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خالی اﺯ شوخی

مسﻌود ناصری
ﺁﺗﻼنﺘا ،ﺟﻮﺭﺟیا

شوخی با اخبار

* جان کری وزیر امور خارجه آمریکا :رژیم
جمهوری اسالمی تهدید بزرگتری از «داعش»
است.
ـ او «داعش» است و این یکی داﺋیش! بﭽه
حالل زاده به داییاش میرود!
* هر بیست دقیقه یک نفر قربانی جادههای
ایران میشوند.
ـ چقدر ترافیک بهتر شده؛ قبال هر  ۱۵دقیقه
یک نفر بود!
* در ایران یک محکوم به اعدام بعد از  ۱۹سال
بخشیده و آزاد شد.
ـ معجزه قرآن بوده!
* پنﺞ هزار شهرستان در ایران سینما ندارند.
ـ تقصیر تلویزیون ماهوارهای و اینترنت خفن
است نه مسئوالن!
* مصباح یزدی :بیدینی جامعه را تهدید
میکند.
ـ خودش هم در صف تهدید جامعه ایستاده
است!
* دولت انگلیس صحت ویدیوی سربریدن
سومین گروگان توسط «داعش» را تایید کرد.
ـ گفت که کشتن او کامال بصورت حالل بوده!
* تعداد غرق شدگان سواحل مازندران به ۴0
نفر رسید.
ـ تقصیر خودشان است ،اگر برای تعطیالت به
کویر لوت میرفتند غرق نمیشدند!
* سازمان زلزلهنگاری جمهوری اسالمی :هیچ
جای تهران از لحاﻅ زلزله امن نیست.

ـ اگر شامل جماران میشود از لحاﻅ برای مردم
مشکلی نیست!
* امام جمعه دهدشت :گسترش همخانگی
دختران و پسران مجرد خطرناک شده است.
ـ بابا خودتان گفتید و فتوا دادید که جمعیت
را زیاد کنید!
* کشف فسیل یک موجود عجیب در چین
خبرساز شد!
ـ مگر جنتی به مسافرت چین رفته بوده و
خبرش را پخش نکردهاند؟

چوب دﻭسر ﻃﻼی
جمهوری اسﻼﻣی

بجای تفسیر ﺳیاﺳی هفته

دولت روحانی و برخی از گروههای اصالحطلب
چهار نعل به سوی معامله و دوستی با آمریکا
میروند .دولت اسالمی ایران بخاطر ترس از
«داعش» و پیشروی سریع آنها در خاورمیانه،
میانهاش با آمریکا خوب شده و مرتب سفیر و
سفیرکشی میکنند تا بدون این که به ولی فقیه
بربخورد یکجوری عقلشان را روی هم بگذارند و
از شر این طاعون و سرطان جدید اسالمی یعنی
«داعش» خالﺹ شوند.
حکومت اسالمی ایران حداقل یکی از پایههایش
بر اصل سیاست ضد آمریکایی قرار گرفته تا طلبه
ملبههای چﭗ وطنی از حکومت طرفداری کنند.
در عرﺽ چند ماه گذشته کلیه داراییهای توقیف
و مسدود شده ایران توسط آمریکاییها آزاد و به
حساب بانکی حکومت اسالمی واریز شده است.
آخوندها گویا بهره این پولها و داراییهای
مسدود شده را هم گرفتهاند و به حساب امام با
حق امﻀای علی خامنهای بستانکار شده است.
برای آیتاﷲ خامنهای تن دادن به عمل جراحی
پروستات بهترین بهانه بود که بگوید بعلت بیماری
مرخصی گرفته و در امور مملکت برای مدتی
دخالت نمیکند.
هم برای ایران و هم برای آمریکا مذاکره درباره

«داعش» مهمتر از مذاکره درباره فعالیتهای اتمی
ـ نظامی جمهوری اسالمی است و هر دو فعال آن را
در فریزر گذاشتهاند تا بعدا بیرون بیاورند.
 ۱۳آبان امسال باید جالب باشد .باید منتظر
ماند و دید شعار مرﮒ بر آمریکا چقدر بلند است
و شمار لگدزنها بر پرچم آمریکا در کف خیابانها
چقدر؟
آیا خواست خدا بوده که «داعش» باعﺚ صلح
این شیطان بزرﮒ و آن شیطان کوچک شود؟

