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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

»حماس« و اسراییل 
و برزیل

در عرض دو هفته اخیر »حماس« حدود هزار 
موشک به اسراییل انداخته است. اسراییل هم هزار 

جای غزه را بمباران کرده است. 
در اثر بمباران اسراییل تاکنون ۱۸0 فلسطینی 
جان خودشان را از دست داده اند. موشک های 
»حماس« تاکنون فقط یک اسراییلی را کشته که 
می گویند آن هم در اثر سکته از ترس بوده و نه 

خود موشک!
بابا، این هم که شد مسابقه آلمان و برزیل 
که هفت بر یک شد! اصال »حماس« چرا ادامه 
می دهد؟ مگر یک مسابقه فوتبال چند نیمه دارد؟

روزه  خواری و شالق 
خواری

خبر یافتیم که دو جوان شیرازی بجرم روزه 
خواری هر کدام به ۸0 ضربه شالق محکوم شده اند. 

این حکم در مالء عام به اجرا گذاشته شد. 
در جریان دستگیری این دو جوان گویا یکی از 
آن ها به گشت ارشاد که آن ها را گرفته بود گفته بود: 
آقای روحانی گفته مردم را نمی توان به زور شالق 
به بهشت برد. مامور گشت ارشاد هم جواب داده 
بود: آقای روحانی غلط کرده! وقتی رفتی بهشت 

به جان ما دعا کن نه آقای روحانی.

شادی گل زدن
من فکر می کنم یکی از دالیلی که تیم ایران 
نتوانست در هیچ مسابقه ای پیروز شود این بود که 
آن ها نمی توانستند بعد از گل زدن باال و پایین بپرند 
و مثل تیم کلمبیا کنار زمین رقص »سالسا« بکنند. 
گل بزنند و بعدش چکار کنند؟ روی زمین چمن 
خم و راست شوند و نماز شکر بجا بیاورند؟ شاید هم 
برای این که از قضیه دستگیری جوانان کشورشان 
که happy بودند و با آهنگ happy می رقصیدند 

از خودشان پرسیده بودند: اصال چرا گل بزنیم؟

نوشته »فیس بوک«ی 
از برزیل

اینجا چشمانم پر از اشک شده... چشم راستم 
از غم شکست ایران اشک می ریزد و چشم چپم از 
شادی دیدن رقص زنده شکیرا روی صحنه مراسم 
پایانی... کامنت بگذارید... کلینکس بفرستید...

بوسه مرکل
»صدا و سیما« در یک اقدام بی سابقه بخش 
پایانی مسابقه فوتبال آلمان و آرژانتین که مربوط 
به جشن قهرمانی آلمان بود را بدون سانسور پخش 
کرد. در این جشن آنجال مرکل صدراعظم آلمان 
تمام بازیکنان تیم را در آغوش می گیرد و می بوسد.
تلفن  چند  از  غیر  به  و سیما«  گویا »صدا 
تهدید آمیز از اسالمی های دوآتشه و طلبه های قم که 
گفته بودند بعد از این فاجعه! فردا کفن می پوشند 
و به خیابان ها می روند با اعتراض زیادی از سوی 
تماشاگران خود روبرو نشده است. شاید مسئولین 
»صدا و سیما« تشخیص داده بودند که ماچ و 
بوسه یک زن مسن با جوانان ممکن است مردم 
را تحریک کند و به سیاست افزایش جمعیت رهبر 
معظم کمک شود! شاید هم آن بوسه جنجالی لیال 
حاتمی در جشنواره کن باعث شد تابوی بوسیدن 

زن و مرد بدون ذره ای تحریک جنسی شکسته شود 
و امری عادی گردد! فکر نمی کنم بوسه احمدی نژاد 

از مادر چاوز در این قضیه موثر بوده است...

جوک ازدیاد نفوس!
یارو رفته بود مسجد برای نماز جماعت. امام 
جمعه که مطلب مذهبی کم آورده بود به مسائل 
اجتماعی و مشکالت روز می پردازد و غیرمستقیم 
سعی می کند دستورات رهبر معظم در مورد طرح 

افزایش نفوس را در جمالت خود بگنجاند.
او رو می کند به جوانی در میان جمعیت و 
می گوید: شما! بله شما! امشب وقتی که رفتید 

خانه عشقتونو به همسرتون نشان بدهید. 
جوان مخاطب می گوید: ولی حاج آقا...

