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خاﻟی از شوخی

مسعود ناصری
ﺁﺗﻼنﺘا ،ﺟﻮﺭﺟیا

با «داعﺶ» ﭼکار کﻨیﻢ؟

این «داعش» یا «حکومت اسالمی» عراق
و شام )سوریه( واقعا اعصاب همه مردم دنیا را
خراب کرده است .این گروه که اسمش باید مخفف
«دولت اسالمی عربهای شیعهکش» یا «دولت
آدمکشان عرب شرور» باشد روز و شب به پیشروی
خود در کشورهای عربی ادامه میدهد و تهدید
میکند که بعد از استقرار اسالم برای عربها سراغ
کشورهای دیگر دنیا خواهد رفت و همه آنها را به
زور چاقو و خمﭙاره و تفنگ و تانک به دین اسالم
در خواهد آورد.
برای مبارزه با هجوم این جانواران خونخوار و
شهادتطلب من چند راه حل ساده در هفت پروسه
پیشنهاد میکنم که حرکت انقالبی ـ اسالمی آنها
فورا متوقف شود و مردم نفس راحتی بکشند:
 ۱ـ به کردها پول و اسلحه بدهیم و بگوییم
برای کشتن هر عضو «داعش» ،آنها بعنوان جایزه
یک کیلومتر مربع از خاک کشور آینده خودشان
کردستان را دریافت خواهند کرد.
 2ـ امام جمعهها و متولیان قبور امامزادهها
در سر تا سر خاورمیانه را بترسانیم که «داعش»
بزودی این بناها را خراب و منفجر خواهد کرد و
آنها اگر میخواهند شﻐلشان را نگه دارند و پول
صدقه و بالعوﺽ از مردم بگیرند اسلحه به دست
به مصاف «داعش» بروند.
 ۳ـ به دولت اسراییل قول دهیم که هر
منطقهای که آنها از دست نیروهای «داعش»
بگیرند مال آنهاست و میتوانند در آنجا خانهسازی

کنند و با سود خوب بفروشند.
 ۴ـ آیتاﷲ خامنهای و دار و دستهاش را مجبور
کنیم که در یک پخش زنده تلویزیونی اعتراف کنند
که صدور انقالب اسالمی اشتباه بود و مردم دنیا
گول خوردهاند.
 5ـ به رهبران گروه «داعش» اخطار دهیم که
با بریدن هر سر ،در کشورهای غربی هم یک گرین
کارت و کارت اقامت دائم و یا چک حقوق بالعوﺽ
یک مسلمان باطل میشود و کمکهای نقدی آنها
از هواداران آنها به حداقل خواهد رسید.
 ۶ـ یک برنامه کامﭙیوتری برای وزارت دفاع
آمریکا درست کنیم که بمبافکنها و موشکاندازها
و جتهای جنگی باالی فضای خاورمیانه هر کس
را که بیشتر از یک سانتی متر ریش دارد مورد
هدف قرار دهد و او را از بین ببرد .عدهای اهل مد
و دوستداران ریش در این وسط قربانی میشوند
ولی در جمع مشکل حل میشود.
 7ـ به والدیمیر پوتین بگوییم که اگر مشکل
یورش و پیشرفت «داعش» را حل کند میتواند
قسمتی از خاک اوکراین را برای خودش نگه دارد
وگرنه با هجوم «داعش» حتی روسیه هم برای او
باقی نخواهد ماند.

جراﺣی رﻫبر

خبر داغ این هفته عمل جراحی پروستات
رهبر معظم بود که اخبار مربوط به «داعش» و
کشمکش بین روسیه و اوکراین را تحتالشعاع قرار
داد .رهبر مورد بازدید احمدینژاد و رفسنجانی و
روحانی و الریجانی و بقیه اهل بیت قرار گرفت .در
بازدید احمدینژاد وی با نوعی بازیگوشی کودکانه
که خاص اوست از رهبر پرسید :میتونم جای
عمل رو ببینم؟
و رهبر جواب داد :برو بﭽه ،بگذار باد بیاد!
آیتاﷲ خامنهای گویا مدتها از ناراحتی پایین
تنه ناشی از پروستات رنج میبرد و در جواب
پزشکان که میپرسیدند :چرا عمل نمیکنید؟
میگفت :خواست خداست! ولی اگر مردم دعا

کنند زودتر خوب میشود!
رفیقی از ایران میگفت :ما حاضر بودیم دعا
کنیم ولی به شرط این که بجای عمل جراحی
پروستات صحبت از عمل جراحی مﻐز بود!

ﺳﻔر روﺣانی به نیـویورﮎ

بزودی قرار است حسن روحانی رییس جمهور
اسالمی ایران برای شرکت در اجالس سازمان ملل
به آمریکا و شهر نیویورک مسافرت کند.
آژانس مسافرتی که بلیت هواپیمای حسن
روحانی را تهیه کرده بود به خبرنگاران گفت :آقای
روحانی بسیار مشتاق دیدار مجسمه آزادی نیویورک
است و دوست دارد از هاله نوری که محمود
احمدینژاد در سازمان ملل دیده بود و اینک در
موزهای در نیویورک مخصوص طنزنویسان آمریکایی
نگهداری میشود بازدید کند.