جوﮎهای اﻣاﻡ

حسین اشتری ،یکی از مقامات بلندپایه پلیس
جمهوری اسالمی ،گفت :با اقداماتی که توسط
پلیس «فتا» (منظور پنیر  Fetaنیست) انجام شده
است و با همکاری سایر نیروها (سربازان امام زمان
«فیس بوک»ی) و دستگاههای امنیتی سرنﺦهایی
از عوامل توهین به مقدسات و مخصوصا حﻀرت
امام به ویﮋه در «وایبر» پیدا کردهایم.
در چند هفته اخیر جوکهای مربوط به
«توصیف صفات امام» در اینترنت کاربران «فیس
بوک» و «وایبر» و بقیه شبکههای اینترنتی در ایران
را ترکانده است.
حسین اشتری گفت :چون در دولت اعتدال و
تدبیر آقای روحانی به سر میبریم بجای اعدام این
متخلفان برای آنها جراﺋم کمتری قاﺋل شدهایم.
وی توضیح داد :به توصیه علما و مراجع تقلید و امام
جمعهها مجازاتهای ﺫیل را منظور خواهیم کرد:
 ۱ـ برای آنها که این جوکهای امام را
ساختهاند  200ضربه شالق و پاشیدن نمک و فلفل
به چشمهاشان.
 2ـ برای آنها که این جوکها را برای کسان
دیگر فرستادهاند  ۱00ضربه شالق بدون پاشیدن
نمک به چشم.
 ۳ـ برای آنها که از خواندن این جوکها
خندیدهاند و  LOLزدهاند  ۵0ضربه شالق.
 ۴ـ برای آنها که این جوکها را برای
آمریکاییها و اسراییلیها به انگلیسی ترجمه کردهاند
 2۵ضربه شالق برای هر جوک.
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وی گفت :البته ما فقط به دنبال مجازات
نیستیم و از پاداش هم غافل نشدهایم و برای
کاربران اینترنتی که عکسالعمل نشان داده و
گفتهاند «چه لوس!» مبالغ زیادی پول نقد و
آبمیوه ساندیس و بلیت رایگان زیارت مقابر متبرکه
در نظر گرفتهایم.

برای ﻣﻦ دعا ﮐنیﺪ!

آیتاﷲ خامنهای بعد از عمل جراحی سرطان
پروستات خود در روی تخت بیمارستان به
خبرنگاران و مالقاتکنندگان گفت :از ملت
مسلمان ایران میخواهم دعا کنند که من زنده
بمانم.
من فکر میکنم این بهترین رفراندوم برای
جمهوری اسالمی «آری یا نه» است که  ۳۵سال
قبل به آن رای دادیم و ممکن است امروز از رای
خودمان ناراضی باشیم.
آیا اگر خدا واقعا به دعای بندگان خود توجهی
دارد بهتر نیست ببینیم چند نفر برای سالمتی آقا
دعا میکنند و چند نفر نمیکنند؟

اخبار ﻗﻀاﯾی

مصطفیپورمحمدی،وزیردادگستریجمهوری
اسالمی ،گفت :آمار  20درصدی طالق آن هم در
زمانی که رهبر معظم فرمان همت مﻀاعف و بﭽه
بیشتر (ترجمه :سکس بیشتر و بﭽه مﻀاعف و یا
شاید سکس مﻀاعف و بﭽه بیشتر) صادر کرده
و همﭽنین وجود  ۱۴میلیون پرونده قﻀایی در
دادگستریهای ایران باعﺚ خجالت رژیم است .او
گفت :هیچ کشوری در دنیا نیست که یک نفر از
پنﺞ نفر شهروندانش در دادگاه پرونده داشته باشد!
او اضافه کرد :اگر با یک حساب ریاضی ساده
فتوای امام خامنهای را به حساب نیاوریم که دستور
افزایش جمعیت دادهاند میتوان نتیجه گرفت که
نرﺥ طالق در ایران به  ۴0درصد رسیده است یعنی
نیمی از ازدواجها به شکست منجر شدهاند.
وی گفت :برای رسیدگی به پروندههای قﻀایی
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نﻘﺪ سینماﯾی

سایت «مشرق» گزارش کرد که در میان
عیادتکنندگان از آیتاﷲ خامنهای در بیمارستان
بعد از عمل جراحی پروستات معدود زنانی هم در
کنار رجال سیاسی چون رفسنجانی و روحانی و
غیره قرار داشتهاند.
الهام چرخنده بازیگر سینما و تلویزیون از کسانی
بود که از مقام معظم عیادت کرد.
وی به خبرنگار «مشرق» گفت :باالخره به دیدار
حﻀرت ماه رفتم! خدا را شاکرم که توفیق زیارت
ایشان را نصیب من کرد! من با دیدن ایشان روزی
خودم را تا آخر عمر گرفتم!
کامال مشخﺺ است که منظور ایشان از «روزی
تا آخر عمر» چیست و امیدواریم که حتی از گلوی
ایشان به راحتی پایین برود .از شوخی گذشته به
عنوان یک منتقد فیلم و سینما فکر میکنم حق این
خانم را خوردهاند و باید همه جایزههای سینمایی
«فجر» و «اسکار» و «گلدن گلوب» را یکجا برای

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 ................................................................