امام جمعه می گوید: ولی و زهر مار، برو ببینم 
چکار می کنی! 

کسی که پای حرف این خطابه ها می نشیند 
مسلما عقل درست و حسابی ندارد و این طرف 
هم می رود خانه و عکس دوست دخترش را در 
می آورد و به زنش نشان می دهد و می گوید: عزیزم، 

این عشق منه!
چه خوب بود که این امام جمعه را هم به 
جرم مشارکت در قتل یا ایجاد انگیزه برای جنایت 

دستگیر می کردند...

سالح نظامی یا سالح 
فسادی؟

یکی از سایت های تیتیش اسالمی )بر وزن 
تیتیش مامانی( عکس دو دختر محجبه دوبله 
دارند  در دست  تابلویی  که  در حالی  را  روسری 
انداخته بود. عکس داخل تابلو حاوی یک موشک و 
یک ماتیک بود که شبیه به هم بودند. باالی عکس 
این نوشته آمده بود: کدام مخرب تر است؟ سالح 
نظامی یا سالح فسادی؟! )قافیه را حال می کنید؟(
در قسمت نظرات برایشان کامنت گذاشتم: من 

مطمئنم که بچه های فلسطینی ترجیح می دهند 
که شب ها ماتیک بر سرشان ببارد نه موشک های 

کشنده!
سایت  از  را  عکس  این  که  است  روز  چند 
زخمی  بچه های  و عکس  برداشته اند  خودشان 

فلسطینی را جایش گذاشته اند!

آگهی های تجاری
مژده، مژده

ترکیه  آنتالیای  سواحل  روزه  چهار  تورهای 
عرضه  عالقه مندان  به  استثنایی  قیمت های  با 

می گردد. این تورها شامل مزایای زیر می باشند:
* بلیت هواپیما VIP با صندلی بهتر و عدم 
در  فرودگاه  ماموران گمرک  جستجوی چمدان 
بازگشت به کشور )پول چای از سوی ما پرداخت 

می شود(.
* عرضه نوشابه های الکلی چند ثانیه بعد از 

عبور از مرز هوایی ایران و ترکیه.
غذاهای  با  دریا  به  رو  ستاره  چهار  هتل   *

غیرحالل و بار کامل و مجهز غیراسالمی.

* ایاب و ذهاب رایگان به کلیه نایت  کالب ها و 
دیسکوهای آنتالیا.

و  کانال خفن  دارای 240  اتاق های هتل   *
غیراخالقی است.

* تور خرید از مراکز تجاری.
در  وازکتومی  عمل  برای  تسهیالت  توجه: 
ترکیه با استفاده از بهترین پزشکان و مراکز درمانی 
با حداکثر دو روز بستری بودن و حفظ هویت با 
گارانتی کامل. همین امروز تور خود را با تلفن... 

رزرو نمایید!

سئوال ریاضی ورزش 
اگر ایران یک بر صفر به آرژانتین باخته باشد 
و آلمان آرژانتین را با نتیجه یک بر صفر شکست 
داده باشد، تعیین کنید نتیجه مسابقه احتمالی 

ایران و آلمان را.
جواب: حاال شما وقت خودت را تلف کن و بگو 
دو بر صفر به نفع آلمان! چه فرقی می کند وقتی که 
مسابقات برزیل تمام شده و هم ایران و هم آرژانتین 
به کشورشان برگشته اند و مسابقه ای در کار نخواهد 

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. 
شما یکی از مهمان ها هستید. به طرف 
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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شوخی عکسی

خشکسالی زاینده رود:
ـ یادت میاد زمان شاه میومدیم اینجا ماهیگیری می کردیم!

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

بود. اگر این جواب را قبل از شروع دور مسابقات 
می دادید یک چیزی...

