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قصد از مسافرت؟
خبر داغ ایران، موضوع ممنوع الخروج شدن 
محمد خاتمی رییس جمهور سابق است. او قصد 
داشت برای شرکت در مراسم تدفین نلسون ماندال 
به آفریقای جنوبی مسافرت کند ولی دریافت که به 
دستور شخصی نامعلوم و نهادهایی مجهول حق 

مسافرت به خارج را ندارد!
محمد خاتمی اگر در فرودگاه امام خمینی 
توسط ماموران سئوال و جواب و فضول کار مردم 
متوقف می شد و در جواب این سئوال که قصد از 
مسافرت چیست، فکر می کنید چه جوابی باید 
می داد: »ادامه گفت و گوی تمدن ها؟« که احتماال 

با تمسخر مامور روبرو می شد.
گویا بعد از این که گند این قضیه در آمده و 
روزنامه های غربی خبرهایی با عنوان: ایران تنها 
کشوری است که رییس جمهور هشت ساله آن حق 
مسافرت به خارج را ندارد! پخش کردند، مقامات 
دولتی به دست و پا افتادند و گفتند: ایشان اصال 
ممنوع الخروج نبوده اند و خودشان نمی خواسته اند 

به این مراسم بروند!
این خط این نشان، همین فردا است که محمود 
احمدی نژاد هم به همین بال دچار شود و حق خروج 

از کشور را نداشته باشد.
توصیه به بچه هایی که آرزو دارند روزی بزرگ 
شوند و رییس جمهور کشورشان بشوند این است 
که تا دیر نشده در شغل خود تجدید نظر کنید؛ 
افتخار و مزایایش بدک نیست ولی شغل های بهتری 
هم هست. حتی المقدور هرگز رییس جمهور کشور 
ایران نشوید چون از مسافرت به خارج تا ابد محروم 

خواهید بود!

صداهای شیطانی
روزنامه »بوستون گلوب«، یکی از روزنامه های 
خانوادگی  دکتر  یک  قول  از  آمریکایی،  معتبر 
بمب گذاران جوان بوستون نوشت که برادر بزرگتر 
یعنی تیمور لنگ، مشکل روانی داشت و می گفت 
همیشه در سرش صداهایی می شنود که او را به 

انجام کارهای شیطانی و بد تشویق می کنند.
»بوستون  روزنامه  خبرنگار  به  مذکور  دکتر 
گلوب« گفت: این مرض که یک اسم انگلیسی بسیار 
طوالنی دارد چندین سال قبل توسط محققین 

پزشکی شناسایی شده بود.
وی گفت: این مرض که البته مسری نیست 
اولین بار با ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک 
و دیدن هاله نور و صحبت کردن او با این هاله نور 
آغاز شد و به سرعت به جوامع اسالمگرای ایالت های 

اطراف از جمله بوستون رسید.
صداهای  این  معموال  گفت:  مذکور  دکتر 
این قبیل چیزها  از  و  نور  یا هاله  و  داخل مغز 
باعث خرابکاری و تروریسم وحشتناک می شود 
و خوشبختانه در هر دو مورد نه تنها این جوان 
اهل چچن تعداد زیادی را در آن روز با بمب گذاری 
خود نکشت بلکه احمدی نژاد هم با تمام شدن 
دوره هشت ساله ریاست جمهوری اش نتوانست 
دستورات شیطانی خود را آنطور که باید و شاید 

انجام دهد.

جواب ظریفانه ظریف
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی، در مصاحبه با رسانه های غربی و چند 
رسانه داخلی هنوز توقیف نشده گفت: مذاکرات 

هسته ای از مسیر خارج شده اما نمرده است!
وی در توضیح به خبرنگاران خارجی گفت: 
خیلی ساده توضیح بدهم. اول یک اتومبیل از مسیر 
خود خارج می شود. بعد به جدول و درخت و کوه 
می خورد. بعد در دره سقوط می کند. بعد آتش 
می گیرد. بعد احتماال منفجر می شود. بعد پلیس از 
راه می رسد و همه می بینند که راننده نظرکرده بوده 

و هنوز پشت فرمان اتومبیل زنده است.
خبرنگاری پرسید: همه این ها ممکن است در 
عرض یک ساعت باشد، آیا ما هم بعد از یک ساعت 
می توانیم به آینده مذاکرات اتمی که قرار است در 

عرض شش ماه آینده باشد خوش بین باشیم؟
محمدجواد ظریف جواب داد: ممکن است 
بیشتر از شش ماه باشد چون پلیس راه ما یک 
ساعته سر صحنه تصادف نمی رسد و ممکن است 
چند هفته بعد خبردار شود! این است که روی دو 

سه سال آینده حساب کنید!

