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 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس ها
 و ثبت نام در ترم پائیز همین امروز 

با ما تماس بگیرید حاصل فرمايید

اگر به دنبال يک شغل پر درآمد هستيد
ثبت نام در کالس های ترمیم پوست، مو، آرایش دائمی، 

ناخن این موسسه را به شما توصیه می کنیم

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

Avi Career Training
نامه مورد تائید وزارت آموزش و وزارت کار، 

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

با ارائه این کوپن برای کالس ترمیم پوست

300 دالر  تخفیف بگیرید

شوخی با اخبار
رژیم  آمریکا:  امور خارجه  وزیر  کری  * جان 
از »داعش«  بزرگتری  تهدید  جمهوری اسالمی 

است.
ـ او »داعش« است و این یکی دائیش! بچه 

حالل زاده به دایی اش می رود!
* هر بیست دقیقه یک نفر قربانی جاده های 

ایران می شوند.
ـ چقدر ترافیک بهتر شده؛ قبال هر ۱۵ دقیقه 

یک نفر بود!
* در ایران یک محکوم به اعدام بعد از ۱۹ سال 

بخشیده و آزاد شد.
ـ معجزه قرآن بوده!

* پنج هزار شهرستان در ایران سینما ندارند.
ـ تقصیر تلویزیون ماهواره ای و اینترنت خفن 

است نه مسئوالن!
تهدید  را  جامعه  بی دینی  یزدی:  مصباح   *

می کند.
ـ خودش هم در صف تهدید  جامعه ایستاده 

است!
سربریدن  ویدیوی  انگلیس صحت  دولت   *

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 می رفتند غرق نمی شدند!
* سازمان زلزله نگاری جمهوری اسالمی: هیچ 

جای تهران از لحاظ زلزله امن نیست.

ـ اگر شامل جماران می شود 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 نکرد ه اند؟

چوب دوسر طالی 
جمهوری اسالمی

بجای تفسیر سیاسی هفته
دولت روحانی و برخی از گروه های اصالح طلب 
آمریکا  با  به سوی معامله و دوستی  چهار نعل 
از  ترس  بخاطر  ایران  اسالمی  دولت  می روند. 
»داعش« و پیشروی سریع آن ها در خاورمیانه، 
با آمریکا خوب شده و مرتب سفیر و  میانه اش 
سفیرکشی می کنند 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 پایه هایش 
بر اصل سیاست ضد آمریکایی قرار گرفته تا طلبه 
ملبه های چپ وطنی از حکومت طرفداری کنند. 
در عرض چند ماه گذشته کلیه دارایی های توقیف 
و مسدود شده ایران توسط آمریکا یی ها آزاد و به 

حساب بانکی حکومت اسالمی واریز شده است.
دارایی های  و  پول ها  این  بهره  گویا  آخوندها 
مسدود شده را هم گرفته اند و به حساب امام با 
حق امضای علی خامنه ای بستانکار شده است. 
برای آیت اهللا خامنه ای تن دادن به عمل جراحی 
پروستات بهترین بهانه بود که بگوید بعلت بیماری 
مدتی  برای  مملکت  امور  در  و  گرفته  مرخصی 

دخالت نمی کند.
هم برای ایران و هم برای آمریکا مذاکره درباره 

»داعش« مهم تر از مذاکره درباره فعالیت های اتمی 
ـ نظامی جمهوری اسالمی است و هر دو فعال آن را 

در فریزر گذاشته اند تا بعدا بیرون بیاورند.
۱۳ آبان امسال باید جالب باشد. باید منتظر 
ماند و دید شعار مرگ بر آمریکا چقدر بلند است 
و شمار لگدزن ها بر پرچم آمریکا در کف خیابان ها 

چقدر؟
آیا خواست خدا بوده که »داعش« باعث صلح 

این شیطان بزرگ و آن شیطان کوچک شود؟

جوک های امام
حسین اشتری، یکی از مقامات بلندپایه پلیس 
جمهوری اسالمی، گفت: با اقداماتی که توسط 
پلیس »فتا« )منظور پنیر Feta نیست( انجام شده 
است و با همکاری سایر نیروها )سربازان امام زمان 
»فیس بوک«ی( و دستگاه های امنیتی سرنخ هایی 
از عوامل توهین به مقدسات و مخصوصا حضرت 

