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از ایران چه خبر؟
مرتضی  پاپ  موزیک  خواننده  جنازه  تشیع 
نزدیک یک  به گفته  هایی  و  پاشایی صدها هزار 
میلیون نفر جمعیت را به خیابان کشاند. این سیلی 
بزرگی است به صورت رژیمی که موزیک و موسیقی 
را به زور به زیرزمین ها و محافل مخفی مردم و 
جوانان کشانده و همواره با آن مبارزه کرده است.

وقتی مراسم تاسوعا و عاشورا که با تبلیغ و فشار 
دولت همین تعداد مردم را به خیابان ها و مسجدها 
می آورد و این مراسم تشیع جنازه که خودجوش 
است را با آن مقایسه می کنیم باید نتیجه گرفت که 
فاتحه مرگ حکومت »داعشی« اسالمی در ایران 

خوانده شده اما کسی صدایش را نشنیده است.

***
اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور، گفت: »ما 
صرفا و فقط در خورش قورمه  سبزی و آبگوشت 
بزباش می توانیم در عرصه بین المللی رقابت کنیم!«
وی که در جلسه ای درباره ناتوانی کشور ایران 
در صحنه رقابت تولیدی و تجاری جهان صحبت 
می کرد گفت: با آن که هم مواد اولیه جنس ما 
ارزان تر است و هم دستمزد کارگران ما را جلوی 
بچه بگذاری گریه می کند باز هم نمی توانیم به علت 
وجود انحصار دولت در صادرات با دیگر کشورها 

رقابت  کنیم.
این آقای ترکان هم خیلی به آینده قورمه سبزی 
و آبگوشت بزباش خوشبین است و نمی داند که 
وقتی گوشت ما از مالزی و پاکستان و چین می آید 
و لوبیای ما از ترکیه و لیمو عمانی ما از کویت و 

دوبی به زودی قورمه سبزی و آبگوشت بزباش چینی 
در ظرف های یکبار مصرف و خیلی هم مرتب و 
خوشگل در فریزر تمام ایرانی ها قرار خواهد گرفت. 
حاال قورمه سبزی ما کمی هم سوس های سویای 
چینی داشته باشد برای کسی که گرسنه است و 

پول ندارد چه فرقی می کند؟

***
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسالمی 
گفت: مجلس خبرگان از جایگاه اصلی خود دور 
شده و به مجلس گردهمآیی اعضاء برای صرف نهار 

و شام تبدیل شده است.
یکی از اعضای مجلس خبرگان که نخواست 
نامش فاش شود گفت: دل این علی آقا می سوزد 
که چرا خودش نهار و شام این مجلس را نمی خورد 
و وقتی که بفهمد قرار است غیر از نهار و شام 
جلسه هایی همراه با صبحانه هم داشته باشیم 

احتماال از حسادت منفجر خواهد شد!

***
سوژه  با  تئآتری  است  قرار  که  شده  شایع 
یکی  صحنه  روی  به  اصفهان  اسیدپاشی های 
از تئآترهای شهر برود. می گویند تهیه کننده و 
کارگردان این تئآتر هنوز موفق به اخذ جواز نمایش 
از وزارت ارشاد نشده است. همین هایی که این ها را 
می گویند اضافه می کنند که علت گیر کردن پروانه 
نمایش و گیر دادن به نویسنده و کارگردان و گروه 
بازیگران این است که بازیگر زن در قسمت پایانی 
پرده آخر برای آن که تماشاگران عمق نمایش را 
حس کنند قرار است به روی چند نفر ردیف جلو 

تماشاگران اسید بپاشد!

***
روزنامه »کیهان« تهران گزارش کرد که شورای 
عالی اشتغال که کارش بررسی میزان عرضه و 
تقاضای موجود در بازار کار و نهایتا افزایش اشتغال 
اصال  اخیر  ماه  چهار  عرض  در  است  ایران  در 
جلسه ای تشکیل نداده است. مسئول و سخنگوی 
این شورای اشتغال به خبرنگار روزنامه »اعتماد« 
گفت: به ابوالفضل قسم که قصد کم  کاری نداشتیم 
و اگر جلسه نداشتیم برای این بود که سرمان 

»شلوغ« بود!