جاسوس آمریکایی
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی از دولت 
آمریکا خواست که رسما اطالع دهد که ماموریت 
رابرت لوینسون که در سواحل جنوبی ایران به جرم 

جاسوسی دستگیر شده در ایران چه بوده است؟
رابرت لوینسون که اکنون در زندان جمهوری 
اسالمی بسر می برد بعد از دستگیری خود هرگونه 
فعالیت و قصد جاسوسی برای سازمان »سیا« و 
»اف بی آی« را کتمان کرد و گفت برای مسافرت 
و تفریح به ایران آمده بود و تنها هدف جاسوسی او 
این بوده که فرمول درست کردن چلوکباب برگ 
و جوجه کباب را از ایران بدزدد و به مک دونالد و 
مرغ سوخاری کنتاکی بفروشد. بعد از این که او را  
کمی کتک زدند و با خوردن همبرگر مک دونالد و 
مرغ سوخاری کنتاکی که توسط جاسوسان ایرانی 
از آمریکا و ترکیه مستقیم به ایران وارد شده بود، 
آن هم به صورت صبحانه، نهار و شام، شکنجه اش 
برای  که  کرد  اعتراف  لوینسون  رابرت  دادند، 

سازمان های جاسوسی آمریکا کار می کرده است!
او که مدتی در زمان شهردار بودن احمدی نژاد 
در دفتر او مشغول کار بوده گفته است که این تنها 
راهی بود که می توانستم راز این هاله نور لعنتی را 

کشف کنم و به آمریکا بفرستم!
کاپشن  کرد سوراخ  اعتراف  لوینسون  رابرت 
ایرانی های  همکاری  با  او  توسط  احمدی نژاد 

جاسوس ایجاد شده بود.
قرار است این آمریکایی بعد از فاز اول مذاکرات 

تعداد  کاهش  و  افزایش  قیمت  به  هسته ای 
سانتریفوژ ها توسط ایران و آمریکا معامله شده و 

نتیجتا آزاد گردد.

تبریک
فرا رسیدن کریسمس و سال نوی مسیحی را 
که امسال و در چند سال آینده مصادف با محرم و 
صفر اسالمی شده است به کلیه هموطنان ارمنی 
به ویژه مسلمان مقیم ایران تبریک عرض می نماییم.

تسلیت 
فرا رسیدن ایام کریسمس که مطابق با ماه 
محرم نشده را به کلیه هموطنانی که در ماه صفر 
هم مشروب نمی نوشند تسلیت عرض می نماییم.

تسلیت
هزاران  درگذشت  وسیله  بدین  پیشا پیش 
هموطن ایرانی که به علت فرا رسیدن ایام کریسمس 
شراب های خود را از مسلمانانی که خود را ارمنی 
جلوه می دهند خریده  و مسموم شده اند به همه 

مردم محروم کشورمان تسلیت عرض می نماییم.

کارت کریسمس
فیلمنامه برای انیمیشن

چشمانش را از صفحه تلویزیون به جایی دیگر 
نمی چرخاند. کامال محو صحنه های زیبای روی 
صفحه تلویزیون شده بود. موسیقی شاد و زیبایی 
پخش می شد؛ پر از صدای زنگ و زنگوله و گاهی 

ناقوس کلیسا.
داخل خانه زیبا و قشنگی با مبل و تابلوهای 
با  مادری  و  پدر  چراغ،  و  نور  از  پر  و  چشم نواز 
لباس های پر از رنگ های تند فرزند کوچک خود را 
از این بغل به آن بغل پاس می دادند و هر کدام با 

خنده صورت کودک خود را می بوسیدند و او را در 
آغوش می کشیدند.

هدیه ای  شوهرش  از  که  خانمی  صورت 
باورنکردنی گرفته بود از هیجان و خوشحالی به 
رنگ خون درمی آمد و صدای »خدای من، خدای 

من« او فضای خانه را پر می کرد. 
مرد پیری با ریش سفید و هیکل چاق از سوراخ 
شومینه بیرون می آمد و هو هو کنان برای بچه ها 
اسباب بازی های قشنگ روی زمین قرار می داد. 
چند دقیقه بعد صدای جیغ کودکان به هوا می رفت 

و  باال و پایین می پریدند.
خانمی که روی مبل راحتی نشسته بود و پتوی 
گرمی روی پایش قرار داشت آرام آرام از فنجان بزرگ 
خودش کاکائوی داغ می نوشید و به جرقه های هیزم 