تاکﺘیﮏ وﺣﺸﺖ

حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در
«کیهان» و مدیر مسئول این نشریه در آخرین
مقاله خود نوشت :مهمترین تاکتیک مورد استفاده
گروه «داعش» برای پیشروی ایجاد رعب و وحشت
است .جنایات عجیب و غریب این گروه که در
اینترنت دیده میشود در همین راستا صورت
میگیرد.
من نمیدانم این حسین آقا چه موادی مصرف
میکند که یادش میرود تاکتیک ایجاد رعب و
وحشت ساخته و پرداخته «داعش» نیست و آنها
چه قانونی و چه غیرقانونی بخاطر نبودن قانون
«کﭙی رایت» در ایران حکومت با خونریزی و کشتار
و ایجاد ترس و وحشت را از مالهای ایران و همین
دار و دسته روزنامه «کیهان» کش رفتهاند و درست
دارند مثل آنها عمل میکنند.
اگر امروز از ایرانیها بﭙرسید از «داعش» بیشتر
میترسید یا از روزنامه «کیهان» احتماال  70درصد
جواب میدهند« :کیهان»!
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ﮔﺸﺖ ارشاد در جهان باﻗی

غالمعلی حداد عادل که قبال «غالم علی» بوده
و بعدا رییس مجلس شورای اسالمی شده است
میگوید :در آن دنیا هم گشت ارشاد وجود دارد
منتهی حدش با ما فرق دارد.
ای بخشکی شانس! ما فکر میکردیم اگر بمیریم
از شر این آخوندها و مالها خالص میشویم ولی
اینجوری که بویش میآید حتی در آن دنیا بعد از
مرگ هم دست از سر ما برنمیدارند.
مجسم کنید در آن دنیا در آغوش یک حوری
خوشگل و لخت و عور هستید و گشت ارشاد
پیشنهادی غالمعلی حداد از راه برسد و از شما
بﭙرسد :این خانمی که در بﻐل شماست صیﻐه یا
زن یا خواهر یا ...شماست و از شما شناسنامه و
مدرک و قباله ازدواج بخواهد!

ﺳﻄﻞ آﺏ یﺦ

این چالش «سطل آب یخ» جهت جلب توجه
مردم به بیماری خطرناک  A.L.Sجهانگیر شده
است .تاکنون حدود یک میلیون نفر در سرتاسر
دنیا با ریختن یک سطل یخ و آب بر سر خود به
این چالش پاسخ گفتهاند و کمکهای خود را به
مرکز مبارزه و تحقیق این بیماری ارسال کردهاند.
این مرکز تاکنون  ۱20میلیون دالر کمکهای
نقدی دریافت کرده و حتی رییس جمهور سابق
آمریکا جورج بوش هم در این چالش در شرکت
کرده است.
رهبر معظم جمهوری اسالمی بعلت این که برای
جراحی پروستات در بیمارستان است از پذیرفتن
این چالش پوزش خواسته است.
در ایران هم هزاران نفر در این حرکت برای
جمعآوری کمکهای انسانی شرکت کردهاند که در
مقایسه با بقیه کشورها بسیار ناچیز بوده است .علت
کم بودن شرکت کنندگان در ایران کامال مشخص
است و نباید آن را به حساب این که آنها حس
عطوفت و انساندوستی کمتری از دیگر جوانان و
بقیه مردم دنیا دارند گذاشت .مشکالت ایرانیهای
درون مرز یکی دو تا نیست.

پس از شرکت در کالسهای این موسسه و دریافت
گواهینامه مورد تائید وزارت آموزش و وزارت کار،
ما شما را در پیدا کردن شغل مناسب یاری میکنیم

Cosmetology/ Nail Technician • Basic Esthetic 600
Master Esthetic 600 • Professional Esthetic 1200
Make Up Artistry Instructor • Aromatherapy
Microdermabrasion • Lymphatic Drainage

این موسسه برای داوطلبینی که خارج از آمریکا
هستند درخواست ویزای تحصیلی  I-20میکند

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

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

Washington Iranians Media, Inc.

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

از یکی از رفقای ضد آمریکایی و ضد فرهنگ
غربی که جدیدا طرفدار گروه تروریستی و آدمکش
«داعش» شده پرسیدم :حاال وقتی این ها
میخواهند سر یک خبرنگار یا حتی جاسوس و
سرباز غربی را با کارد ببرند آیا رعایت حرام و حالل
را میکنند یا نه؟
با تعجب پرسید :منظورت چیه؟ کارشون
حالله!
گفتم :نه! منظورم اینه که اگر بخواهی سر یک
حیوان را برای خوردن ببری و این کار را بصور حالل
بکنی ،باید اول بهش آب بدهی ،بعد دعا بخوانی و
بعد هم که سرش را بریدی بگذاری خونش کامال
دربیاید! این کار را میکنند؟
گفت :آخه اینهایی که سرشان را میبرند

Avi Career Training

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالسها
و ثبت نام در ترم پائیز همین امروز
با ما تماس بگیرید حاصل فرمايید

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

ﺫبﺢ ﺣﻼﻝ

ثبتنام در کالسهای ترمیم پوست ،مو ،آرایش دائمی،
ناخن این موسسه را به شما توصیه میکنیم

Name ................................................................
City ...................................................................