***
گفته می شود که باراک اوباما، رییس جمهور 
آمریکا، نامه محرمانه ای برای رهبر فقیه جمهوری 
اسالمی ایران فرستاده است. همه حدس می زدند 
متن این نامه درباره فعالیت های هسته ای جمهوری 
اسالمی و همکاری برای مبارزه با جنبش غیرانسانی 
ـ اسالمی گروه »داعش« باشد اما کشف شده 
که متن این نامه چیز دیگری و بسیار خصوصی 

بوده است.
گویا اوباما از علی خامنه ای در نامه اش سئوال 
کرده: آیت اهلل، رمز این که شما با فقط ۱۵ درصد 
محبوبیت این همه سال بر سر کار مانده اید و من 
با ۳۵ درصد محبوبیت در میان مردم آمریکا اینقدر 

مشکل دارم چیست؟

تحریم های زنگ زده
حسن روحانی در گفت و گویی با الهام علی اف، 
رییس جمهور آذربایجان، که در هفته اخیر انجام 
شد گفت: تحریم ها سالحی زنگ زده است و روی 

ما تاثیری ندارد.
او در ابتدای گفت و گو و شروع این مالقات به 
شوخی به رییس جمهور آذربایجان گفت: چطور 
شد که تو با این اسم دخترانه »الهام« و اسم عربی 
»علی« و نام خانوادگی »اف« روسی رییس جمهور 

ترک ها شدی؟
این جوک زیاد به مذاق علی اف خوش نیامد 
و به حسن روحانی گفت: اگر از جوک های ترکی 
کشورتان می گفتید بیشتر می خندیدم! او ادامه داد: 
شما هم زیاد سر این تحریم های زنگ زده غرب 
اعصابت را خرد نکن و برو به اون کلید زنگ زده ای 
که با آن انتخابات را بردی روغن چرخ خیاطی بزن 

تا صدای مردم بیشتر در نیاید!

سطل آب یخ
حاال که دولت در مورد این اسید پاشی های 
یک مشت وحشی امر به معروفی کاری نمی کند 
و اصال ککش نگزیده که چند زن جوان زیبایی 

خود را برای تمام عمر از دست داده اند بیاییم مثل 
همان کمپین »سطل آب یخ« که برای جمع آوری 
کمک برای مرض »ای ال اس« بود یک کمپین 
جدید بنام »سطل اسید« به راه بیندازیم منتها 
بجای ریختن محتوای سطل اسید روی سرمان 
آن را روی سر امام جمعه های امر به معروف ایران 
اسالمی بپاشیم! مطمئن هستم توی »یوتیوب« 
مثل توپ صدا می کند و کلی به ما ملحق می شوند!

کاخ جدید اردوغان
گزارش کرد ه اند که قرار است کار ساختن کاخ 
جدید و باشکوه رجب طیب اردوغان بزودی تمام 
شود و کلید آن را به همسر ایشان بدهند تا مورد 

بهره برداری قرار دهند!
این کاخ و عمارت عظیم که میلیون ها دالر 
خرج ساختش شده دارای هزار اتاق است! برای 
زیبا سازی طبیعت بیرون این کاخ هزار نهال درخت 
مخصوص از کشور ایتالیا به ترکیه برده شده است.
آیا می دانید چند کلفت الزم است که هزار اتاق 
را روزانه تمیز نگه دارند؟ می دانید چند باغبان الزم 
است که درختان این کاخ را سبز و خرم و تمیز و 
مرتب نگه دارند؟ می دانید چند پناه جوی ایرانی الزم 
است تا چمن های این کاخ را کوتاه و سبز نگه دارند؟
حاال خوب است که اردوغان مسلمان است و 
از بیت المال مسلمین خرج کرده، حساب کنید اگر 
او مسلمان نبود چکار می کرد؟ دو هزار اتاق و دو 