شومینه خیره شده بود.
خانم پیری کارت تبریک کریسمس خود را باز 
می کرد و از الی آن صدها گل و پروانه و قلب های 
تپه ها  آن دورها روی  بیرون می پریدند.  کوچک 
صدها چراغ سو سو می زدند. ناگهان صدای بلند 
و خشنی شادی تماشای تلویزیون او را بهم ریخت. 
چراغ ها خاموش! از تخت کوچک و پر از فنرهای 
آزار دهنده اش بلند شد. وقت خواب بود ولی خوابش 
نمی برد. از چادرش خارج شد و به بیرون قدم 
گذاشت. به پشت سرش نگاه کرد. دو حرف بزرگ 
چند متری UN باالی چادرش دوخته شده بود. 
می دانست که آن ها مخفف سازمان ملل بودند. 
نمی دانست کجاست اما می دانست که در کشور 
خودش سوریه نیست. یک سال بود که از پدر و 
مادرش خبر نداشت و نمی دانست که آیا آن ها مرده 
یا زنده اند. پایش می لنگید. شبی که بمب انداختند 
زیر آوار سیمانی ساختمان مانده بود و بعد از یک 
روز او را بیرون کشیده و به لبنان و به داخل این 

چادر فرستاده بودند.
به آسمان نگاه کرد. پر از ستاره بود. چند دقیقه 
به آسمان خیره شد. از آن مرد پیر با ریش سفید 
که سورتمه اش را با گوزن های قطبی از این سوی 
آسمان به آن سو می راند خبری نبود. قطره اشکی 
گونه اش را خیس کرد. وقتی که خواست صورت 
را با سر انگشت خشک کند ناگهان تمام ستاره ها 
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ـ آره حاج آقا، اینقدر دزدی کفش در مسجدها باال گرفت که مجبور شدیم نیروی پلیس کفش ایجاد کنیم!

حسن حبیب

Licensed in VA, MD & DC 
 NMLS# 207112

Cell: (703) 587-3339  
hhabib@weichertfinancial.com

1 3 1 3  D o l l e y  M a d i s o n  B l v d ,  M c L e a n ,  VA  2 2 1 0 1

5 / 5 ARM, 15 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $4,000,000
30 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $2,000,000

30 Year, 20 Year & 15 Year Fix at 90% LTV; Loans up to $850,000; NO MI
7 / 1 ARM, 10/ 1 ARM at 65%; Interest Only

Expert in All Phases of Mortgage Banking
مشاور و دوست همیشگی شما برای دریافت هر نوع وام ملكی

Hassan  Habib

 Interest rates are    
 still historically low
 making now a great
 time to Purchase or

Refinance

education@AviCareerTraining.com

آماده سازی داوطلبان شرکت در 
 (State Board) امتحان ایالتی
مریلند، واشنگتن و ویرجینیا 

امکان پرداخت مبلغ شهریه و هزینه خرید کتاب های 
مورد نیاز از طریق کمک های مالی دولتی 

(Financial Aid) برای واجدین شرایط

www.AviCareerTraining.com(703) 759 - 2200

Cosmetology/ Nail Technician • Basic Esthetic 600 
Master Esthetic 600 • Professional Esthetic 1200 

Make Up Artistry Instructor • Aromatherapy
 Microdermabrasion • Lymphatic Drainage

Avi Career Training

10130-A Colvin Run Road • Great Falls, VA 22066

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس ها همین امروز
با شماره تلفن 703.759.2200 تماس حاصل فرمايید

اگر به دنبال يک شغل پر درآمد هستيد

 :: آماده كار
html .١٠٢٧١٨٨٦/www.payamsara.com

Translate this page
اگر به دنبال ي شغل دوم پر درآمد هستيد , آماده كار , بازار كار. 

 ،ثبت نام در کالس های ترمیم پوست، مو، آرایش دائم
ناخن این موسسه را به شما توصیه م کنیم

آیا از کار فعل خود خسته شده اید؟ آیا به دنبال 
یادگیری ی حرفه جدید و ی شروع تازه هستید؟

پس از شرکت در کالس های این موسسه و دریافت 
گواهی نامه مورد تائید وزارت آموزش و وزارت کار، 
ما شما را در پیدا کردن شغل مناسب یاری می کنیم

شوخی عکسی

تور ویژه ایرانگردی
برای ایرانیان و غیر ایرانیان
  Guaranteed lowest ratesبرای اطالع از جزئیات بیشتر با ما متاس بگیرید

to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحیشکوفه وکیلی

info@uniquetravelus.com

تهران ......................................... از $410 

اصفهان، شیراز، مشهد،کرمانشاه، تبریز ....  از $666 

اروپا .......................................... از $230

کابل .......................................... از $450
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

(703) 879 3131
(202) 573 8112

مثل چراغ های یک درخت کریسمس همه با هم 
شروع به سو سو زدن کردند...