امام به ویژه در »وایبر« پیدا کرده ایم.
به  مربوط  جوک های  اخیر  هفته  چند  در 
»توصیف صفات امام« در اینترنت کاربران »فیس 
بوک« و »وایبر« و بقیه شبکه های اینترنتی در ایران 

را ترکانده است.
حسین اشتری گفت: چون در دولت اعتدال و 
تدبیر  آقای روحانی به سر می بریم بجای اعدام این 
متخلفان برای آن ها جرائم کمتری قائل شده ایم. 
و ی توضیح داد: به توصیه علما و مراجع تقلید و امام 
جمعه ها مجازات های ذیل را منظور خواهیم کرد:

را  امام  جوک های  این  که  آن ها  برای  ـ   ۱
ساخته اند 200 ضربه شالق و پاشیدن نمک و فلفل 

به چشم هاشان.
2 ـ برای آن ها که این جوک ها را برای کسان 
دیگر فرستاده اند ۱00 ضربه شالق بدون پاشیدن 

نمک به چشم.
این جوک ها  از خواندن  آن ها که  برای  ـ   ۳

خندیده اند و LOL زده اند ۵0 ضربه شالق.
برای  را  جوک ها  این  که  آن ها  برای  ـ   ۴
آمریکایی ها و اسراییلی ها به انگلیسی ترجمه کرده اند 

2۵ ضربه شالق برای هر جوک.

به دنبال مجازات  البته ما فقط  وی گفت: 
برای  و  پاداش هم غافل نشده ایم  از  و  نیستیم 
و  داده  نشان  اینترنتی که عکس العمل  کاربران 
و  نقد  پول  زیادی  مبالغ  لوس!«  گفته اند »چه 
آبمیوه ساندیس و بلیت رایگان زیارت مقابر متبرکه 

در نظر گرفته ایم.

برای من دعا کنید!
آیت اهللا خامنه ای بعد از عمل جراحی سرطان 
به  بیمارستان  تخت  روی  در  خود  پروستات 
ملت  از  گفت:  مالقات کنندگان  و  خبرنگاران 
مسلمان ایران می خواهم دعا کنند که من زنده 

بمانم.
برای  رفراندوم  بهترین  این  من فکر می کنم 
 جمهوری اسالمی »آری  یا نه« است که ۳۵ سال 
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 می کنند و چند نفر نمی کنند؟

اخبار قضایی
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری 
اسالمی، گفت: آمار 20 درصدی 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 ۱۴ میلیون پرونده قضایی در 
دادگستری های 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 خامنه ای را به حساب نیاوریم که دستور 
افزایش جمعیت داده اند می توان نتیجه گرفت که 
نرخ طالق در ایران به ۴0 درصد رسیده است یعنی 

نیمی از ازدواج ها به شکست منجر شده اند.
وی گفت: برای رسیدگی به پرونده های قضایی 

دادگا ه ها 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.

آتش بجای سطل آب یخ
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 می کنم آتش زدن این پرچم زشت 
از خطاطی خوبی هم  که حتی رنگی نیست و 
بهره نگرفته خیلی بهتر از ریختن سطل آب یخ 
برای کمک به بیماران مرض A.L.S است. همه 
می دانند که ویروس بیماری »دولت اسالمی« خیلی 

خطرناک تر از ویروس مرض A.L.S است.
برای کمک به بشریت لطفا سطل های آب یخ 
را فعال کنار بگذارید و کبریت ها و فندک هایتان را 

بیرون بیاورید.