کمپین «پرچم داعش را آتش بزن» به فراخوان
سه جوان لبنانی در شهر بیروت به نشانه اعتراﺽ
به جنایات وحشیانه و حیوانی این گروه کلید خورد.
من فکر میکنم آتش زدن این پرچم زشت
که حتی رنگی نیست و از خطاطی خوبی هم
بهره نگرفته خیلی بهتر از ریختن سطل آب یﺦ
برای کمک به بیماران مرﺽ  A.L.Sاست .همه
میدانند که ویروس بیماری «دولت اسالمی» خیلی
خطرناکتر از ویروس مرﺽ  A.L.Sاست.
برای کمک به بشریت لطفا سطلهای آب یﺦ
را فعال کنار بگذارید و کبریتها و فندکهایتان را
بیرون بیاورید.

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 ........................................................

آتﺶ بﺠای سطﻞ آب ﯾﺦ

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

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

دادگاهها همین روزهاست که باید از برادران و
خواهران لبنان و فلسطین کمک بگیریم تا شاید
بتوانیم حداقل متوسط طالق را به زیر یک میلیون
پرونده برسانیم و جلوی مردم شرمنده نباشیم.

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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ایفای نقش هنرپیشه زن اول یا هنرپیشه اول زن به
ایشان بدهند! دست علی به همراه ایشان!

رنگ انتخاباتی

اسطورهها در چهارچوب
تکنولوژی

تقاضای نیروی کمکی بکند دریافت که سیگنال
تلفن همراهش قطع شده است .یزید نامرد هم آب
را قطع کرده بود و هم تلفنها را!

?What's Going on

ترجمه آهنگ
«چه خبر است؟»

میگویند یکی از علتهایی که رستم پسرش
سهراب را کشت این بود که او روی باسنش تاتوی
«اهال و سهال» عربی کوبیده بود و به پدرش
نگفته بود!

***

***

وقتی مجنون فهمید که والدین لیلی در قباله
ن فایو ـ اس» را یواشکی به
ازدواج یک «آی فو 
مبلغ مهریه اضافه کردهاند دیوانه شد و سر به
بیابان گذاشت!

***

علت این که شیرین باالخره از فرهاد طالق
گرفت این بود که فرهاد کوه کن بعد از سالها تالش
تیشهاش به یک سنگ طال نخورده بود!

***

رستم وقتی مچ پای اسبش «رخش» را که
داشت در اینترنت عکس اسبهای لخت عربی را
دید میزد گرفت او را با لگد از خانهاش بیرون کرد!

***

یکی از منتقدین سایت «گوگل مترجم» چند
ترجمه فارسی جمالت انگلیسی را برای ابوالقاسم
فردوسی فرستاد .فردوسی در قبرش چرخید و
گفت :ما را بگو که با «شاهنامه» زنده کردیم
ی را!
زبان پارس 

***

میگویند علت این که رستم میخواست
اسفندیار را بکشد این بود که اسفندیار (که خودش
رویین تن بود)یک ویروس نامریی را که قابل رویت
نبود در کامپیوتر رستم قرار داده بود!

***

***

***

در جنگ کربال وقتی امام حسین خواست

اینجا چه خبر است؟
میتوانی به من بگی؟
احتیاجی به علم ریاضیات و فیزیک و اتم و
نجوم نیست
تا بفهمی اینجا چه خبر است...
قیمت پیاز به دالر وصل است
و قیمت پورشه به دانههای تسبیح و جای
مهر نماز
هر دانه زعفران وطن
عرق پیشانی هزار زن
هر بطری شراب
حاصل کار صد ارمنی اهل کتاب
امروز بجای شاهنامه ،خواندن هزار گاهنامه
آلبوم عکس دختران در هتلی در دوبی را
ورق میزنم
بجای نان
برچسب بشکههای نفت را سق میزنم
با چه جنگیدیم؟
مگر شکست را با دستهای خالی ندیدیم؟
اینجا چه خبر است؟
باغ سیب و گالبی چه محصول دارد؟
به من چه که یارو برای یک عروسی خفن
چقدر پول داده؟
بیا مرا بکش و از این دنیا ببر
شاید که این خودش روزی شود خبر
اینجا خبری نیست ...خبری نیست...
فقط این که درختها خشک و اما ...تبری
نیست...

