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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

طنزهای »داعشی«!
)۱(

جمهوری اسالمی هرگز فکر نمی کرد بعد از آن 
جنگ هشت ساله با عراق یک روزی مجبور شود 

به عراق برود و از حکومت این کشور دفاع کند!
)۲(

که  برسد  روزی  کرده اید  را  فکرش  هرگز  آیا 
جمهوری اسالمی به مصاف »داعش« برود تا مانع 

برقراری یک حکومت اسالمی در منطقه شود؟
)۳(

االسد  بشار  با  اسالمی  که جمهوری  وقتی 
همخوابگی کرد اصال به فکر این نبود که روزی بچه 
حرام زاده ای چون »داعش« روی دامنش می افتد؟

 )۴(
گروه  مدیرعامل  بعنوان  البغدادی  ابوبکر 
ادعا کرد که  و  را خلیفه خواند  »داعش« خود 
خلیفه مسلمانان منطقه است. چقدر لوس! حداقل 
یک شورای نگهبان الکی هم درست می کرد که 
مردم برای او حرف درنیاورند که خودش خودش 

را رهبر کرده!
)۵(

شریعتمداری از »کیهان« تهران می گوید که 
»داعش« ساخته و پرداخته آمریکا، انگلیس و 
اسراییل است و شاید اردن و شاید هم عربستان 
سعودی! وقتی مسلسل به دست بچه ای می دهی 
طور  همین  می داند  ژونالیست  را  خودش  که 
می شود که او به هر طرف شلیک می کند؛ حاال 
می خواهد شخصی بی گناه کشته شود و یا تیر به 

گناهکار نخورد!

)۶(
حال که جنبش »داعش« دارد پاسداران و افراد 
سپاه قدس را مثل پشه می کشد وقت آن رسیده 
که معلوم شود امت شهیدپرور ایران اسالمی واقعا 

شهیدپروری اش چقدر کارآمد است!
)۷(

دو  یکی  عرض  در  »داعش«  گروه  عملیات 
هفته اخیر بسیار زیاد بوده و گسترش آن کشتار 
بسیار زیادی داشته است. معلوم است که آن ها 
روزه نمی گیرند و حال و رمق خوبی دارند و غیر از 
آن مسابقات فوتبال برزیل را هم تماشا نمی کنند 

و وقت اضافه دارند!
)۸(

البغدادی گفت  ابوبکر  گروه »داعش«  رهبر 
بزودی تمام مقبره امامان شیعه را که مظهر کفر 
علیه اهلل هستند با خاک یکسان خواهد کرد. بیچاره 
امامان و معصومین عرب که از دست عرب ها فرار 
کردند و به ایران پناه آوردند و حاال حتی قبرشان 

هم امنیت ندارد!
)۹(

ایران  به  بزودی  می گوید  البغدادی  ابوبکر 
حمله خواهد کرد. شاید این حمله دوم اعراب به 
ایران بهتر از حمله اول باشد که ما از آن خیری 
ندیدیم. می دانید چقدر پول نگهداری مقبره امام و 
امامزاد ه ها و شمع نذری و صدقه و دخیل بندی و 
حقوق مدیران آستان قدس مشهد و حرم معصومه 
می شود؟  صرفه جویی  ایران  ملت  برای  قم  در 
می دانید چقدر گدا و آخوند بعد از بیکاری به دنبال 

کار کردن واقعی خواهند بود؟
 )۱۰(

جهان  مسلمانان  تمام  از  البغدادی  ابوبکر 
خواسته که به عراق مهاجرت کنند و به جنبش 
آن ها ملحق شوند. اگر این بابا می خواست جلب 
مسلمان کند باید اسمش را حداقل به نام جعلی 
فکر  که  می کرد  عوض  جهان دوست«  »محمد 
نکنند او یک سنی اهل بغداد است و با شیعه ها 

حال نمی کند. 
گویا خیلی از مسلمانان هم جواب دعوت او را 
داده اند و البته مهاجرت به عراق را موکول به برنده 

شدن در قرعه کشی گرین کارت آمریکای جهان خوار 
و شیطان کرده اند!

بزرگترین افطار جهان
با شروع ماه رمضان بزرگترین مراسم افطار 
در جهان در جوار و در صحن مقبره امام رضا در 

مشهد برگزار شد. 
به گفته خبرنگار »پرس تی وی« که شبکه 
تبلیغاتی ـ انگلیسی جمهوری اسالمی است، در 
این افطار عظیم از حدود ۸00 گوسفند، 400 گاو و 
گوساله، دو هزار مرغ و یک تن برنج استفاده شده 
است و حدود 4۵0 هزار خرما و بامیه و 20 هزار 
لیتر گالب برای روزه داران در نظر گرفته شده بود. 
حدود ۸00 آشپز و مسئول تدارکات به کار گرفته 

شده بودند.
در ایران، به گفته یکی از کارشناسان مذهبی و 
سیاسی که تمایالت سوسیالیستی و کمونیستی هم 
دارد و به دالیل امنیتی نخواست نامش فاش شود، 
با یکی از این افطارهای حرم امام رضا می توانستیم 
افطاری و سحری یک ماه رمضان کشورهایی چون 

بنگالدش را تامین کنیم.
او می گوید: البته که من دلم برای مسلمانان سایر 
نقاط جهان می سوزد اما تقصیر خودشان است که 
امام رضا ندارند و بدبخت ها حتی امامزاده هم ندارند!