نقد سینمایی
میان  در  که  کرد  گزارش  »مشرق«  سایت 
عیادت کنندگان از آیت اهللا خامنه ای در بیمارستان 
بعد از عمل جراحی پروستات معدود زنانی هم در 
کنار رجال سیاسی چون رفسنجانی و روحانی و 

غیره قرار داشته اند. 
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 می کنم حق این 
خانم را خورده اند و باید همه جایزه های سینمایی 
»فجر« و »اسکار« و »گلدن گلوب« را یکجا برای 
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شوخی عکسی

کاش بجای کاله فارغ التحصیلی می تونستیم حجابمون رو به هوا پرتاب کنیم!

 بقیه در صفحه 41   

بنیاد فرهنگی دماوند

زمان:  یکشنبه  ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ 
گردهمائی : ساعت ۶ و نیم  بعد از ظهر  (پذیرائی با چای، قهوه و شیرینی)

تلفن اطالعات:   774.326.0983 شروع سخنرانی: ساعت ۷ بعد از ظهر

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136

51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850
Direction from 355 (Hungerford Drive): 

Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (across from Technial Center)

Damavand Cultural Foundation
P.O. Box: 4184, Rockville, MD. 20849

BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org

یادواره سیمین بهبهانی؛ شاعر ملی
سخنرانان: دکتر فاطمه کشاورز 

(رئیس دانشکدۀ زبان ها، ادبیات و فرهنگ ها در دانشگاه مریلند و مدیر بنیاد روشن برای مطالعات فارسی) 

و اردشیر  لطفعلیان (شاعر و پژوهشگر فرهنگی)

در این گردهمایی فیلم کوتاهی شامل شعر خوانی و سخنرانی سرایندۀ بزرگ ارائه 
و یک قطعه موسیقی زنده نیز توسط دکتر علی فاطمی اجرا خواهد شد    

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

رنگ انتخاباتی
به گزارش سایت »میزان«، معاون ارتباطاتی 
در صفحه »فیس  گزارشی  رییس جمهور  دفتر 
با  روحانی  دیدار حسن  به  مربوط  خود  بوک« 
رییس جمهور ازبکستان درج کرد. پرویز اسماعیلی 
در این نوشته می گوید وقتی جناب رییس جمهور 
میزبان اسالم کریم اف رییس جمهور ازبکستان بود 
با اشاره به کراوات بنفش او گفت: سلیقه خوبی 
داری. کراوات شما بنفش است، رنگ انتخاباتی 

من هم بنفش بود.
ادامه  مورد  در  اسماعیلی  پرویز  نوشته  گویا 
سخنان حسن روحانی که از اسالم کریم اف در 
سئوال بعدی پرسیده بود بگو شورتت چه رنگی 
است، از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسالمی 
سانسور و حذف شده و کسی نمی داند رنگ شورت 

ایشان هم بنفش بوده یا سبز!

اسطوره ها در چهارچوب 
تکنولوژی

رومئوی  با  دارد  رودابه  فهمید  رستم  وقتی 
ایتالیایی در »چت روم« حال می کند برای تالفی 

و انتقام جویی به اتاق چت ژولیت رفت!

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

زبان پارسی  را!

***
می خواست  رستم  که  این  علت  می گویند 
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!

***
امام حسین خواست  در جنگ کربال وقتی 

تقاضای نیروی کمکی بکند دریافت که سیگنال 
تلفن همراهش قطع شده است. یزید نامرد هم آب 

را قطع کرده بود و هم تلفن ها را!

***
می گویند یکی از علت هایی که رستم پسرش 
سهراب را کشت این بود که او روی باسنش تاتوی 
پدرش  به  و  بود  کوبیده  عربی  و سهال«  »اهال 

نگفته بود!

***
برای فرخی یزدی بسیار ساده تر بود که دست 
از مخالفت  با حکومت بردارد و در سایت »آمازون« 
این  او  اما  شیرینی های خوشمزه یزدی بفروشد 

پیشنهاد را قبول نکرد!

***
وقتی مجنون فهمید که والدین لیلی در قباله 
ازدواج یک »آی فون  فایو ـ اس« را یواشکی به 
مبلغ مهریه اضافه کرده اند دیوانه شد و سر به 

بیابان گذاشت!