برای فرخی یزدی بسیار سادهتر بود که دست
ت با حکومت بردارد و در سایت «آمازون»
از مخالف 
شیرینیهای خوشمزه یزدی بفروشد اما او این
پیشنهاد را قبول نکرد!

وقتی رستم فهمید رودابه دارد با رومئوی
ایتالیایی در «چت روم» حال میکند برای تالفی
و انتقامجویی به اتاق چت ژولیت رفت!

شوخی عکسی

برای ماروین گی و آهنگ

***

به گزارش سایت «میزان» ،معاون ارتباطاتی
دفتر رییس جمهور گزارشی در صفحه «فیس
بوک» خود مربوط به دیدار حسن روحانی با
رییس جمهور ازبکستان درج کرد .پرویز اسماعیلی
در این نوشته میگوید وقتی جناب رییس جمهور
میزبان اسالم کریماف رییس جمهور ازبکستان بود
با اشاره به کراوات بنفش او گفت :سلیقه خوبی
داری .کراوات شما بنفش است ،رنگ انتخاباتی
من هم بنفش بود.
گویا نوشته پرویز اسماعیلی در مورد ادامه
سخنان حسن روحانی که از اسالم کریماف در
سئوال بعدی پرسیده بود بگو شورتت چه رنگی
است ،از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسالمی
سانسور و حذف شده و کسی نمیداند رنگ شورت
ایشان هم بنفش بوده یا سبز!

***
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برای آ نهایی که معنی اصطالح «مادر
فوالدزره» را تا حاال نفهمیدهاند توضیح میدهم
که این اصطالح برمیگردد به کارخانههایی که
زرههای فلزی برای جنگجویان میساختهاند و گویا
کارکنانش بسیار زشت بودهاند.
آدم و حوا بعلت نداشتن قباله ازدواج نتوانستند
«نوشابه خانواده» از خواروبار فروشی اسالمی
محلهشان بخرند و مجبور شدند از چشمه بهشت
آب خالی بنوشد.

در دنیا چه خبر است؟

«داعش» دارد سر میبرد و جلو میآید .بزودی
قرار است به مرزهای ایران برسد و سربریدن را در
آنجا هم ادامه دهد .این رهبر معظم چقدر فقیه
است که قبل از ظهور «داعش» به فکر چاره افتاد
و گفت باید جمعیت را فورا زیاد کنیم.

آیا ساعت کامپیوتر امام زمان روی تغییر
اتوماتیک زمان در بهار و پاییز تنظیم شده و یا زمان
برای ایشان اصال مطرح نیست!
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کاش بجای کاله فارغالتحصیلی میتونستیم حجابمون رو به هوا پرتاب کنیم!

او میدانست که اگر جمعیت زیاد باشد
«داعش» خسته میشود و نمیتواند بجای ۷۰
میلیون سر همه  ۱۴۰میلیون را ببرد و در نیمه راه
از بین میرود.

***

بزودی قرار است در یک رفراندوم کشور
اسکاتلند برای جدا شدن از قلمرو پادشاهی بریتانیا
از مردمش بخواهد که میخواهند یک کشور
مستقل باشند یا جزو ایالتهای متحده پادشاهی؟
اگر اسکاتلند قرار است از بریتانیا طالق بگیرد به
نظر من بهتر است بر طبق قانون طالق همه چیز
بین آنها نصف و بطور مساوی تقسیم شود وگرنه
بهتر است خودش را لوس نکند .انگلستان اهل
پرداخت مهریه و نفقه و نصف کردن دارایی نیست.

***

اسکاتلند قرار است در یک رفراندوم جدایی خود
را از قلمرو پادشاهی و شاید هم ملکهای انگلستان
و بریتانیا به رای مردم بگذارد .والدیمیر پوتین از
این رفراندوم بسیار هیجانزده شده است .او طی
پیامی به مردم اسکاتلند گفته اگر خواستید مستقل
ن همراه من زنگ بزنید تا کلی سرباز
شوید به تلف 
روسی و تانک و مامور «کی جی بی» برای شما

بفرستم .او نوشته شما ویسکی بیاورید و ما ودکا و
میتوانیم با هم بزنیم!

***

برای من مهم نیست که اسکاتلند از بریتانیا
شود بشرط این که بخاطر این جدایی قیمت
جدا 
ویسکی اسکاچ من باال نرود (از «فیس بوک» یک
عاشق کلکسیونر ویسکی در اسکاتلند)

***

مسئولین دولت اسالمی ایران از پیشرفت
وحشیانه گروه «داعش» که نوعی حمله اعراب به
ایران را تداعی میکند کامال به وحشت افتادهاند.
آنها چارهای ندارند جز این که به مصاف این دزدان
دریایی و شاید هم صحرایی بروند تا انقالبشان
دزدیده نشود.
آنها غافل از این هستند که انقالبی که صادر
کردند باالخره یک روز برمیگردد و به انقالب
وارداتی تبدیل میشود .صادر کردی حال کردی
حاال با واردات هم حال کن!