اوال :در ایران خشکسالی بیداد میکند و یک
سطل آب هم یک سطل آب است!
دوم :این که با افزایش قیمت برق خیلیها
دستگاه یخساز یخﭽال خودشان را قطع کردهاند
تا چند تومانی قبﺾ برقشان کمتر باشد و در نتیجه
یخ ندارند که برسرشان بریزند.
سوم :به فرﺽ این که روی سرشان یک سطل
آب یخ بریزند فیلم این عمل را چگونه به شبکه
جهانی اینترنت و «یوتیوب» بفرستند وقتی که
همه سرویسها در ایران فیلتر شده است؟ تازه
ممکن است به آنها تهمت جاسوسی برای «بی
بی سی» بزنند.
چهارم :دولت اسالمی ایران بعد از جریان
آببازی در پارکهای تهران حسابی مواﻇب است
که هیچ جوانی مخصوصا دخترها و زنها خیس
نشوند و برآمدگی بدنشان معلوم نگردد و ریختن
سطل آب یخ در برنامه سانسور دولتی قرار خواهد
گرفت.
پنجم :حاال به فرﺽ این که جوانها و مردم
مهربان ایران میخواستند به درمان A.L.S
کمکهای مادی کنند .چطور پولشان را بفرستند
وقتی که کشورشان سختترین مقررات برای
فرستادن و انتقال پول در دنیا را دارد؟

اگر به دنبال يک شغل پر درآمد هستيد

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

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

300

امکان پرداخت مبلغ شهریه و هزینه خرید کتابهای
مورد نیاز از طریق کمکهای مالی دولتی
( )Financial Aidبرای واجدین شرایط
با ارائه این کوپن برای کالس ترمیم پوست

 300دالر

تخفیف بگیرید

(703) 759 - 2200 www.AviCareerTraining.com
education@AviCareerTraining.com
10130-A Colvin Run Road • Great Falls, VA 22066
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مسلماننیستند.
گفتم :وقتی که سر گوسفند و گاو و مرغ را
میبری از کجا میدانی که آنها مسلمان هستند
یا کافر؟ تو هیچ گاوی را میشناسی که قبل از ذبح
اسالمی شدنش روزی  ۱۷رکعت نماز بخواند و به
تو مدرک نشان بدهد؟

«آی فون» جدید

هفته گذشته «کیهان» مقالهای درباره رفع
ممنوعیت از تلفنهای جدید همراه نوشت و
ناراحتی و نگرانی خود را از این که این تلفنهای
همهکاره و پیشرفته ساخت غرب در اختیار مردم
به ویژه جوانان باشد ابراز کرد.
عنوان مقاله هم همانطور که آمده «نسل
جدید مخابرات ،اسب تروای غرب» میباشد!
به حساب روزنامه «کیهان» باید «آی فون »۴
را «تروای  »۴و «آی فون جدید  »S-5را تروای
«فایو اس» نام گذاریم!

اخبار تئاتر

نمایشنامه «واژههای پوچ» نوشته مسعود
کرمانی و کارگردانی مجید بهشتی در ماه اکتبر
امسال در لندن روی صحنه میرود .برای کسانی
که قصد خرید بلیت این نمایش را دارند الزم به
توضیح است که این نمایشنامه درباره حرفها و
نطقهای احمدینژاد و روحانی و حتی رهبر فقیه
نیست و بیشتر به مسائل و روابط مهاجرین ایرانی
خارج از کشور میپردازد.

اخبار فضایی و نجومی

هفته گذشته سیاره مریخ به نزدیکترین فاصله
خود با کره زمین رسید .روز چهارشنبه در بسیاری
از نقاط دنیا و از جمله ایران کره مریخ با نور فراوان
و قرمز خود مورد توجه پژوهشگران فضایی و البته
مردم عادی قرار گرفت .بزرگی این سیاره بسیاری
را شگفتزده کرده بود.
در همین راستا یکی از طلبههای قم به خبرنگار
خبرگزاری «فارس» گفت :کاش بجای کره مریخ
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کره ماه نزدیکتر میشد تا میتوانستیم عکس امام
را به صورت پوستر تماشا کنیم!