کلید عملیات برای 
افزایش جمعیت

این قضیه افزایش تولید مثل که کلید عملیاتش 
در دفتر بیت رهبری زده شد و به مجلس رفت اول 
به شوخی و جوک شبیه بود ولی بعد از تصویب 
از  جلوگیری  و  نفوس  ازدیاد  به  مربوط  قانون 
کاهش جمعیت ایران به شوخی و جوک بزرگتری 

تبدیل شد. 
یکی از نمایندگان مجلس مدافع این قانون 
به خبرنگار پارلمانی ما گفت: این قانون به نفع 
ملت ایران است چون اوال که »آقا« گفته و روی 
حرف »آقا« نمی شود حرف زد. دوم اگر جمعیت 

۷0 میلیونی ما به ۱40 میلیون برسد و اسراییل و 
آمریکا بخواهند روی ما بمب اتمی بیندازند و نصف 
جمعیت را بکشند ما باز هم ۷0 میلیون قبلی را 
خواهیم داشت و برای اسراییل و غرب شیشکی 

خواهیم بست. 
نامش فاش شود  نماینده که نخواست  این 
گفت: غیر از آن ما داریم سرباز و پاسدار به سوریه 
و عراق می فرستیم و نیمی از آن ها دارند روزانه 
مثل پشه و مگس کشته می شوند. اگر جمعیت را 
زیاد نکنیم چطور نیرو به عراق و سوریه بفرستیم؟
خبرنگار ما می گوید: در همین زمینه زمزه هایی 
و  شده  شروع  قانون  این  اجرای  نحوه  درباره 
و  دادگستری  و  ارشاد  وزارت  به  بخشنامه هایی 

قضاییه و نیروهای انتظامی ارسال گردیده است.
سازمان تبلیغات اسالمی در صدد است که با 
تبلیغات امر به معروف یعنی »همین امشب کلید 
عملیات را بزنید« و نهی از منکر یعنی  »یک لوله باز 
بهتر از صد لوله بسته است« قانون منع وازکتومی یا 
بستن لوله  مردان را اجرا کند. می گویند صحبت از 
نها یا اداره ای بنام »سازمان لوله بازکنی« است که 

قرار است وزارت ارشاد بر آن نظارت کند.
غیر از آن، مجازات قانونی کسی که با یک 
کاندوم به چنگ پلیس و نیروی انتظامی بیفتد 
بیشتر از مجازات کسی است که با یک سیگار علف 
و یا یک کیلو تریاک مچش گرفته می شود. نیروی 
انتظامی قرار است بجای خرد و خاکشیر کردن 
ماهواره های مردم که می تواند منبع تحریک مردان 
برای زدن کلید عملیات جنسی باشد به خانه مردم 
بریزد و کاندوم های توقیف شده را بعد از زدن چند 
سوزن به صاحبان خانه برگرداند. ایده سوزن زدن در 
پی سیاست های تدبیر و خرد حسن روحانی بوجود 
آمده که با توقیف و ضبط کاندوم ها و از بین بردن 

آن ها مخالفت کرده است.

برزیل ۲۰۱۴
از یکی از رفقا که از ایران برای دیدن بازی های 
جام جهانی 20۱4 برزیل به آنجا رفته و به ایران 

بازگشته است پرسیدم: مسافرت چطور بود؟

جواب داد: عالی، جات خیلی خالی!
گفتم: تعریف کن ببینم.

گفت: آقا، عجب جائیه آنجا! ما فکر می کردیم 
اونجا آمازونه و همه سیاه و نیمه لخت با یک نیزه 
دارند دور آتش باال و پایین می پرند اما نگو که برای 

خودش چقدر مدرن و قشنگه.
پتی  و  و زن لخت  گفتم: حتما کلی دختر 

دید زدی؟
خندید و گفت: هر چند سال یک بار باید از 
دست عیال در بریم و به جایی مسافرت کنیم که 

یخ هایمان آب شود!
گفتم: باز هم تعریف کن.