***

جالب نیست که جنگ اصلی امروز بین
عربهای سنی عربستان و ایرانیهای شیعه به
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«داعﺶ» ﻭ ﻣﺬاﮐراﺕ هستهای

بقیه اﺯ صفحه ۵

جاری بتوانند در جلو بردن برنامهشان
موفق شوند .در گیر بودن آمریکا و تمرکز
تالشها بر علیه «داعش» افزایش تنش
با جمهوری اسالمی را به دالیل نظامی و
امنیتی با مشکل مواجه میسازد .در این
میان مدت زمان کارزار بر علیه «داعش»
و فرجام آن نیز فاکتور مهمی است .اگر
حمالت هوایی آمریکا و متحدانش و
دیگر اقدامات محدود کننده بتواند در
فرصتی چند ماهه «داعش» را چون
گذشته به فعالیتهای مخفی و زیرزمینی
عقب براند ،آنگاه زمینه برای افزایش
سختگیریها بر ایران در صورت حل
نشدن اختالفات مساعد میشود .ضمن

این که همکاریهای راهبردی بین آمریکا و
عربستان نیز افزایش پیدا مینماید .اما در
صورتی که کارزار طوالنی شود آنگاه فشار
غرب بر روی جمهوری اسالمی کاهش پیدا
کرده و دستکم افزایش پیدا نمیکند و
این مساله برای بخش مسلط قدرت در
ایران اهمیت زیادی دارد.
در مجموﻉ تقایل جهانی با «داعش»،
تقابل راهبردی بین حکومتهای ایران و
آمریکا را به نحو ملموسی تغییر نمیدهد
اما در سطح تاکتیکی و مساﺋل مقطعی
تنشها را کاهش میدهد و در کوتاه
مدت اجازه نمیدهد شکاف بر سر برنامه
هستهای افزایش پیدا نماید.

برگرفته اﺯ پایﮕاه اینترنتی »روﺯ«

اﺋتﻼﻑ ﺿﺪ خﻼﻓت اسﻼﻣی...

بقیه اﺯ صفحه 1۵

که در درون سیستم تصمیمگیری ایران
توافقی صورت نگرفته است« :بعﻀی از
مسئوالنمانحرفینداشتند؛منمخالفت
کردم» ،و حتی چنین مطرح شد که «کمر
داعش شکسته شده است» ،پنداری که
دیگر نیازی به اﺋتالف نیست.
عدم تایید کلی یک استراتﮋی خطیر
منطقهای در میان بازیگران ناهمگون
چندان غیرعادی نیست .ترکیه و برخی
دیگر از کشورهای ﺫینفوﺫ هم نگران این
هستند که اقدام علیه «داعش» بالقوه
رژیم اسد را تقویت کند ولی بین آنان و
آمریکا اصطکاکی پیش نیامده است.
کنفرانس پاریس موفقیتی برای
یارگیری و جلب حمایت کشورهای
عرب از سیاست مبارزه با «داعش» به
رهبری آمریکا محسوب میشود هرچند
تردیدهای فراوانی در مراحل اجرایی و
نتایﺞ کوتاهمدت و دراز مدت آن وجود
دارد .در این میان ،اما ،ایران هنوز
تصمیم خاصی ندارد در حالی که با تغییر
مختصری میتوانست بازی بهتری کرده
و نوﻉ رابطه خود را با غرب تعدیل کند.
آنﭽه مسلم است رژیم بشار اسد در
حال استحاله است .ایران نباید خود را در
گیر مسایل یک رژیم ورشکسته سیاسی
کند که بزرﮒترین پشتیبانش روسیه است
آن هم تا زمانی که بتواند به بشار اسد
اسلحه بفروشد .تغییرات مختصر در زبان
دیپلماتیک ایران از جمله انتخابهای
خردگرایانهای بود و هست که هنوز راه آن
کامال بسته نشده است .فراموش نکنیم
که در روزهای آخر دولت مالکی نخست
وزیر پیشین عراق ناگهان ایران از انتخاب
العبادی به عنوان جانشین وی حمایت
به عمل آورد و آن را برای تامین امنیت
منطقه مفید تشخیﺺ داد.
همین حمایت مالیم موجب شد لحن
دیپلماسی آمریکا نسبت به ایران تغییر
کند .ایران میتواند با در پیش گرفتن

خالی اﺯ شوخی

بقیه اﺯ صفحه ۳1

راه افتاده ولی مسلمان بدبخت عراقی و
سوریهای باید در این وسط کشته شود
و خونی از دماغ سعودیها و ایرانیها
جاری نمیشود!