***
علت این که شیرین باالخره از فرهاد طالق 
گرفت این بود که فرهاد کوه کن بعد از سال ها تالش 

تیشه اش به یک سنگ طال نخورده بود!

***
رستم وقتی مچ پای اسبش »رخش« را که 
داشت در اینترنت عکس اسب های لخت عربی را 
دید می زد گرفت او را با لگد از خانه اش بیرون کرد!

***
»مادر  اصطالح  معنی  که  آن هایی  برای 
فوالدزره« را تا حاال نفهمیده اند توضیح می دهم 
به کارخانه هایی که  برمی گردد  این اصطالح  که 
زره های فلزی برای جنگجویان می ساخته اند و گویا 

کارکنانش بسیار زشت بوده اند.

***
آدم و حوا بعلت نداشتن قباله ازدواج نتوانستند 
اسالمی  فروشی  خواروبار  از  خانواده«  »نوشا به 
محله شان بخرند و مجبور شدند از چشمه بهشت 

آب خالی بنوشد.

***
تغییر  روی  زمان  امام  کامپیوتر  ساعت  آیا 
اتوماتیک زمان در بهار و پاییز تنظیم شده و یا زمان 

برای ایشان اصال مطرح نیست!

برای ماروین گی و آهنگ 
  What's Going on?

ترجمه آهنگ 
»چه خبر است؟«

اینجا چه خبر است؟
می توانی 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 دانه های تسبیح و جای 
مهر نماز

هر دانه زعفران وطن
عرق پیشانی هزار زن

هر بطری شراب
حاصل کار صد ارمنی اهل کتاب

امروز بجای شاهنا مه، خواندن هزار گاهنامه
را  دوبی  در  هتلی  در  دختران  آلبوم عکس 

ورق می زنم
بجای نان

برچسب بشکه های نفت را سق می زنم 
با چه جنگیدیم؟

مگر شکست را با دست های خالی ندیدیم؟
اینجا چه خبر است؟

باغ سیب و گالبی چه محصول دارد؟
برای یک عروسی خفن  یارو  به من چه که 

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 درخت ها خشک و اما... تبری 
نیست...

در دنیا چه خبر است؟
»داعش« دارد سر می برد و جلو می آید. 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. 

باشد  زیاد  جمعیت  اگر  که  می دانست  او 
»داعش« خسته می شود و نمی تواند بجای 70 
میلیون سر همه ۱۴0 میلیون را ببرد و در نیمه راه 

از بین می رود.

***
کشور  رفراندوم  یک  در  است  قرار  بزودی 
اسکاتلند برای جدا شدن از قلمرو پادشاهی بریتانیا 
کشور  یک  می خواهند  که  بخواهد  مردمش  از 
مستقل باشند یا جزو ایالت های متحده پادشاهی؟ 
اگر اسکاتلند قرار است از بریتانیا طالق بگیرد به 
نظر من بهتر است بر طبق قانون طالق همه چیز 
بین آن ها 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 ملکه ای انگلستان 
و بریتانیا به رای  مردم بگذارد. والدیمیر پوتین از 
این رفراندوم بسیار هیجان زده شده است. او طی 
پیامی به مردم اسکاتلند گفته اگر خواستید مستقل 
شوید به تلفن  همراه من زنگ بزنید تا کلی سرباز 
روسی و تانک و مامور »کی جی بی« برای شما 

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

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

عاشق کلکسیونر ویسکی در اسکاتلند(

***
پیشرفت  از  ایران  اسالمی  دولت  مسئولین 
وحشیانه گروه »داعش« که نوعی حمله اعراب به 
ایران را تداعی می کند کامال به وحشت افتاده اند. 
آن ها چاره ای ندارند جز این که به مصاف این دزدان 
دریایی و شاید هم صحرایی بروند تا انقالبشان 

دزدیده نشود.
آن ها غافل از این هستند که انقالبی که صادر 
انقالب  به  و  برمی گردد  روز  یک  باالخره  کردند 
وارداتی تبدیل می شود. صادر کردی حال کردی 

حاال با واردات هم حال کن!