اخبار ورزشی
جایزه  )»فیفا«(  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
بهترین گل سال ۲013 خود را به نماجا ماتیک 

بازیکن کشور بوسنیا اهدا کرد.
این فدراسیون گلی که حسن روحانی به دروازه 
آقا وارد کرد را به علت این که خط نگه دار مسابقه، 
حسین شریعتمداری، آن را آفساید اعالم کرده بود 

واجد شرایط ندانسته است.

همه پرسی
در پایان سال ۲013 میالدی تصمیم گرفته ایم 
یک همه پرسی از خوانندگان انجام دهیم تا خط و 
مشی ما در سال ۲014 مشخص تر شود و ببینیم با 

چه کسانی طرف هستیم؟
لطفا به سئواالت زیر پاسخ دهید:

* در مورد حوادث و اتفاقات فجیع در سوریه 
چه کشوری را مقصر می دانید:

1ـ  آمریکا
۲ـ  عربستان سعودی

3ـ  قطر 
4ـ  روسیه 

۵ـ  جمهوری اسالمی ایران
6ـ  سوریه 

* در مورد حوادث و اتفاقات فجیع در سوریه 
چه گروهی را مقصر می دانید؟

1ـ  ارتش سوریه
۲ـ  »حزب اهلل«

3ـ  نیروی قدس
4ـ  ارتش آمریکا
۵ ـ  »القاعده«
6ـ  هیچکدام

* در مور حوادث و اتفاقات فجیع در سوریه چه 
مذهبی را مقصر می دانید:

1ـ  یهودیت
۲ـ  مسیحیت

3ـ  بودایی

4ـ  بهایی
۵ـ  اسالم شیعه
6ـ  اسالم سنی

لطفا بعد از پاسخ دادن به سئواالت یک نسخه 
از آن را برای خانواده 100 هزار کشته و دو میلیون 
آواره سوریه بفرستید چون آن ها بسیار مشتاق 
هستند که بدانند چرا امروز به این وضع اسفناک 

دچار شده اند؟!

خواب جنیفر لوپز
دیشب باز جنیفر لوپز آمد توی خوابم.

بعد از سالم و احوالپرسی و ماچ و بوسه خیلی 
جدی رو کرد به من و گفت: می دونی که من االن 
حدود ده سال است که به خواب تو می آیم؛ بیشتر 

از 3001 شب... 
گفتم: آره، چطور مگه؟

گفت: دیگه وقتشه که ما کمی جدی بشیم و 
من به غیر از خواب، روزها هم ترا ببینم!

گفتم: پس این که گفتی رابطه ما فقط جنبه 
تفریح و سرگرمی دارد کشک بود؟

گفت: بهر حال بعد از این همه سال بهت عادت 
کردم؛ عاشقت شدم.

گفتم: نمیشه!
گفت: چرا؟

گفتم: هنوز آمادگی ندارم. تازه وقتی که تو روزها 
بیایی من شب ها چکار کنم؟ هنوز داشت دنبال 
جواب می گشت که با زور خودم را از خواب پراندم.

زنم پرسید: باز کابوس دیدی؟
گفتم: آره؛ چه جور هم...

دم دم های صبح بود که تصمیم جدی گرفتم.
از فردا شب خواب بیانسه و شکیرا در دستور 
کارم است؛ با این تفاوت که رابطه ما با تعهد کتبی 

گرفتن از آن ها رویایی بماند و زمینی نشود...

گذر عمر
واقعا عمر چقدر سریع می گذرد!

همین دیروز بود که داشتیم سبزه عید نوروز 
را به آب رودخانه می سپردیم. چشم به هم زدیم 
کریسمس آمد و داریم درخت سبز کریسمس را به 

مرکز recycling درخت های کریسمس می بریم!

نمایشنامه در یک پرده

در دنیای حیـوانات
مگس آمد توی مطب دکتر. تلو تلو می خورد و 

کج و کوله راه می رفت.
به دکتر گفت: دکتر، دستم به دامنت، یک 

کاری بکن...
دکتر پرسید: چی شد که این جوری شدی؟

مگس گفت: با یک ماشین کورسی مسابقه 
سرعت گذاشتم، باد سبیل سمت چپم را کند و 

برد! یعنی نصفش را...
دکتر گفت: مگر بیکار بودی که با یک ماشین 

مسابقه بگذاری؟
مگس گفت: شما نمی دونید زندگی مگس ها 
چقدر یکنواخت و خسته کننده است. معلومه که 

بیکار بودم!
دکتر گفت: خب حاال چه اشکالی داره که یک 

سبیل و نصفی داشته باشی؟
مگس گفت: مگر نمی دانید که این سبیل ها 

تعادل ما مگس ها را نگه می دارد؟
دکتر گفت: نه! من دامپزشک نیستم و یک 
بودم سوسک ها  معمولی هستم. شنیده  دکتر 

این طور هستند.
مگس گفت: حاال چکار کنم؟

دکتر گفت: می تونم سبیل بریده را با چسب 
بچسبانم. سبیل بریده را با خودت آوردی؟

مگس گفت: مگر نشنیدید که گفتم باد برد؟
دکتر گفت: چطوره که اون سبیل درسته را 

نصف کنم که اندازه بشه و تعادلت بهم نخوره؟
مگس گفت: ولی سرعتم میاد پایین.