شوخی عکسی

آخه تو انصافت کجا رفته؟ ساعتی صد هزار تومان؟
کلی باهاش چونه زدیم تا تخفیف  ۲۰درصدی
روز سالمندان را به ما داد .باید پرسید قیمت
دخترهای تلفنی به تحریمهای غرب چه ربطی دارد؟
مسئولین چرا رسیدگی نمیکنند؟

نقد شعر و ادبیات

خانمی به نام مهرانگیز رساپور شعری با عنوان
«رویای خار» نوشته است.
شعر از این قرار است:
رطوبت زن
صحرا
و خورشید آتشزا
اما
زبان زن مرطوب
میلیسد رویای خار را
شکوفه میشکفد در سر پنجهاش
میلیسد رویای خاک را
چشم میزند
میلیسد
رویای خشک خردترین برگ را
بر شاخه میپرد
و زن گم میشود در جنگل
کامال مشخص است که شاعر این شعر را در
زمانی که «پریود» یا «دوران قاعدگی» را میگذرانده
نوشته است .احتماال کلمه صحرا در این شعر باید
نماد «نوار بهداشتی» که برای خشکی رطوبت
استفاده میشود باشد .مشخص است که شاعر این
شعر را زمانی که بسیار تشنه بوده و یا داشته بستنی
میلیسیده سروده است .گم شدن در جنگل هم
باید تداعی این باشد که شخصی برای خرید لوازم
زنانه به جنگل سوپر مارکت رفته تا آن خشک کننده
بخصوص را بخرد .به هر حال شعری است که هم
میتواند فمینیستی باشد و هم شعری اروتیک.
به امید شعرهای بهتر از این شاعر که در
روزهایی سروده شده باشد که تقویم ایشان عالمت
ضربدر قرمز نخورده و یا چند روز باران نیامده باشد.
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شیـر یا خط

از مجموعه قصههای خیابانی

هوا اینقدر مرطوب و شرجی بود که فکر
میکردی همین االنه که توی شورتت سبزه نوروز
سبز بشه و روی باسنت جلبکهای سبز رنگ
دربیاید .برای تهران خیلی عجیب و غریب بود که
دو سه روز پشت سر هم باران بیاید .یک رفیق
مذهبیام گفت که آخر دنیا نزدیک شده است؛
این یک عالمت از طرف خداست.
گفتم :نترس ،من یک قایق بزرگ دارم و
مثل حضرت نوح تو حیوان را از این فاجعه نجات
خواهم داد!
قرار بود ساعت پنج بیاید ولی ساعت شش و
ده دقیقه بود و هنوز سر و کلهاش پیدا نشده بود.
معموال برای هیچ دختری اینقدر صبر نمیکنم،
چون قضیه مهم بود به انتظارش نشستم .توی
وقت اضافه انتظار کشیدن حدود  ۱۵تا قهوه خورده
بودم؛ اون هم قهوه ترک که مثل گلهای دریاچه
ارومیه است و قوی .کافهچی هم اعتراضی نمیکرد
که برای من پشت سر هم قهوه بیاورد .اصال برایش
مهم نبود که با این همه قهوه بعد از این که کافی
شاپ را ترک کنم از انفجار عصبی بودن ممکن
است هرکس را که به من حتی سالم کند تو گوشی
بزنم .دستهایم را بلند کردم و نگاه کردم .مثل دو
تا بال هواپیمای ملخی لرزش داشتند .دیگر قهوه
خوردن بس بود.
باالخره آمد و جلوی من نشست .دور و برش را
نگاه کرد و روسریاش را کمی عقب زد .نمیدانم
داشت عشوه میآمد و یا میخواست من رنگ موی
جدیدش را ببینم.
پرسید :قهوه میخوری؟
میخواستم بلند شوم و با صندلی توی سرش
بکوبم ولی گفتم :نه ،مرسی!
داشت قهوهاش را میخورد که گلویم را صاف
کردم و گفتم :میخواستم یک موضوعی را با تو

نامه به روزنامه «کیـهان»
ستون خوانندگان

دیشب زنگ زدیم این دختره بیاد خونهمون.
یک قیمتی داد که سرمان مثل زمانی که نطق اول
احمدینژاد توی سازمان ملل را شنیدیم سوت زد.

در جریان دیدار از رهبر بعد از عمل جراحی پروستات
احمدینژاد :شنیدم رفسنجانی و روحانی صورت شما را ماچ کردهاند .اگر اجازه بدهید
بند محل عمل جراحی را ماچ کنم!