***
بین  امروز  اصلی  جنگ  که  نیست  جالب 
عرب های سنی عربستان و ایرانی های شیعه به 
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

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

بقیه از صفحه ۵

بقیه از صفحه ۳1
خالی از شوخی

۷

۱

۲

۴

5

6

۴

۲

۹ 5

۹

۲

۹

۸

6

۳

۴

۷۲

۳

۴ 5

۲
۴

۹

۷

۷

۱

۸

۸

6

۷

۴

۱

۱

7

61

1

2

8

93

1

629

41

97

896

3

29

3

5
8

86

4

48
259

59
74

36

5
486

27

143
578

8

6
5

3291
4

7

2

7

8

5

7

1

6
4

6

1 9 2
53

4

5
1
3 7

2

3

15  14   13  12   1 1   10   9    8    7    6     5    4    3    2    1   
   1
   2
   3
   4
    5
   6
   7
   8
  9
  10
  1 1
 12
  13
 14
15

15  14   13  12   1 1   10   9    8    7    6     5    4    3    2    1   
   1
   2
   3
   4
    5
   6
   7
   8
  9
  10
  1 1
 12
  13
 14
15

چ

چ

ا

ا

ا

چ

ا

ا

ا

چ

ا

ا

م

ا

ی

ر

ا ن

ا

چ

س

چ

چ

ل

و
و

و

ر
ه

م

ا

ک

ن

ب

ر

چ

د

ر چ

ا

و

ی

ر

گ

ه
ن ر

و
چ

و

ا

ن
د

م
م

م

ا

ه

و
ن

ا

ا

ا

گ
س

ک

س

ک

س

ری

ل

ی
ت

ن

بت

ا

ا

س
ا

ا

ا

ن

ا

چ

ج

ر
ا

ا

ای

ی

ر

ج

ت

ط

ب

ل ت

ی

م

ت
ی

ل

گغ

ی

ی

ت

و

ی

ت

ا

و

ک

د

ر

ر
ر

سر

ر

د

ر

ن
د

ب
ی

ر

ن

و
ح

چ
م

خ

ه

ه

ف

ل

ر

ب

ب

ی
ب

مه ه

ل

م

ه
ی

ی

گ

ه

ن

ل
س

ل

ا

م

دگخ
دخ

دتنن
دتگن

هجمن
منخسگتش

شدلم
نسدنمن
للنسخم ی

۱ـ  از پیامبرانـ  کتاب »نبوغ مسیحیت« این نویسنده 
فرانسوی را به شهرت رسانید.

2ـ  اسب بارکشـ  حالتی که در اثر سوء هضم و اختالل 
معده موجب تکرار صداهایی از سینه و گلو می شود ـ مرد 

جوان.
۳ـ  بلیغ و بلندـ  خویشاوندـ  نوعی مالط ساختمانی.

۴ـ  بزرگترین آبزیـ  عنوان بعضی بانوانـ  قرض و دین.
۵ ـ طاقت و توان ـ از مشتقات شیر ـ چاق و گنده ـ 

آوای گوسفند.
۶ـ  آواره و سرگردانـ  سیلیـ  وسیله کوفتن.

ـ کتابی از محمدعلی اسالمی ندوشن نویسنده معاصر.  ۱
2 ـ از حشرات خونخوار ـ در شک و گمان افتادن ـ 

دوران ها.
۳ ـ آب سوار ـ از دانه های خوراکی ـ وسیله ای برای 

دربند کشیدن حیوان.
۴ـ  ضمیر سوم شخص مفردـ  برای اجرای هر پروژه ای از 
ـ هر یک از جمله های قرآن مجید. ـ مادر آذری  ضرورت هاست 

۵ـ  اشاره به شخص نامعلومـ  معده سوم پرندگان.
۶ـ  واحد نمایش فیلم در سینماـ  اشاره به دورـ  واحد 

پولی استـ  گونه ای سنبل کوهی به نام »سنبله«
ـ ناامید. ـ ضربه ای با سر انگشت  ـ این بی هنر پیچ پیچ   7

8 ـ  صدمه و گزندـ  از سر گرفتن و دوباره کاریـ  شادی 
و شادمانی.