هزار اصله درخت؟

»بوکو حرام«!
این گروه اسالمی »بوکو حرام« نیجریه هم 
را  کارش خیلی خنده دار است. اسم گروهشان 
گذاشته اند »بوکو حرام« که از دو کلمه »بوکو« یا 
»بوک« یعنی کتاب و »حرام« یعنی حرام تشکیل 
شده و اشاره به کتاب های مبلغ فساد و تعلیمات 
غربی ها دارد که از سوی آن ها قابل قبول نیست 

و حرام است.
فقط نمی دانم وقتی این ها کتاب های غربی ها 
را دوست ندارند و می گویند کسی در نیجریه نباید 

بخواند خودشان دستورالعمل ساختن  را  آن ها 
کتاب  کدام  از  را  کمربندی  و  بمب های دستی 
یاد می گیرند؟ این دستورها که در قرآن نیامده 

است؟ آمده؟

»داعش« و اسیدپاشی ها
گروه »داعش« هم اسیدپاشی های اصفهان 

را محکوم کرد!
سیستانی  آیت اهلل  رسمی  سایت  از  نقل  به 
سخنگوی گروه »داعش« اسیدپاشی به صورت 
زنان کم  حجاب و بی حجاب را محکوم کرده و آن 

را نوعی بی آبرویی برای اسالم واقعی قلمداد کرد.
به صورت  احمق ها  این  این سخنگو گفت: 
زن ها اسید می پاشند و آن ها را برای تمام مدت 
عمرشان در عذابی عظیم قرار می دهند که غیرقابل 
توصیف است. باید پرسید برای چه باید این زن های 
بی حجاب و بی  بند و بار را تا آخر عمر بدبخت کرد؟ 
آیا بهتر نیست از روش سر بریدن  ما استفاده کنید 

تا آن ها اینقدر زجر نکشند؟

جمعیت تهران
کرد  اعالم  اسالمی  جمهوری  آمار  سازمان 
جمعیت تهران در سال ۱۳۹۳ به ۱2 میلیون و 
۵00 هزار نفر خواهد رسید. این سازمان گفت که 
تهران یکی از پرجمعیت ترین شهرهای خاورمیانه 

خواهد بود.
مثل این که دستورات رهبر معظم در مورد 
سکس مضاعف و تولید بیشتر بچه واقعا از این 
فتواهای »برو سلمان رشدی را بکش« و فتواهای 
کشکی نبوده و مردم تهران فقط فتواهایی را که به 
سکس )تولید بچه، تعدد زوجات( چون در آن ها 
لذت وجود دارد، چشم و گوش بسته قبول می کنند 

و به بقیه فتواها کاری ندارند!
چرا  آمار  سازمان  این  که  است  این  سئوال 
دسته بندی  روز  و  شب  به  را  تهران  جمعیت 
نمی کند؟ روزها در تهران ۱2 میلیون جمعیت داریم 
اما شب ها حدود سه میلیون آن ها به شهرهای 
مجاور تهران که دارای باغ های خصوصی و خفن 
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خامنه ای: منظورتون چیه؟ معلومه که شماها باید روی زمین بنشیند و من روی 
صندلی. ناسالمتی من ولی فقیه هستم و شما نوکران من!

 بقیه در صفحه 33   

موسسه مشاوران مالیاتی، حسابداری و حسابرسی
با مدیریت: بهراز بهری

)حسابدار رسمی و مشاور مالی(

با استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی 
و بهره گیـری از مشاوره مالی ما 

با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید

* برنامه ریزی مالیاتی برای اشخاص 
و شرکت های بزرگ و کوچک

* تنظیم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها
* تهیه و تنظیم اوراق مالی، ترازنامه 

و انجام امور حسابداری ماهانه و ساالنه

8500 Leesburg Pike, Suite 203, Vienna, VA 22182

Tel: (703) 448 - 6655                Fax: (703) 448 - 6656
www.aviact.com               info@aviact.com