مطرح کنم.
لبخندی زد .لبخندش تابلوی تابلو بود .از اون
لبخندها که آره ،میخواهی پیشنهاد ازدواج کنی؟
گفتم :یک خبر بد دارم.
صورتش قرمز شد و عرق کرد .به وضوح یک
قطره آب را دیدم که از موهای کم پشت سبیلش
روی لبهایش پایین ریخت.
گفتم :خبر بد این است که توی قرعهکشی گرین
کارت آمریکا برنده شدهام.
چیزی نگفت و ساکت بود .ادامه دادم :به هر
حال من به تو و این سرزمین تعلق خاطر دارم ولی
گرین کارت شوخی نیست.
به آرامی گفت :میفهمم!
سیگاری درآوردم و آتش زدم .دودش را با آه
عمیقی به طرف سقف کافیشاپ فرستادم و گفتم:
اگر رابطه ما حفظ بشه میتونم تو را هم ببرم آمریکا.
پرسید :خیلی برات سخته که بین من و گرین
کارت آمریکا یکی را انتخاب کنی؟
گفتم :نه! ولی فشار خانواده هم هست .همه
رفتهاند توی رویای این که بیایند آمریکا بعد از این

که سیتیزن شدم .حاال واقعا نمیدونم چکار کنم؟
تصمیم گرفتم شیر یا خط کنم ببینم خواست
خدا چیست!
خندید و گفت :مگر خدا توی کار شیر یا خط
است؟
گفتم :به هر حال یک نوع راه حل است.
سکهای از جیبم درآوردم و گفتم :شیر باشه میرم
آمریکا ،خط باشه پیش تو میمونم!
هیجانزده صندلیاش را جلو کشید و به دست
من و سکه نگاه کرد .تمام امیدش به  ۵۰درصد
شانس خط آمدن بود .سکه را باال انداختم و وقتی
پایین آمد آن را روی پشت دستم نگه داشتم .شیر
بود .کمی عقب رفت و روسریاش را باال کشید.
بعد یک قلپ از قهوهاش را باال کشید و رفت .دلم
کمی سوخت ولی دوستش نداشتم .خیلی مذهبی
و کله شق بود و بعد از شش ماه رفت و آمد فقط
دوبار به من ماچ داده بود.
بیست دقیقه بعد که تاثیر قهوهها در بدنم کمتر
شده بود تلفن همراهم را درآوردم و شماره فتانه،
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ﭼاﻟﺶ آمریکا در مقابﻠه...

بقیه از صفحه 1۳

شده که دسترسی مستقیم به مدارک ارتش
عراق و سازمانهای امنیتی آمریکا داشته و
این یکی از دالیل مهم موفقیتهای نظامی
این گروه است.
رهبران «داعش» مهارتهای سنتی
نظامی و تکنیکهای تروریستی را طی
سالها جنگ با ارتش آمریکا آموخته و
کامل کردهاند و آگاهانه روابط عمیقی با
عربهای سنی محلی بوجود آوردهاند.
یکی از مفسرین خاورمیانه میگوید:
«داعش» یک ارتش تروریستی است.
«دولت اسالمی عراق و شام» در ماه جون
با تصرف دومین شهر بزرگ عراق موصل
ناگهان در صحنه جهانی حضور یافت.
با ورود این گروه ،عمال مرزهای بین
سوریه و عراق از بین رفت .البﻐدادی خود را
خلیفه «دولت اسالمی» نامیده و حکومتی
مانند طالبان در یک منطقه وسیع بوجود
آورد .برای بسیاری از جمله ماموران «سیا»
در عراق اینها افراد شناخته شدهای بودند.
بنا به گفته یکی از مقامات آمریکایی که
سالها در عراق بود ،اینها در امور تروریسم
حرفهای و متخصص هستند .اینها کسانی
هستند که با ارتش آمریکا جنگیدند و جان
سالم بدر بردند .پس از حمله «داعش»
به موصل یکی از مقامات دولتی عراق

ﭘایان جﻨﮓ جهانی ﭼهارﻡ!

بقیه از صفحه ۳۲

دریافت جایزه نقدی نائل شد ،کمی بیش
از  2۱میلیون دالر بود در حالی که راجر
فدرر رکوردار فعلی تاکنون  ۸5میلیون
دالر دریافت کرده که همﭽنان تا زمان
بازنشستگی او ادامه خواهد داشت.
در بخش زنان مسابقات امسال «یو
اس اوپن» در بسیاری از تنیسبازهای
معروف و رده باالی جهان در همان
دورههای مقدماتی حذف شدند .سرانجام
سورینا ویلیامز یکی از پدیدههای شگرف
دنیای تنیس که همﭽنان در سن باالی
سی دو سالگی نفر اول رده بندی جهان
است همراه با کارولین وزنیاکی از دانمارک
به فینال مسابقه راه یافتند که سورینا با
برتری کامل هفدهمین جام پرارزش دنیای
تنیس را به دست آورد.
در جهان تنیس فقط مارتینا ناوراتیلووا
از چکسلواکی که بعدا به ملیت آمریکا در
آمد عالوه بر اخذ هفده جام انفرادی،
همین تعداد نیز در مسابقات دو نفره به
قهرمانی رسیده است .سورینا ویلیامز نیز
دومین تنیسباز است که همراه خواهرش
ونوس ویلیامز تاکنون به دریافت  ۱5جام
دو نفره نائل آمده است که در نوشتاری
در گذشته یادآور شدم که این دو خواهر
دارای رکوردی هستند که بعید است تا
زمانی نامعلوم دو خواهر یا دو برادر چه در
تنیس و چه در سایر رشتههای ورزشی که
مسابقات دو نفره دارد ،بتوانند به چنین
رکوردی دست یابند.
کارولین وزنیاکی هم الیق دریافت جام