بود.  موسیقی  و  نور  و  رنگ  چقدر  گفت: 
نایت   چه  رستوران هایی،  چه  لباس هایی،  چه 

کالب هایی... چقدر آزادی، چقدر نعمت...
گفتم: احتماال وقتی به ایران برگشتی انگار که 
از یک فیلم رنگی سینما اسکوپ به یک فیلم سیاه 
و سفید قدیمی پر از جهش که با یک آپارات قدیمی 

پخش میشه، برگشتی؟
گفت: اینجوری رومانتیک و شاعرانه و سینمایی 
بهش فکر نکرده بودم اما بیشتر شبیه رفتن از 
سینمایی که فیلم رنگی نشان می دهد به خانه ای 
بود که تلویزیون سیاه و سفید قدیمی دارد که فقط 

یک کانال نشان می دهد!

عبداهلل و عبداهلل!
در  جمهوری  ریاست  جاری  انتخابات  در 
غنی  اشرف  است  معلوم  که  آنطور  افغانستان 
بیشترین آراء را کسب کرده و احتماال بجای حامد 
کرزای بر سر کار می آید. نفر دوم این مسابقه عبداهلل 
عبداهلل به خبرنگار ما گفت: رای های مرا دستکاری 
کرده اند و یا جا به جا کرده اند چون منبع موثقی 
به من گفته که بخاطر اسم خنده دار من نیمی از 
رای های مرا به عبداهلل، نیم دیگر را به آن عبداهلل 

و بقیه را به عبداهلل عبداهلل داده اند. 
خبرنگار ما پرسید: نیمی از آراء و نیمه دیگر آراء 
می شود ۱00 درصد، منظور شما از بقیه چیست؟ 
عبداهلل عبداهلل گفت: شما این منطقه را خوب 

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه    

ترتیب برنامه: ساعت ۷، صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت ۷ و نیم: شروع برنامه

تلفن های اطالعات کانون:
 301-332-7982           703-625-2505

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

بحث آزاد

اوضاع متالطم خاورمیانه )عراق، 
سوریه...( و ارتباط آن با بحران اوکراین

دوشنبه ۱۴ جون )۲۳ تیر(

  مکانیـزم ایجاد سرطان 
و راه های پیشگیـری از آن

سخنران: افسانه معتمد خراسانی

دوشنبه ۲۱ جوالی )۳0 تیر(
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

بعد از بازگشایی مجدد سفارت انگلستان در تهران تمرینات دفاعی »حزب اهلل« در جنوب شهر تهران آغاز شد

نمی شناسید چون همیشه ۵0 درصد و ۵0 درصد 
در افغانستان ۱00 درصد نمی شود!

افکار عمیق علمی
اگر نیوتون بجای نشستن زیر درخت سیب زیر 
یک درخت نارگیل نشسته بود و بجای سیب یک 
نارگیل توی کله اش می خورد و بیهوش می شد 
شاید فرضیه قانون جاذبه زمین کشف نمی شد. 
حاال کشف می شد یا نمی شد فرقی نمی کرد و ما 
به هر حال روی کره زمین می ماندیم و از بی وزنی 
ناشی از نبودن قوه جاذبه به آسمان ها نمی رفتیم.

اخبار ورزشی

نقص فنی
شبکه سه »صدا و سیما« مسابقه والیبال ایران 
و لهستان را به وضع بسیار نامناسب و ضایعی با 
قطع و وصل های مکرر برای هواداران والیبال در 
ایران پخش کرد. زمان پخش این مسابقه که زنده 
قانونی آن رسید.  به نصف زمان  پخش می شد 
مسئول شبکه هم که استاد تقیه و دروغ است 
به معترضین گفت: اشکال فنی بود و کیفیت بد 
تصاویر دریافتی باعث قطع و وصل ها بود! برای 
ما که در آمریکا با یک ماهواره معمولی بهترین و 
باالترین کیفیت تصویر را داشتیم، این که چطور 
جمهوری اسالمی با آن همه تکنولوژی پیشرفته با 
مشکل نقص فنی و کیفیت بد تصویر روبرو شده به 

نوعی معما شبیه است.
نکته برای دوستانی که در کار رادیو و تلویزیون 
و پخش برنامه های زنده بین المللی هستند: از 
این به بعد پوشش تماشاگران زن سالن مسابقه و 
رقصندگان نیمه لخت لهستانی که در کنار زمین 
بازی باال و پایین می پریدند »نقص فنی« نام دارد!

جایزه عکاسی
باخبر شدیم که محمد علی برنو عکاس ایرانی 
برنده جایزه هشتمین دوره مسابقه بین المللی عکس 
در فرانسه شد. تصاویری که در این مسابقه برنده 
شده اند همه از اعدام دو جوان در تهران است که 

به دار آویخته می شدند. این عکاس به خبرنگار ما 
گفت: همه داوران در حالی که اشک از صورت آ ن ها 
مثل سیل جاری بود به من رای مثبت دادند. او 
گفت: عکس های من سیاسی نیستند و من فقط 

یک اتفاق را ثبت کرده ام.
این عکاس به خبرنگار ما گفت: من موفقیت 
خودم را در این رقابت مدیون مسئولین جمهوری 
اسالمی ایران هستم زیرا بدون آن ها این جایزه هرگز 

نصیب من نمی شد!