شرکت حسابداری ابوعلی سینا

با ۴ مطب  در شهرهای رستون، لیزبرگ، لندزداون و فیرفکس

Michael Reza Banihashemi MD, 
FACC, RPVI

Diplomate, American College of Cardiology
703.481.9191

Office Locations: 
RESTON • LEESBURG • LANSDOWNE • FAIRFAX

متخصص قلب و عروق

 دکتر رضا بنی هاشمی

Preventative, Consultative, 
Diagnostic & Interventional Cardiology

www.cardiaccarepc.com

 پزش
برگزیده مجله 
«واشینگتونین»

هستند می روند تا با خیال راحت جشن عروسی 
و پارتی و مجلس عرق خوری و تریاک کشی خود 
را برگزار کنند. این سازمان چرا جرات ندارد بگوید 
جمعیت تهران روزها ۱2 میلیون است و شب ها به 
۹ میلیون می رسد؟ حاال بحث این که چرا جمعیت 
تهران در روز رحلت امام از ۱2 میلیون به شش 
میلیون رسید چون نصف آن ها برای تعطیالت 
برای  بماند  بودند  رفته  ایران  به سواحل شمال 

بحث های آینده...
مسئولین چرا رسیدگی نمی کنند که این آمار 

دقیق تر باشد؟

اطالعیه عرش الهی
بدین وسیله به اطالع می رساند به علت افزایش 
و گسترش فعالیت های جهادی و شهادتی گروه های 
»الشباب«،  »بوکو حرام«،  اسالمی »داعش«، 
»انصار الشریعه« و نتیجتا باال رفتن تعداد شهیدان 
از ابتدای سال هجری قمری جدید با کره های بهشت 
جیره بندی شده و بصور کوپنی در دسترس عاشقان 
شهادت و جهاد قرار می گیرد. سهمیه جدید از 70 
باکره به ۳۵ باکره تبدیل خواهد شد که مشابه 
می باشد  اسالمی  در کشورهای  دولتی  سهمیه 
و آن هایی  که 70 باکره طلب می کنند می توانند 
بقیه را در بازار آزاد تهیه نمایند. این عرش الهی 
مسئولیتی در قبال باکره های قالبی غیردولتی که 
برای لذت بردن و کیف کردن به بهشت آمده اند 

نخواهد داشت.

زنان مهندس ایرانی
جمهوری  دولت  رسمی  آمارهای  براساس 
اسالمی و سایر منابع بین المللی تعداد دانشجویان 
دختر دانشگاه های ایران دو برابر دانشجویان پسر 
شده است. یعنی حدود ۵0 تا 60 درصد از ظرفیت 
دانشگاه ها به زنان ایرانی تعلق گرفته است. این 
ایرانی، اما  افتخاری است برای زنان و دختران 
فایده اش چیست؟ در دنیای مردساالر حکومت 
جمهوری اسالمی زن ستیز که سایه سیاهش را 
بر سر این زنان و دختران افکنده و روز به روز 
حق مساوات آن ها را با مردان باال می کشد و تف 
می کند فارغ التحصیلی از دانشگاه چه معنی دارد؟ 

حاال که چی؟ 

زنی که نمی تواند به بازار کاری چون مهندسی 
)که از رشته های محبوب زنان ایرانی در دانشگاه های 
 ایران است( دست یابد چرا باید وقت خودش را با 

درس خواندن تلف کند؟
حقیقت این است که او بعد از این که سرش 
به سنگ خورد و فهمید که نمی تواند کاری در این 
زمینه پیدا کند باید فورا شوهری دست و پا کند و 
به آشپزخانه و اتاق خواب برگردد و مطیع مردان 
باشد. البته او می تواند از تحصیالت خود در زمینه 
آشپزی  و  و شوهرداری  خانه داری  در  مهندسی 
استفاده کوچکی بکند تا دلش برای آن همه درس 