***

با توجه به اخبار جنگ بین سنیهای
«داعش» و شیعههای منطقه که ایران
مرکز آن است باید این جنگ را جنگ بین
«خالفت» و «فقاهت» نام گذاشت چون
دیگر صحبتی از «خرافات» و «وقاحت»
نیست که دست به دست هم دادند و این
جنگ را آغاز کردند.

ﮐارﯾکﻠماتور ﻭ بﻘیه ﻗﻀاﯾا

* درختی را میشناسم که عاشق یک
صندلی چوبی شده بود.
* درختی را میشناسم که از صندلی
الکتریکی متنفر است.
* درختی را میشناسم که فقط
بخاطر ساق پاهای یک صندلی عاشق
او شده است.
* درختی را میشناسم که بسیار

استراتﮋی معتدلتری از تغییر دولت سوریه
و جایگزین شدن سیستمی که مورد قبول
مردم سوریه باشد حمایت کند و در عین
حال بر خواسته خود در مورد حمایت از
تمامیت ارضی سوریه پافشاری داشته
باشد .همین تغییر مختصر میتواند ایران
را همردیف اﺋتالف ضد «دولت اسالمی»
قرار داده و معادله فعلی را به نفع ایران
اصالح کند .سئوال اینجا است که آیا
ایران اصوال قصدی برای تعدیل روابط با
غرب دارد؟
اکنون منطقه آبستن رویدادهای
غیرقابل پیشبینی است .همه چیز ممکن
است اتفاق بیافتد .استقالل کردستان
عراق میتواند کامال به تاخیر بیافتد و یا
حتی تسریع شود .هر دو سناریو عواقب
خاﺹ منطقهای خود را خواهد داشت.
امکان گسترش ویروس «داعش» در
منطقه خطر دیگری است که وجود
دارد .تهدید مرزهای ایران و حتی نفوﺫ
«داعش» به داخل ایران منتفی نیست.
سرنوشت سوریه و این که جنگ داخلی
سه ساله آن چگونه خاتمه خواهد یافت،
گروهای مسلحی که در داخل سوریه فعال
هستند و از همه مهمتر امکان سرریز کردن
بیماری «خالفت اسالمی» به کشورهایی
مانند اردن از مجموعه رویدادهایی است
که این بخش از خاورمیانه را تبدیل به
آزمایشگاهی از ایدﺋولوژیهای متعارﺽ
کرده است .این هم از شگفتیهای تاریﺦ
است که در خاورمیانه حرکت در جهت
ایجاد تعادل بین دموکراسی و اسالم از
یک طرف ژنرال سیسی ) (SISIرا بر مصر
مسلط میکند و از طرف دیگر همان
حرکت در سوریه و عراق  ISISرا به میدان
میآورد] .اصل تکیه بر این تشابه وارونه
اسمی ) (SISI-ISISاز توماس فریدمن
روزنامهنگار مشهور آمریکایی به عاریت
گرفته شده است[.
برگرفته اﺯ پایﮕاه اینترنتی »رادیو فردا«

احساساتی است و از دیدن مردم روی
صندلی چرخدار فلزی گریه میکند و
برﮒهایش میریزد.
* کاش روزی بجای این که بلبل با گل
حال کند و پروانه با شمع وضع برعکس
میشد .کاش میشد پروانه با گل حال
کند و بلبل با شمع .کباب پرنده باید بسیار
خوشمزهتر از کباب پروانه باشد.
* برای معاینه به دکتر رفتم .گوشیاش
را برداشت و بجای این که مرا معاینه کند
به زنش زنگ زد و پرسید شام چی دارند؟
گوشی هم گوشیهای قدیم.
* باران عاشق چترهای بسته است.
* آفتابگردان در شهرهای همیشه
ابری برای معالجه مرﺽ افسردگی به دکتر
روانشناس مراجعه میکند.
* دکتر دندانپزشکی را میشناسم
که به جرم قاچاق عاج فیل توسط پلیس
دستگیر شده است.
* کسی که گوشت گاو نمیخورد چرا
برای خودش یک گاو صندوق باید بخرد؟
* پلیس اسالمی پارک درخت را به
جرم رابطه نامشروﻉ با نیمکت چوبی پارک
جریمه کرد.
* نویسندهای را میشناسم که آرزو
دارد «شبنامه»هایش باالخره روزی در
روزنامه چاﭖ شود.
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ﭘاسﺦ به دﻭ ﭘرسﺶ...