یک آیت اهلل کمتر
باالخره آیت اهلل مهدوی کنی که مثل »کنه« به 
طناب زندگی چسبیده بود و در بیمارستان مدت ها 
در حالت مرگ و زندگی بود به عزراییل تسلیم شد و 

با همه هواداران و مقلدانش بای بای کرد.
این  که  وقتی  چرا  بچه ها می گفت:  از  یکی 
آیت اهلل ها و امام جمعه هایی که این روزها گلویشان 
را پاره می کنند و مدعی هستند که وظیفه آن ها 
هدایت مردم به طرف بهشت است حتی با زور 
شالق، با استفاده از دستگاه و دارو نمی گذاشتند 

این آیت اهلل زودتر بمیرد و روانه بهشت شود؟

سگ دیگر نجس نیست!
سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
خبر داد که در راستای تجهیز و سازماندهی این 
نیرو جدیدا واحد تاز ه ای بنام »سپکا« مخفف »سگ 
پلیس کنترل اجتماعات« راه اندازی شده است. این 
سخنگو گفت قراراست تا پایان سال حدود 400 
سگ برای ردیابی و ردگیری متخلفین از جمله 
فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و شرکت 
کنندگان در تظاهرات ضد حکومتی و اغتشاشات 
مردمی تربیت کرده و به میدان بفرستیم تا با نیروی 

انتظامی همراه و همکار باشند.
وی در جواب خبرنگاری که پرسیده بود: چرا از 
سگ که به گفته شما یک حیوان نجس است باید 
استفاده کنید؟ گفت: پس می خواستید از شترهای 

عربی استفاده کنیم؟
وی گفت: سگ های ما با سگ های کوچک و 

کم جثه خانگی که قانونا غیرقانونی تلقی می شوند 
بسیار فرق دارند و کماکان با سگ  داران و سگ 
 دوانان پارک ها و اماکن عمومی مقابله خواهیم کرد. 
با تایید و فتوای چند  وی همچنین گفت: 
به آن ها  توانستیم  آیت اهلل و مقام مرجع معتبر 
بقبوالنیم که هر سگی نجس نیست و اگر بتواند 
پاچه فتنه گران را بگیرد کامال سگ پاک و تمیزی 

است!

یک تحلیل سیاسی 
خالصه شده

اوضاع  از  تحلیل سیاسی  نوع  یک  این هم 
امروز ایران که یکی از رفقا از ایران فرستاده است. 
می توان گفت بعد از انقالب مردم ایران به سه دسته 

تقسیم شدند:
اشکانیان: گروهی که در مراسم عزاداری گریه 

و زاری می کنند!
سامانیان: آن ها که به لطف انقالب صاحب خانه 

و زندگی شدند و میلیاردها بردند!
صفویان: بقیه مردم ایران مثل من و شما که 
هر روز باید در صف گوشت و تخم مرغ و اتوبوس 

و غیره بایستیم!

بازگشت پیروزمندانه!
یکی از روزنامه های ورزشی که روی اینترنت هم 
هست و گویا در تهران هم خیلی خواننده و مراجعه 
کننده دارد تیتر بزرگ زده بود: بازگشت پیروزمندانه 

تیم فوتبال ایران!
از  منظورتان  فرستادم:  ایمیل  یک  برایش 
بازگشت پیروزمندانه چیست؛ وقتی که تیم ما یک 
مساوی و دو شکست داشته؟ معموال روزنامه ها 
را  و سایت های جمهوری اسالمی جواب کسی 
این  اما  را می زنند  نمی دهند و حرف خودشان 
طرف با حوصله کامل جواب مرا پس از دو روز 
فرستاد: منظور ما از بازگشت پیروزمندانه این بود 
که هواپیمای آن ها دزدیده نشد و یا مثل هواپیمای 
مالزی گم و گور و ناپدید نشد و آن ها سالم و سالمت 

به ایران رسیدند!

تمرین طنز نویسی
یک روز دو تا آدم خوار به هم رسیدند. هیچ 
چه  باید  کسی  چه  که  نمی دانستند  کدامشان 
کسی را بخورد. باالخره توافق کردند که شیر یا 
خط کنند تا معلوم شود که کسی که باید خورده 

شود کدام است!