ایران اسالمی و ژاپن دوم؟
یکی از تئوریسین های جمهوری اسالمی که باید 
همین عباسی خودمان باشد در جمع افطار برادران 
حوزه علمیه قم گفت: با رهبری »آقا« و به برکت 
آن »آقا« و همت همین آقایان ایران بزودی ژاپن 

دوم خواهد شد )ناقال حتی نگفته کره جنوبی(.
کارشناسان سیاسیـ  مذهبی و اقتصادی دنیا 
می گویند که این آقا چرت می گوید و کشوری که باید 
۳0 هزار واحد پولش را بدهد و یک دالر بگیرد اصال 
رقمی نیست که با ژاپن و کشورهای پیشرفته دیگر 
مقایسه شود. آن ها می گویند: اگر حاال در تهران 
چند برج و پل و آپارتمان باال رفته و خیابان ها پر از 
بنز و پورشه شده دلیل ترقی اقتصادی یک کشور 
نیست آن هم کشوری که ۹0 درصد درآمدش از 

فروش نفت است نه دیگر تولیدات ملی.
این کارشناسان می گویند: این حرف درست 
مثل این است که مگسی بگوید می خواهد زنبور 
شود و عسل تولید کند! حتی اگر خرمگس هم 

باشد نمی تواند!

آگهی فروش 
چند زیارتگاه و امامزاده با ساختمان و بنای 
و  خیریه  و  نذر  دریافت  تجهیزات  کامل شامل 
ایران و عراق  نواحی مرزی  معافیت مالیاتی در 
بعلت گسترش فعالیت ها و پیشروی گروه اسالمی 
»داعش« به سوی ایران فورا به فروش می رسند. 
ارشاد  وزارت  به  را  پیشنهادی خود  مبلغ  لطفا 
اسالمی، دفتر مدیریت قبور و اماکن متبرکه با فرم 
مربوطه ارسال فرمایید. این بهترین موقعیت برای 
سرمایه گذاری مطمئن است و آن را از دست ندهید.

موشک های اسراییل
شلیک موشک های »حماس« که می گویند 
نصفش مال ایران است و نصفش مال سوریه و 
نصف دیگرش)!( ساخت روسیه حسابی اسراییل 
را پکر کرده است. اسراییل هزار موشک یا بیشتر به 

طرف مواضع »حماس« در غزه پرتاب کرده است. 
این رقم هزار موشک برای اسراییل با توجه به این که 
یهودی ها حساب و کتاب پولشان را دارند می دانید 
چقدر زیاد است؟ این برای کشوری که سکنه آن 

یهودی نیستند یعنی ده هزار موشک!

تقسیم استان ها
جواد ناصریان معاون وزارت کشور اعالم کرد 
که استان های ایران توسط این وزارتخانه به پنج 
منطقه تقسیم شده اند. وی گفت: البته این مشکل 
بود که ۳۱ استان را تقسیم بر پنج کنیم چون اعشار 
می آورد اما با کمک کارکنان این وزارتخانه موفق 

شدیم این کار را انجام دهیم!
او در جواب خبرنگاری که پرسیده بود: علت 
منطقه  پنج  در  کشور  استان های  بندی  گروه 
چیست و چرا و به چه دلیل بوده است؟ گفت: 
علت بخصوصی نداشت. چون مدتی است همه 
چیز ساکت است و آشوب و شلوغی های خیابانی 
نداریم ما همه بیکار بودیم و یکی از بچه ها که 
بیایید  گفت:  بود  رفته  حوصله اش حسابی سر 

استان ها را تقسیم کنیم!
از  ما  که  با حقوقی  هر حال  به  گفت:  وی 
بیت المال مسلمین می گیریم باید کاری هم انجام 

بدهیم...

الریجانی ها
علی الریجانی اعالم کرد که یک برادر دیگر هم، 
غیر از همه آن ها که در راس بسیاری از پست های 
کلیدی و مهم کشور هستند، دارد و تا حاال به کسی 

نگفته بوده است!
او به خبرنگاران گفت: گذاشتم این برادرم را 
وقتی که طرح ازدیاد نفوس رهبر معظم کلید خورد 

به جمعیت کشور اضافه کنم!

چک حقوق
سئوالی که برای من پیش آمده این است که 
این سربازان نامرعی و گمنام امام زمان چطوری 
چک حقوقشان را از دولت می گیرند؟ و چطور بدون 
کارت شناسایی می توانند این چک ها را نقد کنند؟

افکار عمیق عرفانی
مسلمان واقعی باید کسی باشد که فقط زمانی 
قضیه »چشم در برابر چشم« را رعایت می کند که 
روبروی یک دکتر چشم پزشک نشسته و او دارد 
با دستگاه به چشم های او نگاه می کند تا نمره 

عینکش را تعیین کند...