سکوﺕ  ۳۵ساله ...

درﮔﺬشت اﺣمﺪ...

فرید در سال  ۱۳۵8ایران را به مقصد
آمریکا ترک کرد و بعد از پنﺞ سال اقامت در
این کشور برای همیشه به استرالیا رفت.
او که به گفته خودش در هنگام خروج
از ایران عهد میکند تا کار هنری را برای
همیشه کنار بگذارد تا امروز به عهدی که
با خود بسته وفادار مانده است.
منوچهر فرید که اخیرا و به دنبال
سکوتی  ۳۵ساله گفت و گویی کرده است
با یکی از خبرنگاران «رادیو فردا» در مورد
دالیل ترک وطن عالقه چندانی به توضیح
دادن نشان نداده و تنها به یکی دو جمله
کوتاه در این مورد بسنده کرده است .این
گفت و گو اخیرا تحت عنوان «میراﺙ من
سکوت» در دو بخش در سایت اینترنتی
رادیوی مذکور منتشر شده است.

او در اردیبهشت سال  ۱۳۹۳و چند
ماه پیش از مرﮒ خود در گفت و گویی
با خبرگزاری «مهر» گفته بود« :من در
یک شهرستان کوچک کنار یک کالن
شهر بزرﮒ زندگی میکنم و نمیتوانم در
بازیهایی که اینجا در تهران به اسم البی
در حوزه نشر صورت میگیرد حﻀور داشته
باشم .من ناراحتی قلبی دارم و فشار خونم
داﺋما من را رو به مرﮒ میبرد اما من اصال
دوست ندارم بمیرم .هنوز خیلی کار نانوشته
دارم که باید بنویسم و هنوز به افتخاراتی که
شایستهشان هستم ،نرسیدهام».

بقیه اﺯ صفحه ۲4

خودﮐﺸی ﺯناﻥ...

بقیه اﺯ صفحه ۲۲

در ایران«نگرانکننده» است و نشان
میدهد که «سالمت روانی جامعه مطلوب
نیست».
بهگفته شجاعی« ،مردم باید آموزش
ببینند که برای اندکی نامالیمات ،نباید
دست به اقدامات خطرناک و نگرانکننده
بزنند».
سازمان پزشکی قانونی ایران سال
گذشته اعالم کرد که شمار خودکشیها در
این کشور طی  ۹ماهه ابتدای سال ۱۳۹2
نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۱۴
درصد افزایش یافته است.
بر پایه آمار رسمی که سال گذشته از
سوی انجمن مددکاری اجتماعی ایران
منتشر شد ،از سال  ۱۳80تا  ۱۳۹0بیش
از  ۶۱هزار نفر در ایران خودکشی کردهاند.
برگرفته اﺯ پایﮕاه اینترنتی »رادیو ﺯمانه«

بقیه اﺯ صفحه ۲۵

به این که در جریان جزییات پرونده شما
نیستم مشکل است تا همه راه حلها را
به اطالعتان برسانم.
به نظر میرسد که بیشترین نگرانی
شما این است که اشتباه خرید اولین
خانه تکرار شود .در این صورت نوﻉ وام
و میزان اقساط ماهانه ،نرﺥ بهره ﺛابت و
دیگر شرایط وام را دقیقا بررسی کنید .در
مورد قیمتگذاری ملک نیز اگر تردیدی
دارید بانک وام دهنده قبل از صدور وام
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اﻓﻘی
 ۱ـ کتابی از محمدعلی اسالمی ندوشن نویسنده معاصر.
 2ـ از حشرات خونخوار ـ در شک و گمان افتادن ـ
دورانها.
 ۳ـ آب سوار ـ از دانههای خوراکی ـ وسیلهای برای
دربند کشیدن حیوان.
 ۴ـ ضمیر سوم شخﺺ مفرد ـ برای اجرای هر پروژهای از
ضرورتهاست ـ مادر آﺫری ـ هر یک از جملههای قرآن مجید.
 ۵ـ اشاره به شخﺺ نامعلوم ـ معده سوم پرندگان.
 ۶ـ واحد نمایش فیلم در سینما ـ اشاره به دور ـ واحد
پولی است ـ گونهای سنبل کوهی به نام «سنبله»
 7ـ این بیهنر پیچ پیچ ـ ضربهای با سر انگشت ـ ناامید.
 8ـ صدمه و گزند ـ از سر گرفتن و دوباره کاری ـ شادی
و شادمانی.
 ۹ـ ملزم ساختن کسی به کاری ـ دو خطی که هرگز
همدیگر را قطع نکنند ـ کلمه تعلیل و پرسش.
 ۱0ـ کلمه تحسین و شگفتی ـ گاه ناگشودنی شود! ـ
هرگز نه ـ شهر انار.
 ۱۱ـ وسیله صیقل دادن چوب و فلز ـ درون چیزی.
 ۱2ـ رشوهخواری ـ خورشید ـ حمیت و ناموسپرستی
ـ جنس به ظاهر قوی.
 ۱۳ـ همان فالنی است ـ دشنام و نفرین ـ از گمراهی
در آمدن.
 ۱۴ـ تنگهها و بغازها ـ تنها و بیمانند ـ جبه و باالپوش.
 ۱۵ـ از سازمانهای خدماتی به هنگام بروز حوادﺙ
غیرمترقبه.