خواندن و امتحان های سخت دادن نسوزد.
مثال اگر مهندس ساختمان و مصالح و مقاومت 
باشد می تواند ته چین مرغ خود را درسته و بدون 

این که از هم پاشیده شود دربیاورد.
اگر مهندس زمین شناسی باشد می تواند بهترین 
راه حل برای جارو کردن زمین و تی کشیدن را پیاده 
کند و ساده ترین روش را برای گردگیری وسائل 

خانه به کار بگیرد.
اگر مهندس مکانیک باشد می تواند اتومبیل 
شوهر خود را تعمیر کند و یا فیلتر کولر و تهویه 

مطبوع خانه را خودش عوض کند.
اگر مهندس الکترونیک باشد می تواند ماهواره 
پشت بامش را روی کانال های آنچنانی تنظیم کند 
تا وقتی او برای خوابیدن بچه به رختخواب رفت 
همسرش با خیال راحت این کانال ها را تماشا کند.
تمام  می تواند  باشد  کامپیوتر  مهندس  اگر 
کامپیوتر شوهرش  روی  از  را  دولتی  فیلترهای 
بردارد تا او بتواند وقتی که زنش خوابیده به تمام 
دمی  و  بزند  سری  دنیا  غیراخالقی  سایت های 

تکان دهد.
اگر مهندس شیمی باشد می تواند چای دو رنگ 
درست کند و یا بهترین مواد شیمایی برای تمیز 
کردن حمام و دشتشویی و توالت را به قیمت ارزان 
در خانه درست کند تا مجبور نشوند از فروشگاه 

محله به قیمت بیشتری بخرند.

اخبار فضایی 
دانشمندان علوم فضایی اروپا باالخره موفق 
شدند سفینه ای بدون سرنشین را بر روی یک 
ستاره دنباله دار پیاده کنند. این سفینه بعد از ده 

سال پرواز به ستاره دنباله داری که با شتاب زیاد در 
حال حرکت است رسیده است. این یکی از بزرگترین 

پروژه های فضایی سال های اخیر دنیاست.
جالب است که وقتی آن ها داشتند این سفینه 
را به ستاره دنباله دار مذکور می چسباندند ما هم 
داشتیم در ایران عزاداری می کردیم و به خودمان 

گل می مالیدیم!

آمار بردگان دنیا
سازمان نگهبان حقوق بشر اعالم کرد براساس 
آمار دقیقی که در سال 20۱۴ گرفته حدود ۳6 
میلیون نفر در دنیا در بردگی بسر می برند. آن ها 
خرید و فروش می شوند و برای رضایت صاحبان 
یا اربابان خود باید از تمام دستورات آ ن ها اطاعت 
کنند تا زنده بمانند و در خطر مرگ و کتک خوردن 

و گرسنگی قرار نگیرند.
سخنگوی سازمان مذکور گفت: البته در این 
آمار تعداد مردان »زن ذلیل« یا »زن بزور« منظور 
نشده که برده زنان خود هستند چون همسران 
آن ها  به  را  آمار  این  از  استفاده  اجازه  آمارگران 

نداده بودند!

کشف آمریکا توسط مسلمانان
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، در 
اجالس رهبران مسلمانان آمریکای التین )یعنی 
آن هایی که رقص سالسای شاد را به سینه زنی و 
نوحه خوانی و گریه و زاری و قمه زنی ترجیح داده اند( 
گفت: مسلمانان سه قرن قبل از کریستوفر کلمب 
قاره آمریکا را کشف کردند! این اجالس در شهر 
استانبول برگزار شد. همان شهری که مسلمانان 
محله های فقیرنشین آن برای کشف راز خوشبختی 
نامسلمانان کریستوفر کلمب وار به آن سوی شهر 
)که شامل جمعیت مسیحیان است( می شتابند تا 

در آنجا زندگی بهتری داشته باشند.
آمریکا  قاره  نگفت چرا کشف  اردوغان  آقای 
هیچ گاه به مسلمانان نسبت داده نشده است و 

چرا داده نشده؟
این را می توان چنین جمع بندی کرد و دالیل 

آن را چنین دسته بندی کرد:
۱0ـ  مسلمانان پس از حس کردن بوی خوک 

کبابی که توسط سرخپوستان تهیه می شد فرار را 
بر قرار ترجیح دادند و وارد آمریکا نشدند!