آشﻨایی با انواﻉ ﺳردرد

بقیه از صفحه ۳۸

شب به وجود میآید و فرد را بیدار میکند.
نوع دیگری از سردرد به سردردهای
یکطرفه حملهای مداوم مشهور است که
در خانمهای تقریب ًا  ۳0تا  50ساله شروع
میشود .اگر چه در آقایان نیز به چشم
میخورد .در این سردرد که در یک نیمه
سر و به صورت حملهای رﺥ میدهد حدود
 ۱0تا  ۳0دقیقه زمان میبرد و در روز از
یک تا  20بار تکرار میشود .از مشخصات
برجسته این سردرد این است که سردرد
در یک قسمت سر ایجاد میشود و محل
آن ثابت است.این سردرد با کوچک شدن
چشم همان سمت ،افتادگی پلک ،قرمز
شدن و آبریزش چشم ،کوچک شدن
مردمک و گرگرفتگی همراه است.
برخی سردردها نیز بعد از ورزش و
برخی دیگر بعد از سرفه به وجود میآیند.
منتهی سردرد بعد از سرفه با سرفه کردن
بدتر نمیشود بلکه وقتی بیمار سرفه
میکند ایجاد میشود.

فاش کرد که ماهها پیش یکی از ژنرالهای
پیشین ارتش صدام با وی تماس گرفته
و درخواست کرده بود که به ارتش عراق
بﭙیوندد و او نﭙذیرفته بود .اکنون این ژنرال
با «داعش» همکاری میکند.
این مقام دولتی عراق اقرار کرده است
که مشکل اصلی این بود که مالکی شرکت
هر عضو پیشین حزب بعﺚ را در ارتش و
ادارات ممنوع کرده بود.
«داعش» توانسته است از کمک
گروههای تروریست دیگر نیز برخوردار باشد.
به گفته یک مامور با سابقه ضد تروریسم،
«داعش» یک گروه تروریستی است که بهتر
از بسیاری از دولتها در مدتی کم صاحب
تشکیالت قابل مالحظهای شده است.
یک کارشناس خاورمیانه عراقی بنام
الهاشمی که مطالعات زیادی در مورد
«داعش» دارد میگوید :البﻐدادی 25
معاون در عراق و سوریه دارد .یک سوم
از آنها مقامات ارتش صدام هستند و
تقریبا همه در زمان اشﻐال عراق توسط
آمریکاییها زندانی شدند.
فرماندار ایالت انبار که اکنون تحت
اشﻐال «داعش» است میگوید :این
افسرانی که به «داعش» پیوستهاند همه
تحصیلکرده و از خانوادههای محترمی
هستند .اینها مذهبی نبودند ولی پس
از حمله آمریکا به عراق تﻐییر کردند .برای
مثال افسر عالیرتبه ارتش صدام ناجیم به
بود .او یکی از بدشانسترین تنیسبازهای
جهان است که با وجود آن که حدود
دو سال رده اول تنیس دنیا را به خود
اختصاص داده و چند بار موفق شده بود
به بازی نهایی برسد متاسفانه همﭽنان
ناکام مانده و جام دور از دسترس او قرار
داشته است.
در بخش مردان ،به عکس زنان،
برترینها تا دور چهارم و یک چهارم
نهایی پیش آمدند و در این مراحل بود که
بسیاری از آنها شکست خورده و حذف
شدند .وقتی دو تنیسباز برتر و دارنده
رده اول و دوم جهان نواک جوکوویچ و
راجر فدرر به نیمه نهایی راه یافتند تصور
میرفت که یکی از آن دو فاتح «یو اس
اوپن» باشد ولی از آنجایی که به قول
فوتبالیستها توپ گرد است و نتیجه قابل
پیشبینی نیست ،هر دوی آنها در برابر
دو جوان جویای نام ،کئی نیشیکوری از
ژاپن و مارین چیلیچ از کرواسی ،زانو زده
و با حیرت شاهد حذف شدنشان شدند.
و اما چرا این اتفاق حیرت بسیاری از
عالقمندان تنیس را برانگیخت.
در قدیم ضربالمثلی داشتیم به این
مضمون که «زور پدر حرف حساب را در
میآورد!» یعنی وقتی یک قدرتمند با زور
فراوان به صحنه میآید طرف مقابل با
وجود تجربه و تکنیک برتر کاری از پیش
نمیبرد .گرچه این ضربالمثل در کشتی
مطرح بود اما در سایر رشتهها نیز کارآیی
دارد .از طرفی انگیزه برتریجویی در
مسابقات بین ورزشکاران یکسان نیست.
برای مثال راجر فدرر با دارا بودن هفده
«گراند اسلم» و عنوان «برترین تاریخ»
فقط در فکر گرفتن یک جام بیشتر
است .اما جوان قدرتمندی که موفق شده
بازیکنان برتر از خود را شکست دهد و
برای اولین بار به نیمه نهایی برسد بخوبی
میداند که رسیدن به این مرحله کاری
سخت و بسیار دشوار است که ممکن
است دیگر بار به انجام آن موفق نشود لذا
با روحیه قوی و انگیزه بیشتر تمام قدرت
و مهارت خود را بکار میگیرد تا برنده
مسابقه شود همانطور که نیشیکوری در
برابر جوکوویچ و چیلیچ در مقابل فدرر به
نمایش گذاردند.
پیشبینی میشد این دو جوان جویای
نام یک فینال طوالنی را در پنج ست انجام
دهند اما مارین چیلیچ دومین بازیکن
باالی دو متر بود که با برتری دور از انتظار
نیشیکوری را در سه ست شکست داد و
خود و ملت کرواسی را شادان کرد.
گفتنی است این افتخار در شرایطی
بدست آمد که ایوانسویچ بازیکن معروفی
که شرحش در سطور باال رفت امسال
مربیگری و راهنمایی هموطنش چیلیچ را
به عهده گرفته بود که در قدم اول در این
پیروزی بزرگ نقشآفرینی کرد.