محل ظهور آدم و حوا
نشان  حوا  و  آدم  لخت  تصاویر  و  نقاشی ها 
می دهد که خدا آن ها را در نقطه ای گرم از کره 
زمین خلق کرده است. چون اگر آن ها در قطب 
جنوب یا شمال سر و کله شان پیدا می شد احتماال 

از سرما یخ می زدند.
آن ها احتماال در جایی مثل بوکوتای کلمبیا که 
درجه هوا همیشه معتدل و مطبوع است و یا جایی 
مثل میامی فلوریدا ظاهر شده اند. البته چون در 
میامی درخت سیب وجود ندارد ممکن است آ ن ها 

کمی پایین تر یا کمی باالتر بوده اند. حاال بچه های 
آن ها چطور سر از خاورمیانه درآورده اند )با توجه 
به این که آن موقع هواپیما وجود نداشت( کسی 

نمی داند جز خدا!

تقصیـر ماهواره هاست!
رییس اداره هواشناسی جمهوری اسالمی اعالم 
کرد که کمبود باران و نور خورشید که معموال 
بزرگی  شهرهای  در  مخصوصا  هوا  پاکیزگی  به 
چون تهران کمک می کند به علت دالیل اقلیمی 
و جغرافیایی نیست. وی گفت: یکی از علت ها 
می تواند وجود ۷00 ماهواره تلویزیونی باشد که در 
باالی آسمان ایران قرار گرفته اند و به غیر از بلوکه 
کردن نور خورشید مانع رسیدن باران به زمین های 

کشور می شوند!
با  هماهنگی هایی  است  قرار  گفت:  وی 
فرماندهان سپاه پاسداران داشته باشیم تا زمینه 

703.421.0080   703-421-0081
1025A Seneca Rd., Great Falls, VA 22066

غذاهای دلخواه شما در 

«زعفران گریل»

رستوران «زعفران گریل» واقع در منطقه Great Falls، ویرجینیا، همه روزه با انواع 
غذاهای خوشمزه ایران شامل چلوکباب برگ (فیله)، چنجه، کوبیده، جوجه کباب، 
باقالپلو با ماهیچه، زرش پلو با مرغ و خورش های قورمه سبزی، قیمه و قیمه بادمجان، 

به همراه نان تنوری داغ آماده پذیرائ از شما عزیزان م باشد.

سفارشات جشن ها و 
 ها با هماهنگ مهمان
قبل پذیرفته م شود Under New Ownership & New Management (Kayvan & Kambiz)

Dine In • Carry Out • Delivery

SAFFRON GRILL

دکتر آتوسا کاشانی
دارای برد تخصصی جراحی بیماری های پا 

تشخیص و درمان همه گونه بیماری های پا ناشی از 
بیماری های استخوانی، آرتروز، دیابت، زخم پوست و ناخن

ارائه ارتودیک و کفش های طبی در مطب

اکثر بیمه های درمانی پذیرفته می شود

Atoosa Kashani DPM
Board Certified Podiatry Surgeon

Tel: 703 750 1124
7540-I Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

ANNANDALE FOOT & ANKLE CENTER

www.annandalepodiatry.com
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خالی از شوخی

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه ۵
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ککلی ی

۱ـ  روز هفتمـ  میانجی سازمان ملل که در سال ۱۹4۸ 
توسط صهیونیست ها ترور شد.

2ـ  مادرـ  کلمه تعلیل و پرسشـ  نمناکی.
۳ـ  النه پرندهـ  تقویت رادیوییـ  پشت سر.

4 ـ بخاری مرکب از یک پنجم اکسیژن و چهار پنجم 
ازتـ  روزگاری می گفتند »تذکره«ـ  سلسله جبالی در اروپا.

ـ با این تلفظ هم پسر به گویش  ـ حرفی سوار بر خودش   ۵

۱ـ  از یاران نزدیک گاندی و نخستین رییس دولت پس 
از آزادی شبه قارهـ  درون دهان.

2ـ  هر چیز در هم و آشفتهـ  بی ان نتوان زیستـ  ترشی 
است و ابزار فلزی.

۳ـ  بلندتر و باالترـ  قطعه ای فلزی که روی آن شماره یا 
اسم حک شده باشدـ  سردار بزرگ اشکانی.

4ـ  راستی و رستگاریـ  از وسایل آرایشیـ  آشـ  برنج 
شوشتر.

۵ ـ جزیره ای در جنوب ـ بلندنظری ـ ژنرال جنوبی 
جنگ های انفصال.

6ـ  پریشان گوی و سخنان بیمارگونهـ  مزاح و شوخی.
۷ ـ طاقت و توان ـ پایه و ستون ـ فاصله بعید ـ از 

شهرهای شمالی.
۸ ـ  پایتختی است اروپاییـ  گاهوارهـ  شهری در شمال 

سیسسیل.
۹ ـ قد و قامت ـ ماه شب چهارده ـ چاپار و قاصد ـ 

عدد بهم زن.
۱0ـ  تلفن مونس!ـ  مال حاشا بلند است.