۹ ـ ملزم ساختن کسی به کاری ـ دو خطی که هرگز 
همدیگر را قطع نکنندـ  کلمه تعلیل و پرسش.

۱0 ـ کلمه تحسین و شگفتی ـ گاه ناگشودنی شود! ـ 
هرگز نهـ  شهر انار.

۱۱ـ  وسیله صیقل دادن چوب و فلزـ  درون چیزی.
۱2ـ  رشوه خواریـ  خورشیدـ  حمیت و ناموس پرستی 

ـ جنس به ظاهر قوی.
۱۳ ـ همان فالنی است ـ دشنام و نفرین ـ از گمراهی 

در آمدن.
۱۴ـ  تنگه ها و بغازهاـ  تنها و بی مانندـ  جبه و باالپوش.

۱۵ ـ از سازمان های خدماتی به هنگام بروز حوادث 
7 ـ شجاعت و بی باکی ـ ستاره ـ آگاهی داشتن، غیرمترقبه.

دریافتن.
8ـ  خالص و بی غشـ  گردبادـ  حتما سگ است!

۹ـ  کیسه چرمی پولـ  تر و تازهـ  آهو.
رومی  رب النوع  ـ  واکسن  واحد  ـ  ـ طفیلی   ۱0

دختر ژوپیتر.
۱۱ ـ حرف آخر ـ پوست دباغی شده ـ طرف چپ 

ـ دانه معطر.
۱2ـ  زاپاسـ  ساکت و بی صداـ  ستاره.

در  سرانجام  که  قرن ۱۹  آلمانی  آهنگساز  ـ   ۱۳
تیمارستان فوت کردـ  نگهبان قصر طاغوت با چماق 

نقره ایـ  بیان و وسعت دادن سخن.
۱۴ ـ فوری و بی درنگ ـ ماهی از سال فرنگی ـ 

پشیمان.
۱۵ ـ بخشی از کتاب زرتشت شامل نیایش ها و 

دعاهای مخصوصـ  رفتار و طرز عمل.

راه افتاده ولی مسلمان بدبخت عراقی و 
سوریه ای باید در این وسط کشته شود 
ایرانی ها  و  از دماغ سعودی ها  و خونی 

جاری نمی شود!

***
با توجه به اخبار جنگ بین سنی های 
»داعش« و شیعه های 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 می شناسم که عاشق یک 

صندلی چوبی شده بود.
* درختی را می شناسم که از صندلی 

الکتریکی متنفر است.
فقط  که  می شناسم  را  درختی   *
بخاطر ساق پاهای یک صندلی عاشق 

او شده است.
بسیار  که  می شناسم  را  درختی   *

احساساتی است و از دیدن مردم روی 
و  می کند  گریه  فلزی  صندلی چرخدار 

برگ هایش می ریزد.
* کاش روزی بجای این که بلبل با گل 
حال کند و پروانه با شمع وضع برعکس 
می شد. کاش می شد پروانه با گل حال 
کند و بلبل با شمع. کباب پرنده باید بسیار 

خوشمزه تر از کباب پروانه باشد.
* برای معاینه به دکتر رفتم. گوشی اش 
را برداشت و بجای این که مرا معاینه کند 
به زنش زنگ زد و پرسید شام چی دارند؟ 

گوشی هم گوشی های قدیم.
* باران عاشق چترهای بسته است.

در شهر های همیشه  آفتابگردان   *
ابری برای معالجه مرض افسردگی به دکتر 

روانشناس مراجعه می کند.
را می شناسم  دندانپزشکی  دکتر   *
که به جرم قاچاق عاج فیل توسط پلیس 

دستگیر شده است.
* کسی که گوشت گاو نمی خورد چرا 
برای خودش یک گاو صندوق باید بخرد؟
* پلیس اسالمی پارک درخت را به 
جرم رابطه نامشروع با نیمکت چوبی پارک 

جریمه کرد.
* نویسنده ای را می شناسم که  آرزو 
دارد »شبنامه « هایش باالخره روزی در 

روزنامه چاپ شود.