گروه «القاعده» در عراق پیوست که با
آمریکاییها بجنگند .سﭙس زندانی شد.
این افسران همه از سال  200۳مذهبی
شدند و به مجاهدین پیوستند.
امروز «داعش» از این نیروی انسانی
باتجربه در امور نظامی استفاده میکند.
حسن ابوهانی یک کارشناس اردنی
میگوید :در حالی که البﻐدادی در امور
نظامی به عراقیها تکیه کرده ولی بخش
تبلیﻐات ،وسائل ارتباط جمعی و ارشاد
مذهبی را به دیگران داده است .برای مثال
رییس امور رسانهها سعودیها هستند.
شخصی که به نظر میرسد ژورنالیست
آمریکایی را گردن زد شهروند انگلیس است.
سخنگوی وی اهل سوریه و رییس یکی از
گروههای جنگی اهل چﭽن است .هدف
البﻐدادی این است که جهادیون خارجی
را جلب کند.
مایکل نایت ،یک کارشناس امور
خاور میانه ،می گوید :تعجبی نیست
که بسیاری از افسران دولت صدام به
«داعش» پیوستهاند ،زیرا در اواخر دوران
حکومت وی ،حتی افسران ارتش از صدام
سرخورده بودند و به جنبشهای زیرزمینی
اسالمی پیوستند .ولی حمله آمریکا و
سﭙس روی کار آمدن شیعهها که موجب
برکناری تمام اعضای حزب بعﺚ و از هم
پاشیدن ارتش عراق شد ،سنیها را بطور
کلی از صحنه خارج کرد.
وی اضافه میکند :پس از سال 200۳
هیچ راه حل دیگری برای این افراد باقی
نمانده بود به غیر از بیشتر رادیکال شدن.
ارتش سکوالر صدام دیگر وجود خارجی
ندارد .تمام کسانی که امروز در خدمت
البﻐدادی و «داعش» هستند ،معتقد و
مذهبی آن هم به فرم افراطی آن هستند.
برگرفته از پایﮕاه اینترنتی »ایران امروز«
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خبرﻫای ﺳیاﺳی...

بقیه از صفحه ۹

خانوار در ایران و میزان فشار اقتصادی
واردشده به آحاد مردم در طول سالهای
گذشته ،در آمار بانک مرکزی قابل مشاهده
است« :وقتی خوراک خانوار کم میشود،
یعنی توان خرید آنها کاهش یافته و سبد
غذای آنها کوچکتر شده است ».طی
این دوره ده ساله مصرف نان« ،قوت
غالب مردم ایران» که نسبت به باقی
اقالم غذایی ارزانترین برآورد میشود،
 ۳7درصد کاهش یافته است .به غیر از
نان ،تمام اقالم اساسی یعنی گوشت قرمز،
برنج ،روغن و تخممرغ نیز بین  27تا ۳7
درصد کاهش مصرف داشتهاند .نکته
جالب آن که مصرف شیر که ماده غذایی
بدون جایگزین خوانده میشود؛ طی این
مدت  ۳۱درصد کمتر شده است.
در طول  ۱0سال یعنی از سال  ۸2تا
سال  ،۹۱هزینه تامین خوراک ،پوشاک
و مسکن به عنوان نیازهای اولیه خانوار،
بیش از  ۳۶5درصد افزایش داشته و
به عبارت دیگر مخارج خانوار چهار برابر
شده است.