دکتر گفت: خب، با ماشین کورسی مسابقه 
نگذار؛ با دوچرخه مسابقه بگذار!

مگس گفت: حال نمی ده. بچه ها کلی دستم 
می اندازند.

دکتر گفت: راه دیگه ای نیست.
مگس گفت: باشه، بزن بریم.

دکتر سبیل مگس را اندازه کرد و پرسید: حق 
ویزیت مرا چطور می دی؟

مگس گفت: دوست داری اون سبیل قیچی 
شده را نگه داری؟

دکتر گفت: نه! سبیل مگس می خوام چکار 

کنم؟
مگس گفت: می دونی که من پول ندارم. چون 
جایی ندارم که کیف پول و کارت اعتباری و دسته 

چک و از این حرف ها را بگذارم.
گفت: خب پس حق الزحمه من چی  دکتر 

میشه؟
مگس گفت: بسیار خوب. من به بچه ها می گم 
که تا یک سال طرف خونه شما نیایند و مزاحم 
نیست؟  بهتر  پول  از  این  نشوند!  خانواده شما 
می دونی چقدر در هزینه مگس کش صرفه جویی 

می کنید؟
دکتر: قبوله!

مگس: بگذار خودم را توی آینه ببینم چه شکلی 
شدم؛ با این سبیل های نصفه جدید...

دکتر: بیا، این هم آینه
مگس: دکتر! دستت درد نکنه. چقدر خوشگل 

شدم!
دکتر: خب، برو مریض بعدی منتظره...

مگس: اون هم مشکل سبیل داره؟
دکتر: نه یک هزارپاست که دو سه تا از پاهایش 

رماتیسم گرفته...

بانک جهانی غذا
من جریان food bank یا »بانک جهانی غذا« را 
متوجه نمی شوم. این چه نوع بانکی است؟ از نامش 
معلوم است که غذا جمع می کنند و به آن ها که غذا 
ندارند می دهند. مثل بانک های معمولی که پول 
جمع  می کنند تا به آن ها که پول ندارند وام بدهند.
وقتی که می خواهی در این بانک یک سپرده 
بگذاری به چه شکلی است؟ مثال قوطی کنسرو 
نخود و لوبیا و تون ماهی می بری توی این بانک و 
به حساب پس اندازت واریز می کنی که اگر یک روز 

احتیاج داشتی دوباره پس بگیری؟
کارمندان آن ها چطور سپرده غذایی شما را 
قبول می کنند؟ مثال اگر یک گونی برنج سپردید 
را  برنج  دانه های  تمام  و  می کنند  باز  را  گونی 

می شمارند و بعد به شما رسید می دهند؟
آیا می توان از حساب جاری بانک غذا چک 
کشید؟ اگر چک بی محل بکشی چه خواهد شد؟ 
آیا می توان از این بانک ها اختالس کرد؟ یعنی غذای 

یک نفر دیگر را باال بکشی و صدایش درنیاید؟
پرداخت بهره در این بانک ها چگونه است؟ شما 
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هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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1ـ  چهاردیواری مملو از درخت و گل و گیاهـ  تابلویی 
از فرانسیسکو گویا نقاش اسپانیایی. 

۲ ـ زمین بایر و دور از آبادی ـ احصاییه ـ کشیده 
و بلند.

3 ـ آرایش تئاتری ـ مدرک و سند ـ خدا نکند با 
چراغ آید!

4 ـ دور از هم ـ ویتامین جدولی ـ آوازه، شهرت و 
عصمتـ  حرف آخر.

سرآمد  و  تبریز  موسیقی  بزرگ  استادانن  از  ـ   1
نوازندگان تار آن دیارـ  آسیب دیده.

۲ ـ جنگ و پیکار ـ نام دیگری برای تیهو ـ جای 
گناهکاران در دنیای باقی.

3 ـ به جوش و خروش آمدن ـ درختی است زیبا 
ـ شک و گمان.

4ـ  عزیز عربـ  نزدیک و خویشاوندـ  یکی صدا ندارد 
ـ از اجناس دوگانه.

