهایی جمع میکرد و میآورد
در جایی در گلخانه به نام نارنجستان در گلدان
مخصوصی میگذاشت .ناصرالدین شاه هم صبح
به بهانه خوردن چای به گلخانه میرفت و کاغذ
را برمیداشت و با صدراعظم در این باره حرف
میزد ».این حکایت را نقل کرد و خندهای سرداد
از ته دل و به پهنه سراسر صورتش.
تیمسار حسن علویکیا یادگار تیمسار پاکروان
بود؛ یک شخصیت امنیتی نازنین و با اخالق.
یادش گرامی و روانش شاد.
ماه  security depositفقط در صورتی به مستاجر
مسترد میگردد که خسارتی توسط او به ملک
وارد نشده باشد .در ضمن پس از تخلیه ملک،
شما باید با حضور مستاجر از خانه بازدید کنید ،از
خسارتهای احتمالی عکس گرفته و جهت تعمیر
آن از یک کارشناس قیمت بگیرید و ظرف یک هفته
گزارشی برای مستاجر خود بفرستید.
طبق قانون ویرجینیا باید مالک ظرف  ۴۵روز
پس از تخلیه پول  securtity depositرا مسترد کند
مگر این که دلیلی برای نپرداختن تمامی یا بخشی
از آن داشته باشد.
هرﮔونه ﭘرﺳشﯽ درباره خرید ﻭ فرﻭﺵ امالﮎ 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: (571) 918 - 0822
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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 ۵ـ قرار دادن ـ بمب خطرناک ـ از گلهای
زیبای باغچه.
 6ـ گنبد معنی میدهد ـ از توابع کرمانشاه
ـ جوی آب.
 ۷ـ ظالمتر ـ زه کمان ـ تا زمانی که.
 ۸ـ عالمت جمع ـ صحرانورد و بیابانگرد ـ
اسم ترکی.
 9ـ ایوان عبرتآموز ـ گوسفند جنگی ـ از
فنون ادبی.
 1۰ـ انسان نخستین ـ از قهرمانان افسانهای
یونان که ندانسته پدر را کشت و با مادر ازدواج
کرد ـ آفتاب.
 11ـ فرستاده خدا ـ امضای گذرنامه ـ اریکه
شاهی.
 1۲ـ آخرین گام از الفبای موسیقی ـ اشاره
به نزدیک ـ گرو گذارده شده ـ کافی و به اندازه.
 13ـ ارمغان گجرات ـ صومعهنشین ـ اصل و
مایه ـ لباس و جامه.
 1۴ـ الهه عشق نزد آشوریها ـ نگهبان

کاروانسرا.
 1۵ـ همراه عروس ـ قلهای در کشور آسیایی
بوتان.
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