اشتباه خدا
اگر خدا این ۱24 هزار پیغمبر خودش را به ۱24 
هزار نقطه کره زمین می فرستاد و حوزه عملیات 
آن ها را منطقه بندی می کرد و از آن ها می خواست 
کار  در  و  بمانند  منطقه خودشان  در  فقط  که 
پیغمبرهای دیگر هم فضولی نکنند امروز اینقدر 

جنگ و کشتار مذهبی در دنیا نداشتیم.

من در تاکسی در تهران
در مسافرت اخیرم به ایران برخالف چیزهایی 
که با آن ها حال نکردم با راننده تاکسی های تهران 

خیلی حال کردم و صفا داشتم:
)1(

سوار تاکسی شدم و دیدم دو سه نفر ریش و 
پشمی هم در تاکسی هستند. 

بو کشیدم و گفتم: چه بوی بدی!
راننده تاکسی از آینه به من نگاه کرد و گفت: 

شما از خارج می آیید؟
گفتم: آره، چطور مگه؟

گفت: این آقایون دارند از سینه  زنی برمی گردند، 
کلی عرق کرده اند! شما دیگه ماه محرم به کشورت 

مسافرت نکن.
)۲(

راننده تاکسی آهنگ »آمنه« آغاسی را با صدای 
بلند گذاشته بود. با عالمت سئوال در نگاهم به 
مسافر بغلی نگاه کردم. زیر گوشم گفت: این شوفر 
تاکسی را ۳۵ ساله می شناسم. بهش نگفته اند 
انقالب شده. هم به نفع اونه که ندونه و هم به 

نفع مسافر که با موزیک حال کنه!
)۳(

بود  داشته  نگه  تاکسی که جلویم  راننده  از 
پرسیدم: از اینجا با هزار تومن تا کجا می تونم برم؟

پرسید: از خارج می آیی؟
گفتم: آره، چطور مگه؟

گفت: اون ممه رو لولو برد! بیا بشین تو با هزار 
تومان برات دوتا بوق بزنم!

)4(
راننده تاکسی صدای موسیقی نانسی عجرم 
را بلند کرده بود و با آهنگ آن قر می داد و دنده 
عوض می کرد. یک موتورسوار ریشو و اخمو کشید 
کنارش و دو سه بار با تهدید انگشت اشاره اش را 

به طرف راننده تکان داد.
راننده تاکسی برگشت طرف من و گفت: این 
گشت ارشاد هم دردسری شده. آخه چه اشکالی 
داره که من با یک آهنگ قرآن شاد رانندگی کنم؟

)۵(
وقتی سوار تاکسی شدم راننده نگاهی به »لپ 
تاپ« من کرد و گفت: اگر می خواهی وصل بشی 

توی این تاکسی »وای فای« هم داریم.
با تعجب پرسیدم: »وای فای؟«
گفت: آره... سرعتش هم زیاده.

گفتم: چطوری تونستی توی تاکسی ات »وای 
فای« بگذاری؟

گفت: می د ونی من کی هستم؟
گفتم: نه!

گفت: من همون کسی هستم که زمان شاه 
کولر با آب و حصیر و پنکه باالی تاکسی ام داشتم! 

زمانی که کولر ماشین تازه اختراع شده بود.
)۶(

دو سه دقیقه بیشتر نبود سوار شده بودم که 
راننده اشاره ای به یخدان صندلی جلو کرد و گفت: 

اگر گرسنه هستید ساندویچ هم داریم.
با تعجب پرسیدم: ساندویچ هم می فروشید؟

خندید و گفت: با این بنزین گران و ترافیک مگر 
میشه پول در آورد؟

گفتم: دیگه چی داری؟ گرسنه نیستم.
گفت: کراک، شیشه، علف. اگر تا آخر خط 

بیایی سوپرایکس هم داریم...
 )۷(

از راننده تاکسی پرسیدم: بهترین مسیری که تا 
حاال داشتی کدام بوده؟

خندید و گفت: وقتی که خانم های تهرانی را 
که لباس مبدل پوشیده و آرایش پسرانه کرده اند از 
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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 14

بقیه از صفحه 1۳

بقیه از صفحه ۳1

بقیه از صفحه ۵

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 
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هدنردنارو

ـ تنگه ای که دریای سرخ را به خلیج عدن وصل می کند   ۱
ـ جنگ افزار.