۱۱ ـ جنس به ظاهر قوی ـ پیوسته و همواره ـ مرکز و 
محل تجمع.

۱2 ـ پارچه صاف کن ـ اسم ترکی ـ حمله و یورش ـ 
ماشین دارد، بعضی ها ندارند!

۱۳ـ  عهد و زمانـ  صدها سالـ  کشور و زادگاه.
۱4ـ  صفت دست شکسته به گردن!ـ  غروب کردنـ  از 

دیگران نقل قول کردن.
۱۵ـ  از اعیاد ویتنامیـ  از کارگردانان مطرح سینما خالق 

»پرنده کوچک خوشبختی«

محلی استـ  کتاب داستان.
6 ـ عهد و میثاق ـ الزم و ضروری ـ حرف شرط 

با تخفیف.
۷ـ  دانا و دانشمندـ  وحشت انگیزـ  پشت گردن.

۸ ـ پر و لبریز ـ جهان و روزگار ـ برادر حضرت 
موسی.

۹ ـ خوب و پسندیده ـ از دانه های خوراکی ـ به 
دنیا آمدن.

۱0ـ  اصطالحی در زمین فوتبالـ  زمین خشک و 
بی آب و علفـ  سرنیزه است.

ـ چهره شطرنج نشین. ـ قشوی دندان  ـ زمان نما   ۱۱
۱2 ـ یک حرف و سه حرف ـ فصل حرارت پیشه 

ـ دزد خانگی.
۱۳ـ  ماده ای سفید رنگ که از دمل بیرون می آید 

ـ ته نشین مایعاتـ  میگو.
۱4ـ  آبراه فلزیـ  محل اتصال دو استخوان در بدن 

ـ از سیارات منظومه شمسی.

۱۵ ـ پایتخت جمهوری تازه تاسیس اسلواکی ـ از 
انواع مداد.

خیانت  یا  "داعش"  »قدرت  عنوان  با 
بازمانده های رژیم صدام« می نویسد دلیل 
اصلی پیشروی چشمگیر »داعش« آغوش 
درون  از  صدام  ارتش  بازماندگان  گرم 

شهرهای تصرف شده می باشد.   
گروه »داعش« معادله حاکمیت عراق 
و استقالل کشور را برهم زده، و تمامیت 
ارضی عراق را از بین برده است. کردهای 
عراق نیز با استفاده از این فرصت قصد 
دارند استقالل کردستان را به همه پرسی 
رییس دولت  بارزانی،  بگذارند. مسعود 
خود گردان اقلیم کردستان، اعالم کرد: 
»آنچه که اخیرا روی داده نشان دهنده 
است...  استقالل  برای  کردستان  حق 
عراق عمال تجزیه شده و آیا قرار است ما 

هم در این وضعیت فاجعه بار که کشور 
گرفتار آن است باقی بمانیم؟ حاال من و 
مردم هستیم که در باره استقالل تصمیم 

می گیریم.«
روز  غرب  که  می بینیم  اینجا  در 
و  می شود،  نزدیکتر  به هدفش  روز  به 
اسراییل نیز با تایید آمریکا، علنا وارد گود 
می شود. »روز گذشته بنیامین نتانیاهو، 
که ظهور  گفت  اسراییل،  وزیر  نخست 
گروه های تندرو سنی تحت نفوذ شبکه 
"القاعده"، همانند نیروهای شیعی تحت 
حمایت ایران، فرصتی را برای "گسترش 
کرده  فراهم  منطقه ای  همکاری های 
است."  وی با اشاره به آنچه که فروپاشی 
از  باید  گفت  می نامید،  منطقه ای... 
حمایت  عراق  کردهای  استقالل طلبی 

شود.«  )بی بی سی(

بقیه از صفحه ۱۱

دولت اسالمی عراق و...

وزیری را بر سر میز خود دارد که در قتل 
دست کم سه هزار زندانی )که هر شیوه 
سیاسی هم که داشتند، مسلمان بودند( 

نقش مستقیم داشته است.
معاذ اهلل که حضرت وزیر اشاره ای کرده 
باشد که حکومت والیی او چه به روز حتی 
روحانیون غیر همراه خود آورده است یا 
بر درویش یک ال قبای گنابادی هم رحم 

نکرده است.
وزیر مهاجر که سمت های گوناگونی 
در این نظام داشته و از این رو  می توان 
او را وزیر چند منظوره نیز دانست )مانند 
بسیاری از مهاجرین سال های اخیر و انصار 
والیت( در همزبانی با راننده سومالیایی و 
نانوای افغانی مقیم لندن از بابت مسلمان 
کشی در بالد اسالم با نازک دلی وزیرانه ای 