بقیه از صفحه 4۵

پاسخ به دو پرسش...

آن شایسته دریافت جایزه اسکار شود.
اینک بازیگران بنام آن و بسیاری از 
دست اندرکاران فیلم مذکور بدرود حیات 
گفته اند. اما خاطره آن همچنان باقی است 
و جمله جالب قاضی منویل عاملی شد تا 
آن خاطره ورق بخورد و بر صفحه »یادها و 

خاطره ها« آن را با هم مرور کنیم.

بقیه از صفحه ۳۲

در دل دالیلی است...

که در درون سیستم تصمیم گیری ایران 
توافقی صورت نگرفته است: »بعضی از 
مسئوالنمان حرفی نداشتند؛ من مخالفت 
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 
ناهمگون  بازیگران  میان  در  منطقه ای 
چندان غیر عادی نیست. ترکیه و برخی 
دیگر از کشورهای ذی نفوذ هم نگران این 
هستند که اقدام علیه »داعش« بالقوه 
رژیم اسد را تقویت کند ولی بین آنان و 

آمریکا اصطکاکی پیش نیامده است.
برای  موفقیتی  پاریس  کنفرانس 
کشورهای  حمایت  جلب  و  یارگیری 
عرب از سیاست مبارزه با »داعش« به 
رهبری آمریکا محسوب می شود هرچند 
و  اجرایی  مراحل  در  فراوانی  تردید های 
نتایج کوتاه مدت و دراز مدت آن وجود 
هنوز  ایران  اما،  میان،  این  در  دارد. 
تصمیم خاصی ندارد در حالی که با تغییر 
مختصری می توانست 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 بزرگ ترین پشتیبانش روسیه است 
آن هم تا زمانی که بتواند به بشار اسد 
اسلحه بفروشد. تغییرات مختصر در زبان 
انتخاب های  از جمله  ایران  دیپلماتیک 
خردگرایانه ای 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 
ایران می تواند با در پیش گرفتن  کند. 

استراتژی معتدل تری 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 
داشته  پافشاری  ارضی سوریه  تمامیت 
باشد. همین تغییر مختصر می تواند ایران 
را هم ردیف ائتالف ضد »دولت اسالمی« 
قرار داده و معادله فعلی را به نفع ایران 
آیا  اینجا است که  اصالح کند. سئوال 
ایران اصوال قصدی برای تعدیل روابط با 

غرب دارد؟ 
رویدادهای  آبستن  منطقه  اکنون 
غیر قابل پیش بینی است. همه چیز ممکن 
است اتفاق بیافتد. استقالل کردستان 
عراق می تواند کامال به تاخیر بیافتد و یا 
حتی تسریع شود. هر دو سناریو عواقب 
خاص منطقه ای خود را خواهد داشت. 
در  »داعش«  ویروس  گسترش  امکان 
وجود  که  است  دیگری  خطر  منطقه 
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 مهم تر امکان سرریز کردن 
بیماری »خالفت اسالمی« به کشورهایی 
مانند اردن از مجموعه رویدادهایی است 
که این بخش از خاور میانه را تبدیل به 
آزمایشگاهی از ایدئولوژی های متعارض 
کرده است. این هم از شگفتی های تاریخ 
است که در خاور میانه حرکت در جهت 
ایجاد تعادل بین دموکراسی و اسالم از 
یک طرف ژنرال سیسی (SISI) را بر مصر 
دیگر   همان  از طرف  و  مسلط می کند 
حرکت در سوریه و عراق ISIS را به میدان 
می آورد. [اصل تکیه بر این تشابه وارونه 
فریدمن  توماس  از   (SISI-ISIS) اسمی 
عاریت  به  آمریکایی  روزنامه نگار مشهور 

گرفته شده است.]
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو فردا»

بقیه از صفحه 1۵
ائتالف ضد خالفت اسالمی...