2ـ  شور و غوغاـ  خاکـ  صاحب اختیار.
۳ـ  خوبی و نیکوییـ  پذیرفته نشدهـ  توانگر و مال  دار 

ـ عقاید و نظریه ها.
4ـ  مروارید درشتـ  از گیاهان داروییـ  از بیماری های 

مرگ آفرین و ناعالج.
و  خاموش  دوست  این  ـ  نزدیکتر  خویشاوند  از  ـ   ۵

دانشمند.
6ـ  گیسوی ستورانـ  میان و وسطـ  کیسه تهیه شده 

۱ـ  کتابی از جان اشتاین بک نویسنده آمریکایی.
2ـ  فرمانرواـ  ناپاکی و آلودگیـ  شهری در استان کرمان.
ـ رمیده و بیزار. ـ زهری است کشنده  ـ نصیب و قسمت   ۳
4 ـ عزیز عرب ـ شهر ویران شده ارک ـ شکوه گوی 

جدایی هاـ  منسوب به روستای کنـ  نفی تازی.
۵ـ  از سالطین کیانیـ  پرنده تلگرافچی.

6 ـ هشیاری و فهم ـ درنده ای زیبا و وحشی ـ کلمه 
نفرت و بیزاری.

ـ کلمه  ـ شتابزدگی، در حال تعجیل  ـ الفبای موسیقی   7
تعلیل به مفهوم »برای این که«

۸ ـ  گیاهی است خودرو و بیابانی که در گذشته وسیله 
ـ چند عبادتگاه و معبد یهودیان. ـ چسبناک  گرمایش تنور بود 

۹ـ  آوای بلندـ  نام رود کرخه پیش از رسیدن به لرستان 
ـ مرغابی.

۱0ـ  آوای گوسفندـ  هستی و وجودـ  از درختان.
۱۱ـ  متمرد، سر باز زننده از دستورـ  صدراعظم اتریش در 

قرن ۱۹ و از سیاستمداران دیکتاتور و خشن اروپا.
ـ چهره شطرنج نشین  ـ عقیده و نظر  ـ تالش و کوشش   ۱2

ـ قورباغه مازندرانیـ  ضمیر سوم شخص مفرد.
۱۳ ـ طرف صحبت و گفت و گو ـ شهر عقرب ـ از 

القاب اروپایی.
۱4ـ  زیراـ  گفتنی های ناگفتنی!ـ  آبگوشت روسی.

۱۵ـ  از آثار پیر لوئیس فرانسوی.

از الیاف بعضی گیاهانـ  سودای ناله.
7 ـ از چند پهلوان می گوید ـ نام دیگر شلیل ـ 

جامه و لباس.
و  ـ شکست  منظومه شمسی  سیارات  از  ـ   ۸

پراکندگی دشمنـ  در به در و گریزان.
ـ پایتخت کشور آفریقایی  ساحل  ـ طایفه و عشیره   ۹

عاجـ  چوب فروش، مخزن گلوله در تفنگ.
۱0 ـ عددی است ـ خالص ترین آن الماس است ـ 

از قهرمانان شاهنامهـ  کلمه تصدیق.
۱۱ـ  یکی از دو فرشته بازپرس شب اول قبرـ  فیلم 

نقاشی متحرک.
۱2ـ  بایگانیـ  نوعی توپ جنگی کوچک که سابقا 

با شتر حمل می شدـ  ملک رازی.
ـ حرفی سوار بر خودش  ـ ضروری و الزم  ـ نپخته   ۱۳

ـ آسمون جل!
۱4 ـ کسی که موی جلوی سرش ریخته است ـ 

خدعه و نیرنگـ  مجال و فرصت، توانایی.

۱۵ـ  آبی که بیهوده جریان داردـ  از گیاهان دارویی 
به نام شاه اسیر رومی.