سینه به تنور می چسباند. تو گویی که 
یعقوب مهرنهاد بلوچ، فرزاد کمانگر کرد، 
امیدرضا میرصیافی فارس، و هزاران ایرانی 
دیگر نه با خنجر و طناب و گلوله »فقیه« 
که به سکته قلبی جان  دادند. تو گویی 
در همین زمان ده ها تن در زندان های 
ایران در انتظار به دار »فقیه« فرسوده 

جان نشده اند.
سعدی در حکایت از منجمی بی خبر 
از اوضاع خانه اش این بیت مشهور را دارد :

نو بر اوج فلک چه دانی چیست
که ندانی که در سرای تو کیست

ثریا  در  نداند  که  شاید  مهاجر  وزیر 
چیست اما قطعا می داند که در سرای 

ایران کیست .
مگر نه همین وزیر مهاجر بود که بر 

پاکدامنی »فقیه« سوگند خورده بود؟
در باره این وزیر و مخلفات و همراهانش 

باز هم خواهم گفت...

بقیه از صفحه ۱۳

فقیه تهران، خلیفه بغداد                                                                                                                                    

مبارزه آن ها با تهدید امنیت ملی بوسیله این 
ماهواره ها و دغدغه های ما از وجود آن ها 
به علت خرابی محیط زیست فراهم شود!

افکار عمیق
در زمان قدیم که هنوز ساعت اختراع 
نشده بود مردم چطور برای صرفه جویی در 
نوروز ساعت های خودشان را در بهار جلو 

و در پاییز عقب می بردند؟

قاضی نباید زن باشد
حجت االسالم محسن قرائتی می گوید: 
قاضی نباید زن باشد چون اندکی جلوی 
زن گریه کنی دست و پایش شل می شود 

و تو را می بخشد!
این استاد اخالق و مفسر قرآن گفت: 
خیلی ها جلوی من گریه کردند که اعدامی 
بودند و گفتند توبه کرده اند و خواستند که 
من آن ها را ببخشم اما من یک گلوله به 
مغز آن ها شلیک کردم و گفتم: من یک 

مردم، نه یک زن!

بقیه از صفحه ۲۵

منطقه تصمیم درستی بگیرد. مواردی 
که من شاهد بوده ام نظرخواهی برخی از 
خریداران از افرادی است که در این زمینه 
هیچ تخصصی ندارند که این امر آن ها را 

دچار سردرگمی می کند.
به یاد داشته باشید منطقه ای که 
بطور مثال برای خریدار »الف« اولویت 
خریدار »ب«  برای  است  دارد ممکن 
انتخاب خوبی نباشد. من بارها شاهد 
بوده ام که خریداری ابراز می کند که اگر 
در فالن منطقه خانه مجانی به من بدهند 
من حاضر نیستم در آنجا زندگی کنم در 
صورتی که خریدار »ب« فقط و فقط 
منطقه ای را در نظر دارد که از دید خریدار 
»الف« مردود است. این همان تعیین 
 situs .می باشد situs یا area preference
کلمه التین است که در امالک به معنی 

موقعیت یا منطقه یا محل می باشد.
انتخاب  را  افرادی که محل خوبی 

بقیه از صفحه ۳۷

پاسخ به دو پرسش...

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

از هواداران او، پیشنهاد داده اند وی کابینه 
خود را از هم اینک تشکیل دهد.

اما در ایران، علی خامنه ای تا آنجا 
»میکروب های  را  معترضان  که  رفت 
سیاسی« و رهبران سبز را به طلحه و زبیر 
)پیمان شکنان علیه امام علی( تشبیه کرد.
آن مقدار جرات که در نظامیان مصر 
رییس  مرسی  محمد  تا  داشت  وجود 
عزل  از  پس  را  کشور  قانونی  جمهور 
اسالمی  در جمهوری  آورند،  دادگاه  به 

دیده نشد.
این  که  است  حالی  در  همه  این 
رهبران سبز گفته اند حاضرند در دادگاهی 
که قاضی آن صلواتی و مرتضوی باشند 
نیز  صادره  حکم  به  و  شوند  محاکمه 

اعتراض نخواهند کرد.
به  تعرضی  هیچ گونه  افغانستان  در 
خانواده نامزد معترض نشده است. اما در 
ایران، اگر موسوی هم مجرم باشد، جرم 
زهرا رهنورد چیست که در حصر است؟ 
اگر رهنورد مستحق حصر خانگی است 
چرا به صورت دخترش سیلی زدند؟ ولی 
در افغانستان هیچ یک از این تعرضات 
شرم آور نسبت به خانواده عبداهلل گزارش 

نشده است.
این همه، نشانه اندکی از مدنیت و 
عقالنیت حاکم بر رهبران کابل است؛ 
مدنیت و عقالنیتی که دیر زمانی است از 
رهبران تندرو در ایران رخت بربسته است؛ 
آنان که مدعی اند حکومتشان به نیابت از 

امام زمان است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »روز«

نامزدهای معترض در...