عمودی
 ۱ـ از پیامبران ـ کتاب «نبوغ مسیحیت» این نویسنده
فرانسوی را به شهرت رسانید.
 2ـ اسب بارکش ـ حالتی که در اﺛر سوﺀ هﻀم و اختالل
معده موجب تکرار صداهایی از سینه و گلو میشود ـ مرد
جوان.
 ۳ـ بلیغ و بلند ـ خویشاوند ـ نوعی مالط ساختمانی.
 ۴ـ بزرگترین آبزی ـ عنوان بعﻀی بانوان ـ قرﺽ و دین.
 ۵ـ طاقت و توان ـ از مشتقات شیر ـ چاق و گنده ـ
آوای گوسفند.
 ۶ـ آواره و سرگردان ـ سیلی ـ وسیله کوفتن.
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جﺪﻭﻝ اﯾﻦ شماره

1

Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

۷

آن شایسته دریافت جایزه اسکار شود.
اینک بازیگران بنام آن و بسیاری از
دستاندرکاران فیلم مذکور بدرود حیات
گفتهاند .اما خاطره آن همﭽنان باقی است
و جمله جالب قاضی منویل عاملی شد تا
آن خاطره ورق بخورد و بر صفحه «یادها و
خاطرهها» آن را با هم مرور کنیم.

5

هرگونه پرﺳﺸی درباره ﺧریﺪ و فروش امالﮎ
داریﺪ و فﮑر میکنیﺪ که نیاﺯ به پاﺳﺦ حقوﻗی
و یا مالیاتی نﺪارد ،اﺯ ﻃریﻖ ایمیﻞ یا ﺷماره
فﮑﺲ ﺯیر برای من ارﺳاﻝ کنیﺪ و یا اﺯ ﻃریﻖ
تلفن با من تماﺱ بﮕیریﺪ تا در ﺷمارههای
بﻌﺪی »ایرانیان« پاﺳﺦ مﺸروﺡ آن را بﺪهم.
robertsoltani@gmail.com
Fax: (630) 491 - 2151

جﺪﻭﻝ سو دﮐو اﯾﻦ شماره

بقیه اﺯ صفحه ۳۲

3

نظر کارشناس بانک را در مورد ارزش
واقعی ملک بررسی خواهد کرد .باید
صراحتا علت نگرانی خود را با مشاور
امالک خود در میان بگذارید تا پاسﺦ
دقیق را دریافت کنید.

بقیه اﺯ صفحه 4۵

در دﻝ دﻻﯾﻠی است...

ﺣﻞ سودﮐو شماره ﻗبﻞ
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 7ـ شجاعت و بیباکی ـ ستاره ـ آگاهی داشتن،
دریافتن.
 8ـ خالﺺ و بیغش ـ گردباد ـ حتما سگ است!
 ۹ـ کیسه چرمی پول ـ تر و تازه ـ آهو.
 ۱0ـ طفیلی ـ واحد واکسن ـ ربالنوﻉ رومی
دختر ژوپیتر.
 ۱۱ـ حرف آخر ـ پوست دباغی شده ـ طرف چﭗ
ـ دانه معطر.
 ۱2ـ زاپاس ـ ساکت و بیصدا ـ ستاره.
 ۱۳ـ آهنگساز آلمانی قرن  ۱۹که سرانجام در
تیمارستان فوت کرد ـ نگهبان قصر طاغوت با چماق
نقرهای ـ بیان و وسعت دادن سخن.
 ۱۴ـ فوری و بیدرنگ ـ ماهی از سال فرنگی ـ
پشیمان.
 ۱۵ـ بخشی از کتاب زرتشت شامل نیایشها و
دعاهای مخصوﺹ ـ رفتار و طرز عمل.
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