استادیوم آزادی به خانه شان می رساندم.
گفتم: و بدترین مسیر؟

گفت: از فرودگاه خمینی به بن بست 
آزادی!

)۸(
آن  از  یکی  مسافرت  آخر  روزهای 
راننده ها کلک و زبل به پستم خورد. وقتی 
کرایه را بهش دادم به اسکناس درشت 
نگاه کرد و گفت: پول خرد ندارم. میتونی 
در تاکسی را دو سه بار محکم ببندی من 

سرت داد نزنم و بی حساب شویم!

چنین فروشنده ای کار ساده ای نیست 
زیرا اگر این گونه بود وکال قرارداد فروش 
را با شرایط به توافق رسیده تهیه و در 
آن ذکر می کردند در صورت عدم پرداخت 
اقساط از طرف خریدار مثال به مدت سه 
ماه فروشنده ملک را از شما پس خواهد 

گرفت و غیره...
در این حالت معموال سند ملک بنام 
فروشنده باقی می ماند تا مابقی وام بطور 

کامل بازپرداخت شود. در صورت یافتن 
وکیل  بدون  هرگز  فروشنده ای  چنین 

عمل نکنید.
بقیه از صفحه 4۵

پاسخ به چهار پرسش...

بین برده است.
شرط  منطقی  لحاظ  به  نهایتا، 
از سوی »حماس«  اسراییل  شناسایی 
مذاكره  و  صلح  فرض  پیش  مثابه  به 
منظر  از  می توان  را  »حماس«  با 
فلسطینیان، و به طریق اولی »حماس«، 
نیز مطرح كرد. به این معنا كه »حماس« 
و یا گروه های فلسطینی نیز می توانند ادعا 
از قبول  اسراییل  كنند كه مادامی كه 
رسمی دو شرط الزم برای تشكیل دولت 
مستقل فلسطینی، كه شناسایی آن ها 
اسراییل  شناسایی  درخواست  معادل 
از سوی »حماس« است، یعنی قبول 
حق  و   ١٩6٧ ماقبل  مرزهای  رسمی 
و  به خانه  آوارگان فلسطینی  بازگشت 
كاشانه اصلی شان، سر باز می زند آنان نیز 
از شناسایی اسراییل خودداری می كنند.
این  مذكور  استدالل های  كنه  اما 
است: مادامی كه »حماس« در عمل 
است  مذاكرات صلح  در  آماده شركت 
عدم شناسایی گفتاری اسراییل از سوی 
»حماس« نمی تواند الزاما مانع انجام و 
موفقیت مذاكرات صلح بین دو طرف 
دولت  در  با شركت  باشد. »حماس« 
و  »الفتح« عمال  به همراه  ملی  اتحاد 
و  بود  مذاكرات صلح شده  وارد  رسما 
در این مقام بطور غیر مستقیم اسراییل 
چرا  است  شناخته  رسمیت  به  نیز  را 
كه مذاكره الزام آور حقوقی با یک واحد 

سیاسی شناسایی نشده نه ممكن است 
نه منطقی.

با این اوصاف، تمسک اسراییل به 
عدم شناسایی علنی این كشور از سوی 
»حماس« را تنها می توان یک بهانه برای 
اخالل در مذاكرات صلح با دولت اتحاد 
بین  ملی فلسطینیان، تعمیق شكاف 
تداوم  نهایتا  و  »الفتح«،  و  »حماس« 
وضعیت جنگی بین دو طرف تلقی كرد؛ 
امری كه هزینه انسانی و مادی اش برای 
فلسطینیان ساكن غزه بسیار گسترده 
و برای اسراییل در مقایسه بسیار ناچیز 

بوده است.
 با این تفاصیل، وقوع جنگ جاری 
اسراییل علیه غزه را باید در چهارچوب 
بر  مبنی  اسراییل  عمومی  استراتژی 
فلسطینی  دولت  تشكیل  از  جلوگیری 
واقعا مستقل در محدوده مرزهای ماقبل 
١٩6٧ از طریق اخالل در مذاكرات صلح 
و اتحاد سیاسی فلسطینیان كه الزمه این 
امر است توضیح داد. هزینه این استراتژی 
اسراییل برای ساكنین غزه در شرایط آتش 
بس محاصره، بیكاری و فقر، و در شرایط 