۵ ـ کلمه ای در مقام تمجید ـ کاری در زراعت ـ 
توقف میان راه مسافر.

6 ـ غار و شکاف کوه ـ شهر باسلق ـ مخلوط آب 
و خاک.

ـ یکدیگر را خواندن و اصطالحا  ـ ابوی یل سیستان   ۷
یاد آوردن امری از امرای دیگرـ  زنگ کلیسا.

۸ـ  طرف راستـ  جنبش و اضطرابـ  نادان.
9 ـ چست و زرنگ ـ تصورات و خیاالت ـ الزام و 

تعلیق چیزی به چیز دیگر.
10ـ  بدی و فسادـ  با سند و دلیلـ  از شکستنی های 

شرط بندی.
11 ـ کجایی که یادت بخیر! ـ اسب رسول اکرم در 

شب معراجـ  ماه کارگری.
1۲ ـ دسترنج ـ ربوده و به قهر گرفته شده ـ پلیس 

صد سال پیشـ  باال آمدن آب دریا.
ـ بیماری زردی. ـ حوضچه و آبگیر  ـ دعای زیر لب   13
14ـ  کاشف الکلـ  غذای نیمروزـ  ثروتمند و مالدار.
و  بود  فرشتگان  معنی  به  قدیم  فارسی  در  ـ   1۵
امروزه به معنی پروردگارـ  از تاالب های زیبای کشورمان 

در لرستان.

۵ ـ دوران پس از بیماری ـ بی حالی و سستی 
و خستگی.

6ـ  انبار کشتیـ  قدرت و دالوریـ  نوعی تن پوش.
۷ـ  از نعمت های مجهولـ  چه خون هایی که در 
راهش ریخته نشده! ـ پسر ادریس پیامبر و سازنده 

اسطرالب.
۸ـ  جانشینـ  بیمار و دردمندـ  بعضی  وقت ها.

9ـ  درخت تسبیحـ  کاخ ریاست جمهوری فرانسه 
ـ نوعی آبگوشت سنتی.

ـ طریق میان بر. ـ ناگزیر و ناعالج  ـ قیام نظامیان   10
11 ـ از گل های باغچه ای ـ کارهایی که شرعا و 

عرفا منع شده است.
1۲ـ  کوچکترین عدد سه رقمیـ  غارت و چپاول 

ـ سفید آذریـ  جبه و باالپوش.
13 ـ فاصله بعید ـ وسیله غذا خوردن ـ گفتار 

و سخن.
رفتا  ـ  نژاد  و  اصل  ـ  موقر  و  سنگین  ـ   14

سازشکارانه.

1۵ ـ از نخست  وزیران قدیم ایران در سال 1306 
شمسیـ  قوت الیموت.

۲0 بسته رشته آشی به این بانک می دهید 
و بعد از یک سال به شما چه خواهند داد 

که بهره سپرده شما باشد؟
یک کیلو اسفناج کنسرو شده که بروید 

با آن آش رشته درست کنید؟
تاریخ  بانک  این  در  آیا غذاهایی که 
از حساب مشتری  مصرفشان می گذرد 

کسر خواهد شد؟
و از همه مهم تر، کارمندان این بانک 
غذایشان را کجا می خورند؟ در خود بانک 
سیر  را  مشتریان خودشان  غذای  با  و 
می کنند و یا از بیرون ساندویچ سفارش 

می دهند و از جیبشان پول می دهند؟

در محضر شیخ
روزی شیخ در بارگاهش با شاگردانش 

نشسته بود.
جوجه شاگردی پرسید: شیخ، این چه 
مصیبتی است که ساعت ها در صف مرغ 
و نان و گوشت و دالر و اتوبوس بایستی و 

نتوانی هیچ جیکی هم بزنی؟
چه  این  پرسید:  دیگری  شاگرد 
مصیبتی است که پیتزایت را دیر بیاورند 

و سرد باشد و نتوانی شکایت کنی؟
چه  این  پرسید:  دیگری  شاگرد 
مصیبتی است که موبایلت مرتب آنتن 
و  باشد  برفک  از  پر  ماهواره ات  ندهد، 
اینترنت تو حتی ادیسون را خجالت زده 

کند که چرا برق را کشف کرد؟
این ها  مریدان،  ای  گفت:  شیخ 
مصیبت نیستند. مصیبت آن است که 

در هوای گرم شهری چارقد و مانتو و دامن 
و جوراب  شلواری و چکمه بپوشی و وقتی 
که به توالت عمومی می روی ندانی کدام 

را باال بکشی و کدام را پایین!
مریدان از این جواب شیخ سخت در 
حیرت  شدند و همه به سوی کالس های 
مشقت  و  ریاضت  آموزش  تقویتی 

شتافتند...