حقیقت ندارد. شوره سر با خشکی پوست 
تفاوت دارد که آن هم با شست وشوی 
مکرر مو با یک شامپوی مناسب برطرف 
به  که   (dandruff) می شود.  شوره سر 
شناخته  هم   (scurf) پوسته سر  عنوان 
می شود، پوسته های سفید یا خاکستری 
بین موهای پوست سر است که به دلیل 
الیه برداری بیش از اندازه یا طبیعی پوست 
بیرونی سر به وجود می آید. سلول های 
پوست ما همیشه خودشان را نوسازی 
می کنند. هنگامی که سلول های پوست 
روی سر قسمت های قدیمی را نوسازی 
آن  سطحی  قسمت های  به  کردند، 
فشار می آورند و آن را از پوست سر جدا 
می کنند. برای افرادی که شوره سر دارند، 
این نوسازی بسیار سریع تر انجام می شود، 
یعنی پوسته مرده بیشتری ایجاد شده و 
باعث می شود شوره سر بیشتر به چشم 
بیاید. در صورتی که پوست سر به طور مکرر 
در معرض گرما و آب و هوای گرم باشد هم 
باعث به وجود آمدن شوره سر می شود.
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نکاتی در مورد شامپو ...

کرده و انتخابشان یا بر اساس بررسی 
یا  و  خاص  دالیل  و  مدارک  و  اسناد 
برحسب اتفاق رشد می کند طبیعتا از این 
بابت خوشحالند ولی اگر برعکس باشد 
و انتخاب منطقه در اثر توصیه مستقیم 
مشاور امالک صورت گرفته باشد این 
عمل غیرقانونی بوده و طبیعتا می تواند 
بسیار به ضرر مشاور امالک تمام شود. 

قدرت  که  خریداران  از  برخی 
که  دارند  انتظار  ندارند  تصمیم گیری 
مشاور امالک برایشان در مورد منطقه 

نیست  درستی  کار  که  بگیرد  تصمیم 
لحاظ  به  امالک  مشاورین  معموال  و 
غیرقانونی بودن این کار از قبول این امر 

خودداری می کنند. 
تاريخی درگيری بين »شيعه و سنی« و 
در جوامع  يا طرفداران مذاهب مختلف 
منطقه، از جمله در جامعه ايران، جا زد. 
اين، اختالف بين قدرت ها و حکومت ها، 
آن هم نه بر سر »شيعه و سنی« بلکه بر سر 

سلطه سياسی و اقتصادی است.
اين وظيفه روشنفکران اين کشورهاست 
که درباره داليل واقعی اين درگيری ها و 
به جان هم انداختن مردمان اين منطقه 
روشنگری کنند. در حالی که اروپا و آمريکا 
با ابزار گوناگون از جمله تشکيل اتحاديه  
گوناگون،  قراردادهای  بستن  و  پيمان  و 
محدوديت های مرزهای ملی خود را برای 
اقتدار بيشتر سياسی و اقتصادی از ميان 
خاورميانه  روشنفکران  اين  برمی دارند، 
از  استفاده  سوء  می بايست  که  هستند 
منطقه  در  مذهبی  و  قومی  احساسات 
و  تضعيف  و  تجزيه  برای  را  خاورميانه 
مرزکشی های بيشتر بين کشورهای اين 
منطقه رنج کشيده برمال کنند و بر اين 
خواست پای بفشارند که اگر واقعا سياست 
منطقه  آن  در  ثبات  دنبال  به  جهانی 
است، بايد با پشتيبانی از نيروهای مدافع 
دمکراسی و حقوق بشر، دست همه گروه ها 
و محافل مذهبی و قومی را از حکومت های 
منطقه کوتاه کند تا زمينه امنيت و برابری 
از هر قوم و مذهب  حقوقی همه اهالی 
و نژاد فراهم آيد. آن گاه خواهيم ديد به 
اصطالح داليل تاريخی »دعوای شيعه و 
سنی« چگونه مستندات خود را از دست 

خواهد داد!
برگرفته از پایگاه اینترنتی »خبرنامه گویا«
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دعوای شيعه و سنی...

و  مقطعی  می تواند  روند  این  البته 
گذرا باشد و دوباره دانشگاه و جنبش 
به جایگاه طبیعی خود در  دانشجویی 

دوره گذار برگردد. 
شاهد  تیر   ۱۸ شدن  ساله  پانزده 
رسالت  یادآوری  برای  است  گواهی  و 
سیاسی و اجتماعی دانشجویان و  جایگاه 
استراتژیک دانشگاه در استقرار دموکراسی 

و توسعه در کشور.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »رادیو فردا«

بقیه از صفحه ۳۳
پرده برداری از ماهیت...