جنگی مرگ، مصیبت و ویرانی است.
تنها پایان اشغال غیر قانونی و نامشروع 
و  اسرا ییل  توسط  فلسطینی  اراضی 
اعمال حق تعیین سرنوشت آزادنه مردم 
فلسطین می تواند به چرخه خشونت و 

کشتار پایان دهد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»

دالیل جنگ اسراییل علیه غزه

عین حال در زمانی است که واشنگتن نیز 
حضور یا سیاستی موثر برای حل مسائل 
خاورمیانه، از عراق تا مساله فلسطینی ها 

و اسراییل، ندارد.
بر میز باراک اوباما در کاخ سفید عالوه 
بر پرونده های تا این ساعت بی سرانجام 
عراق، سوریه، یمن، افغانستان، مساله 
اتمی ایران، در روزهای اخیر، پرونده پیش 
درآمد جنگ تازه فلسطینی ها و اسراییل 

نیز افزوده شده است.
پرسش بسیاری در منطقه که به دنبال 
راه حل برای مسائل منطقه می گردند و 
طبعا در پی شناسایی آتش بیاران آشکار و 
پنهان معرکه خاورمیانه هستند، این است 
که به راستی چه حکومت هایی از روند 
کنونی اوضاع در منطقه سود می برند یا 
به قول محمود عباس برقراری صلح میان 

طرفین به سودشان نیست؟

سودبران این اوضاع  قطعا نه مادران 
جوان  و  اسراییلی  جوان  سه  پدران  و 
فلسطینی ربوده شده و مقتول و مردمان 
هراسان غزه و اسراییل از موشک باری 
و بمباران، بلکه می توانند آنانی باشند 
که با افزایش دامنه بحران در خاورمیانه 
بر آنند تا از جمله سیاست خاورمیانه ای 
غرب، به ویژه آمریکا، را در جهت رسیدن 
به هدف قدرتمند ساختن نقش خود در 
خاورمیانه، بیش از این که در حال حاضر 

هست، فلج سازند.
آیا حکومت ایران همزمان بامذاکرات 
اتمی خود با ۱+۵ نیاز به فعال ساختن و 
پیشبرد چنین سیاستی ندارد؟ سیاستی 
که در صورت موفقیت می تواند عالوه بر 
تامین خواسته هایش در مذاکرات وین، 
را در عراق  او  یا مشابه  المالکی  نوری 
و بشار االسد را نیز درسوریه در قدرت 
نگهدارد و محور تازه و موثری در آینده 
منطقه پدید آورد: محور تهران، بغداد، 

دمشق.

تاجران جنگ و...

دسته ای را برای پيشبرد سياست خود در 
اين جنبش سازماندهی کرد. روی همين 
اصل بود که از فردای قدرت گيری خمينی 
در ايران، ندای آزاد  سازی فلسطين و نابود  
سازی اسرایيل و صدور انقالب اسالمی به 
تمام کشورهای خاورميانه ورد زبان سران 
کوته فکر و تازه به قدرت رسیده حکومت 

اسالمی گرديد .
در راستای استراتژی صدور انقالب 
اسالمی به کشورهای خاورميانه، نابود 
تشکيل  رويای  و  اسرایيل  ساختن 
حکومت اسالمی در سرزمين فلسطين، 
جهاد  تشکيالت  و  لبنان  »حزب اهللا« 
اسالمی فلسطين و گروه های مسلح شيعه 
در عراق، بعنوان سکوی پرش و بازوهای 
تروريستی و مسلح جمهوری اسالمی، 
فرستادگان  و  پاسداران  سپاه  توسط 
به  پا  مناطق  آن  در  رهبری  بيت  ويژه 
و  پول  سيل  و  نهادند  وجود  عرصه 