اخبار کتاب
کتاب های چاپ شده  پرفروش ترین 
جدید درباره ایران با نام ناشر و نویسنده:

گلوله ساز  ولی  است  بد  گلوله  ـ   10
حقش محترم است )مسعود بهنود(

9ـ  پوتین بهتر است یا گیوه؟ )مرکز 
تحقیقات اسالمی قم، شاخه کمونیستی(
۸ـ  آشپزی مدرن: تهیه جام زهر )رزا 

منتظری فامیل آیت اهلل منتظری(
کری،  ظریف،  عشق:  مثلث  ـ   ۷

اشتون )آرمان خاچیکیان(
ـ عبور از بحران )هاشمی رفسنجانی   6

همراه با غلط نامه از حسن روحانی(
ـ بدون نادختری ام هرگز )ناشناس(   ۵
)گویا یک عضو مجلس که برای ازدواج 
نادختری با پدرخوانده رای مثبت داده 

این کتاب را نوشته است(
هزاره  معجزه  روحانی،  ـ حسن   4

چهارم )معصومه رجبی(
3 ـ گفت و گوی تمدن ها با مشتی 

الکن )محمد خاتمی(
بانک  )گزارش ساالنه  بینوایان  ـ   ۲

مرکزی از وضعیت مردم ایران(
سوریه  وطنم  برای  ماموریت  ـ   1

)خاطرات یک مامور سپاه قدس(

خالی از شوخی
بقیه از صفحه ۳1

عقب افتاده مربوط به سال ۲00۸ به اداره 
مالیات است؛ یعنی مربوط به زمانی که 
من مالک نبوده ام. در نامه اداره مالیات 
یک تاریخ مهلت ذکر شده است که اگر 
تا آن تاریخ بدهی مذکور پرداخت نشود 
اداره مالیات ملک را ضبط خواهد کرد. 
با توجه به این که بدهی مذکور مربوط به 
زمانی است  که من مالک خانه نبوده ام 
آیا این گونه بدهی ها همراه خانه به مالک 

جدید منتقل می شود؟
پاسخ: هموطن گرامی، بدهی به اداره 
مالیات بدون شک مربوط به مالیات ملک 
نمی شود. مالیات ملک به کانتی پرداخت 
می شود و نه اداره مالیات. مالک قبلی 
احتماال مالیات بر درآمد شخصی یا شرکت 
متعلق به خود را به اداره مالیات نپرداخته 
است. به احتمال زیاد اداره مالیات از این 
که این ملک توسط شما خریداری شده 
اطالعی ندارد. از طریق شماره تلفن ذکر 
شده در نامه دریافتی از اداره مالیات با 

آن ها تماس بگیرید و به آن ها توضیح دهید 
و چنانچه مشکل برطرف نشد با یک وکیل 
 short مشورت کنید. امالکی که از طریق
sale یا foreclosure بفروش می رسند این 
احتمال وجود دارد که مالک قبلی صورت  
حساب هایی را نپرداخته باشد که هنگام 
عقد قرارداد در محضر از دید وکیل محضر 
پنهان مانده باشد. این بدهی ها می تواند 
توسط  ساختمان  تعمیرات  به  مربوط 
شخص یا شرکتی باشد. در هنگام فروش و 
انتقال سند، وکیل محضر موظف است که 
یک title search انجام دهد تا مطمئن شود 
که آیا سند ملک مورد معامله در گرو جایی 
هست یا خیر. برای مثال اگر یک لوله کش 
در خانه مذکور کار کرده باشد ولی مالک 
قبلی صورتحساب او را نپرداخته باشد آن 
شخص لوله کش یا شرکت وی می تواند با 
هزینه اندکی ملک را گرو بگیرد که هنگام 
انتقال سند مشخص می شود ولی چنانچه 
این لوله کش در ظرف کمتر از دو ماه از 
کانتی  در  در محضر  قرارداد  عقد  تاریخ 
ادعای خسارت  و  داده  پرونده  تشکیل 
کرده باشد و یا بعبارتی ملک را در گرو 

بگیرد )lien on property( به دلیل این که 
پرونده در زمان کمتر از دو ماه وارد سیستم 
کامپیوتر کانتی نشده است بنا بر این انتقال 
سند بدون اشکال صورت می گیرد و مالک 

بعد از وجود آن مطلع می شود.
به نظر می رسد که در هنگام انتقال 
سند این ادعا از طرف اداره مالیات وجود 
نداشته و بخصوص این که فروشنده ملک 
را به بانک از طریق foreclosure پس داده 
است. اگر چنین باشد احتماال بدهی مورد 
ادعای اداره مالیات شخصی و مربوط به 

مالک قبلی است.