تا ﺳه نﺸد بازﻯ نﺸد!؟

خاﻟی از شوخی

مﻰترسند ﻛه وضع از اﻳن هم بد شود و
حﻜومت هم از همﻴن روانشناسﻰ حداﻛثر
بهره را مﻰگﻴرد.
ﻛار پایﻴن ﻛشﻴدن «داعشیهاﻯ
وطنﻰ» وﻇﻴفه ما مردم اﻳران است .ما
مﻰتوانﻴم بدون دخالت بﻴگانگان حق
حاﻛمﻴت خود را بدست بگﻴرﻳم؛ اگر
بتوانﻴم بر سر منافع و اشتراﻛاتﻰ ﻛه دارﻳم
با هم به توافق برسﻴم و آنها را در دهها
شﻜل مبارزه ممﻜن پﻴش بﻜشﻴم.

دختری که تازه تور کرده بودم ،را گرفتم.
وقتی منتظر بودم جواب تلفن را بدهد
سکه شیر یا خط را از جیبم در آوردم و
به آن نگاه کردم .هر دو طرفش شیر بود.
یکی از رفقای مهندس مکانیک دانشگاه
درست کرده بود.
سکه را بوسیدم و منتظر شدم که
تلفن سه بار زنگ بزند .همیشه بعد از سه
زنگ جواب میداد .این کلک گرین کارت
بهترین راه بهم زدن با دوست دختر است.
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افقی
 ۱ـ میگذارند تا در بند کشند ـ مخترع لکوموتیو در
سال  ۱۸2۹میالدی.
 2ـ غذایی فوری ـ از ﻇروف پخت و پز ـ جنگ و پیکار.
 ۳ـ کثرت آمد و شد مردم ـ زمان دادن ـ گدایی کردن.
 ۴ـ سخن یاوه ـ ضربهای با سر انگشت ـ شکمبند زنانه
ـ اسب چاپار.
 5ـ شهری در ینگی دنیا ـ متکبر و خودرای.
 ۶ـ نام دیگر کاسنی ـ غذایی مرکب از تخم مرغ و شکر
و روغن و آرد.
 7ـ مایعی که حرکت آن در بدن موجودات موجب حیات
آنهاست ـ درخشنده ـ حیوان باوفا ـ روز گذشته.
 ۸ـ خوردنش در تابستان لذتبخش است ـ عالمت
مفعول بیواسطه ـ درویش را غنیمت است ـ جناح لشکر.
 ۹ـ تکیه کالم منفیباف ـ ضمیر اشاره ـ مصیبتها و
رنجها ـ گندم از آسیاب برگشته.
 ۱0ـ پندار و تصور ـ پایدار و برقرار شده.
 ۱۱ـ آرایشگاه ـ روبرو شدن.
 ۱2ـ ضربهای به توپ ـ جوی خون ـ ادیب و شاعر ـ تلخ.
 ۱۳ـ قسمتی از زمان ـ غیرممکن ـ از انواع سفاین دریایی.
 ۱۴ـ جایی که خطر انسان را تهدید میکند ـ به معنی
زالو هم گفته شده ـ بخشی از اوستا.
 ۱5ـ نخست وزیر ایران در سال  ۱۳0۶شمسی ـ شب.

عﻤودی
 ۱ـ ساختمان شهرداری صد سال پیش ـ رطوبتی که
روی برگ یا گلبرگ مینشیند.
 2ـ رودی است در روسیه ـ تب متناوب ـ روزنه و منفذ.
 ۳ـ معلم مکتب خانه ـ شیرازی به لیموشیرین میگوید
ـ برافروختگی.
 ۴ـ نظم و آراستگی در کار ـعنوانی احترامآمیز برای بانوان
ـ حماسه سرای کور یونانی.
 5ـ فرمانروایی ـ آن که به مکتب نرفت و خط ننوشت
ـ طاقت و توان.
 ۶ـ برهنه ـ اثری از آب دارد ـ صمﻎ درخت.
 7ـ پول ماهانه خدمتکار برای تهیه پوشاک و خوراک
ـ مسجدی در هند که توسط هندوها تخریب شد ـ پندار
و گمان.
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بقیه از صفحه ۳1

برگرفته از پایﮕاه اینترنتی »عصر نو«

ﺣﻞ ﺳودکو شﻤارﻩ ﻗبﻞ
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 ۸ـ از شهرهای زنجان ـ بخار بیسر و ته ـ زیر پامانده
ـ پرسشگر است و گدا.
 ۹ـ آسان و میسر ـ پدر استقالل هندوستان ـ
درهم و قاطی.
 ۱0ـ باران منجمد ـ از خلفای عباسی ـ چسبیده
به سولقان.
 ۱۱ـ واحد پولی است ـ زیبای عمو سام ـ با هم
برابر شدن.
 ۱2ـ واحد نیروی الکتریسیته ـ سرافکنده و شرمسار
ـ دوران تنهایی و بیزن و فرزندی.
 ۱۳ـ هرگز از او قرﺽ نخواهید! ـ بیآالیش ـ
بیحال و سست.
 ۱۴ـ فرمانده جنگجویان ـ ثروتمند ـ کنیهدار.
 ۱5ـ مونس و همدم ـ از صاحب منصبان ارشد
در ارتش فرنگ.
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