اسلحه و مهمات و متخصصين آموزش 
ترور و آدم ربایی و گروگانگيری از ايران 
کشورها  ساير  و  فلسطين  و  لبنان  به 
سرازير شد. همزمان با نفوذ جمهوری 
اسالمی در لبنان و فلسطين و کشورهای 
عربستان  عشیره ای  حکومت  عربی، 
سعودی و حافظ منافع جهانخوران نفتی 
درخاورميانه نيز برای اين که سدی در 
مقابل گسترش حوزه نفوذ حکومت شيعه 
اقدام  کند،  ايجاد  فقيه  واليت  مذهب 
به کمک و تقويت گروه های بنيادگرای 
سنی مذهب در کشورهای خاورميانه و 
شيخ نشين های خليج فارس کرد، و بدين 
ترتيب بزودی شبکه وسيعی از گروه های 
افراطی شيعه مذهب و سنی مذهب از 
شمال آفريقا گرفته تا خاورميانه ميانه و 
کشورهای آسيای ميانه و افغانستان و 
پاکستان و هند بوجود آمد که شاخصه 
اصلی اين گروه ها اعم از شيعه و سنی، 
استفاده از ابزار دين برای کسب قدرت 

سياسی و تشکيل حکومت اسالمی است. 
ساير  و  اسالمی  جهاد  و  و »حماس« 
گروه های بنيادگرای فلسطين در بستر يک 
چنين حرکت ارتجائی دو قطب افراطی 

شيعه و سنی بوجو آمده اند .
گروه »حماس« را به اعتبار اين که 
گويا در يک انتخابات آزاد قدرت را به 
دست گرفته است نماينده منتخب مردم 
در باريکه غزه معرفی کردن همانقدر بی پايه 
و اساس است که جمهوری اسالمی را به 
اعتبار همه پرسی ۳۵ سال پيش منتخب 
برای  که  کسانی  بدانيم.  ايران  مردم 
پشتيبانی از »حماس« و گروه های مشابه 
به چنين سفسطه ای متوسل می شوند 
بهتر است به شرايطی که مردم غزه رای 
به صندوق ها  بنام »حماس«  را  خود 
انداخته اند توجه کنند، چرا که چند سال 
پيش مردم غزه که از بی عملی و فساد 
درونی »سازمان آزادی بخش فلسطين« 
رای  به »حماس«  بودند  خسته شده 
دادند به اميد اين که گشايشی و رفاهی 
در زندگی شان بوجود آيد. مردم غزه به 
»حماس« رای ندادند که هر از چندی با 
موشک پرانی های ابلهانه خود به شهرها و 
آبادی های اسرایيل، بهانه ای به دست اين 
قدرت اشغالگر برای کشتار غيرنظاميان 
بی گناه و زنان و کودکان فلسطينی بدهد .
در دقايقی که اين نوشته را به پايان 
که:  است  آمده  خبرها  در  می رساندم 
برطبق طرح آتش بس دولت مصر، قرار 
است بزودی ميان طرف های درگير جنگ 

در غزه آتش بس برقرار گردد. 
بس،  آتش  اعالم  از  پس  بی ترديد 
سالمی،  ا ی  ر جمهو ی  ها گو بلند
ساير  و  لبنان  »حماس«، »حزب اهللا« 
گروه های تروريستی در غزه و کشورهای 

خاورميانه، طبق معمول ادعای پيروزی باريکه غزه؛ نمايشگاه توحش هر دو طرف جنگ
در جنگ با اسرایيل را خواهند کرد! برای 
سنجش اين به اصطالح پيروزی فقط 
کافی است به آمار کشته ها و زخمی ها 
فلسطينی ها  شده  ويران  خانه های  و 
تعداد  کنيد.  مراجعه  اسرایيلی ها  و 
کشته های فلسطينی که اکثرا غيرنظاميان 
را تشکيل می دهند  و کودکان  زنان  و 
حدود 200 نفر، مجروحان بيش از یک 
هزار و ۸00 نفر و آوارگان چهار هزار نفر 

هستند. 
طبق گزارش خبرگزاری »رويترز«، 
»حماس«، جهاد اسالمی، »حزب اهللا« 
لبنان و ساير گروه ها در خالل جنگ اخير 
از یک هزار موشک بطرف  غزه، بيش 
شهرها و آبادی های غزه شليک کردند که 
در نتيجه شش اسرایيلی مجروح شده  اند .
اين است که در ابتدای اين نوشته 
گفتم: در قاموس گروه های بنيادگرای 
بی ارزش ترين  آنان،  و حاميان  اسالمی 

چيز جان انسان ها است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «خبرنامه گویا»