جاری بتوانند در جلو بردن برنامه شان 
موفق شوند. در گیر بودن آمریکا و تمرکز 
تالش ها بر علیه »داعش« افزایش تنش 
با جمهوری اسالمی را به دالیل نظامی و 
امنیتی با مشکل مواجه می سازد. در این 
میان مدت زمان کارزار بر علیه »داعش« 
و فرجام آن نیز فاکتور مهمی است. اگر 
و  متحدانش  و  آمریکا  هوایی  حمالت 
دیگر اقدامات محدود کننده بتواند در 
چون  را  »داعش«  ماهه  چند  فرصتی 
گذشته به فعالیت های مخفی و زیر زمینی 
افزایش  برای  زمینه  آنگاه  براند،  عقب 
ایران در صورت حل  بر  سخت گیری ها 
نشدن اختالفات مساعد می شود. ضمن 

این که همکاری های راهبردی بین آمریکا و 
عربستان نیز افزایش پیدا می نماید. اما در 
صورتی که کارزار طوالنی شود آنگاه فشار 
غرب بر روی جمهوری اسالمی کاهش پیدا 
کرده و دست کم افزایش پیدا نمی کند و 
این مساله برای بخش مسلط قدرت در 

ایران اهمیت زیادی دارد.
در مجموع تقایل جهانی با »داعش«، 
تقابل راهبردی بین حکومت های ایران و 
آمریکا را به نحو ملموسی تغییر نمی دهد 
اما در سطح تاکتیکی و مسائل مقطعی 
کوتاه  در  و  می دهد  کاهش  را  تنش ها 
مدت اجازه نمی دهد شکاف بر سر برنامه 

هسته ای افزایش پیدا نماید.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

»داعش« و مذاکرات هسته ای

نشان  و  است  ایران»نگران کننده«  در 
می دهد که »سالمت روانی جامعه مطلوب 

نیست.«
به گفته شجاعی، »مردم باید آموزش 
ببینند که برای اندکی نامالیمات، نباید 
دست به اقدامات خطرناک و نگران کننده 

بزنند.«
ایران سال  قانونی  پزشکی  سازمان 
گذشته اعالم کرد که شمار خودکشی ها در 
این کشور طی ۹ ماهه 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 ۱۳80 تا ۱۳۹0 بیش 
از ۶۱ هزار نفر در ایران خودکشی کرده اند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

خودکشی زنان...
بقیه از صفحه ۲۲

فرید در سال ۱۳۵8 ایران 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 می کند تا کار هنری را برای 
همیشه کنار بگذارد تا امروز به عهدی که 

با خود بسته وفادار مانده است.
به دنبال  منوچهر فرید که اخیرا و 
سکوتی ۳۵ ساله 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.

بقیه از صفحه ۲4
سکوت ۳۵ ساله ...

او در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ و چند 
ماه پیش از مرگ خود در گفت و گویی 
با خبرگزاری »مهر« گفته بود: »من در 
کالن  یک  کنار  کوچک  شهرستان  یک 
شهر بزرگ زندگی می کنم و نمی توانم در 
بازی   هایی که اینجا در تهران به اسم البی 
در حوزه نشر صورت می گیرد حضور داشته 
باشم. من ناراحتی قلبی دارم و فشار خونم 
دائما من را رو به مرگ می برد اما من اصال 
دوست ندارم بمیرم. هنوز خیلی کار نانوشته 
دارم که باید بنویسم و هنوز به افتخاراتی که 

شایسته شان هستم، نرسیده ام.«

درگذشت احمد...
بقیه از صفحه ۲۵

به این که در جریان جزییات پرونده شما 
نیستم مشکل است تا همه راه  حل ها را 

به اطالعتان برسانم. 
به نظر می رسد 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 قیمت گذاری ملک نیز اگر تردیدی 
دارید بانک وام دهنده قبل از صدور وام 

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

دقیق را دریافت کنید.