بقیه از صفحه ۳۷
پاسخ به سه پرسش...

خالصه آن که قرار بود برای اولین بار 
مسابقات ورزش باستانی بین باشگاه های 
زورخانه های تهران و حومه برگزار شود 
دفتر  در  فنی  آن یک جلسه  از  قبل  و 
استادیوم کارگران تشکیل می شد که در آن 
جلسه روسای هیات ورزش باستانی کشور 
و ورزش باستانی کارگران شرکت داشتند. 
نظر به این که تصور می رفت احتمال بروز 
اختالفاتی در جلسه فوق وجود دارد لذا 
نماینده  بعنوان  تا  یافتم  ماموریت  من 
وزارتخانه در جلسه مذکور حضور یافته و 
با نقطه نظرهای فنی و اصولی هر مشکلی 

را مرتفع نمایم.
باستانی  ورزش  مسابقات  قضاوت 
همیشه به عهده چند تن از پیش کسوتان 
یا ریش سفیدان بود که برخالف سایر 
رشته های ورزشی بر اصل و اصولی قرار 
نداشت یعنی خبری از روش داوری و برگه 
داوری که باید توسط داوران تکمیل شود 

اعتراض  وجود نداشت و پیوسته مورد 
ورزشکاران قرار می گرفت.

برای اولین بار مسابقات با شیوه ای 
کامال جدید برگزار شد که وظیفه بررسی 
رای داوران و هیات ژوری نیز بر دوش 

من نهاده شد. 
قضاوت  پیشنهادی  طرح  خالصه 
مسابقات آنقدر مورد توجه قرار گرفت که 
رییس هیات وزنه برداری و ورزش باستانی 
کارگران درخواست کرد مشترکا آیین نامه 

و مقررات خاصی برای برگزاری مسابقات 
ورزش باستانی تهیه و تدوین نماییم. ولی 
متاسفانه به علت درگیری امور اداری و 
مسافرت به خارج از کشور، این برنامه 

هیچ گاه تحقق نپذیرفت.
حاال که شرح این تجربه تا بدین جا 
هیات  رییس  دهید  اجازه  کشیده شد 
وزنه برداری و ورزش باستانی کارگران را 
نام برم. این بزرگمرد تاریخ ورزش ایران 
که در »تاریخچه وزنه برداری ایران« او را 
بنیانگذار ورزش نوین ایران نامیدم، کسی 

نبود جز شادروان  محمود نامجو .

بقیه از صفحه ۳4

زورخانه و باستانی کارهای ایران

تماس تلفنی آزار دهنده، متوقف شدن 
ارتقا شغلی و مزايای شغلی، تماس های 
بدنی بظاهر تصادفی ولی آگاهانه، تماس 
بدنی مثل بغل کردن و بوسيدن، اخراج 

و تجاوز.
جانب  از  که  زنانی  کنيم.  خالصه 
همسرانشان مورد خشونت قرار می گيرند 
پنج برابر بيشتر از ساير زنان در معرض 
آسيب های روانی و خطر خودکشی و شش 
برابر بيشتر در معرض اختالالت روانی 
قرار دارند.  در خانواده هايی که اعتياد 

به مواد مخدر و الکل، بيکاری و تنش 
وجود دارد، خشونت نيز بيشتر به چشم 
می خورد. مردانی که از کودکی در خانواده 
شاهد کتک خوردن زنان خانواده بوده اند 
خشونت  مرتکب  بيشتر  بزرگسالی  در 
عليه همسران خود می شوند. الگوهای 
پرخاشگری در جامعه ابعاد پرخاشگری و 
خشونت را عميق تر می کنند. در جامعه ای 
از  حاکم  و طبقات  قدرت سياسی  که 
اخالق اجتماعی بی بهره هستند و دستگاه 
دولتی فاقد مشروعيت دمکراتيک است، 
بدآموزی ها آسانتر می باشند. متاسفانه 

ايران سرزمين اعدام و زورگویی است زيرا 
از روح دمکراسی دور بوده و خشونت ها 
در اعماق ذهن تاريخی جامعه نفوذ دارند. 
جامعه ايران سراسر آسيب ديده است و 
کنشگران سنديکایی و سياسی و جمعی 
خاموشند. اين خشونت از تاريخ استبدادی 
و شاهان و روحانيونی که به خونريزی خو 
کرده بودند و نيز از قوانين و دينی که 
دارای طبيعت استبدادی و تبعيض آميز 
بوده و باالخره از فساد و بی عدالتی موجود 

سرچشمه می گيرد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «خبرنامه گویا»

خشونت در ايران؛ جامعه شناسی يک آسيب