عقب  بسیار  را  آمریکا  مسلمانان چون  ـ   ۹
افتاده تر از اسپانیا دیدند ترجیح دادند از خیر کشف 
آمریکا بگذرند و به اسپانیا بروند و کشف آمریکا را 

مخفی نگه دارند!
۸ ـ مسلمانان حساب کردند بهتر است صبر 
کنند کریستوف کلمب قاره آمریکا را کشف کند و 
بعد آن ها کشتی او و خدمه کشتی را به گروگان 
بگیرند )مثل دزدان دریایی مسلمان سومالی( و 

کشف آمریکا را به حساب خودشان بگذارند!
7 ـ چون اداره امنیت ملی آمریکا و مهاجرت 
از همان زمان با مسلمانان زیاد خوب نبودند و 
فکر می کردند همه آن ها تروریست هستند، آن ها 
نتوانستند وارد خاک آمریکا شده و آن را کشف 

کنند!
6ـ  مسلمانان بعد از کشف آمریکا و کشف این 
که در این سرزمین داشتن بیشتر از یک زن بعنوان 
همسر ممنوع و غیرقانونی است خاک آمریکا را ترک 

گفتند و به کشور خود بازگشتند!
۵ ـ مسلمانان بعد از کشف آمریکا چون ماه 

رمضان فرا رسیده بود مجبور شدند دور بزنند و به 
کشور خود برگردند تا روزه آن ها به علت مسافرت 

طوالنی باطل نشود!
۴ ـ مسلمانان بعد از کشف آمریکا و دیدن 
سرخپوست هایی که دور آتش می رقصیدند تصور 
کردند با زرتشتیان ایرانی که اهل رقص و آتش 
بودند روبرو هستند و خاک آمریکا را ترک کردند!

 ۳ـ  مسلمانان رسیده به خاک آمریکا دریافتند 
بجای  آن ها  و  آن ها خراب شده  که قطب نمای 
رسیدن به کعبه به سرزمینی  متفاوت رسیده اند و 
چون زیارت خانه خدا وجود نداشت آن ها آمریکا را 
ترک کردند و کشف آن را به کسی نگفتند تا کسی 

فکر نکند آن ها گم شده بودند!
2 ـ  مسلمانان بعد از دیدن وسعت قاره آمریکا 
فهمیدند ساختن مسجد در این محل بزرگ خرج 
دارد و تصمیم به خروج از آمریکا گرفتند و کشف 

این قاره را اعالم نکردند!
و دلیل اول:

۱ـ  مسلمانان وقتی دیدند مردم قاره آمریکا، به 
ویژه سرخپوستان، به دین آن ها با تمسخر و خنده 
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۱ـ  رمانی تاریخی از ویکتور هوگوـ  یک پنجم عرب.
2ـ  خبازـ  سیاهـ  راغب و آرزومند.

۳ ـ دستگاهی در موسیقی ـ شکل زمین ـ ثالثه اش 
در مصر است.

۴ـ  لوس و از خودراضیـ  فرشتگان مقربـ  مادر آذری.
۵ـ  از آالت موسیقیـ  تاکنون، باز همـ  نفس خسته.

اوایل قرن بیستم ـ  ۱ ـ پایتخت بزرگترین امپراتوری 
تاریخی ترین پرچم ایران ساخته شده از چرم.

2 ـ مهتر پاسبانان قدیم و چوبک زن ـ جرقه آتش ـ از 
گل های خوشبو.

۳ـ  قرارداد کارـ  از ماه های هجری قمریـ  روحانی مبارز 
دوران پهلوی اول.

۴ ـ فلز چهره ـ  میل و اراده ـ عزیز عرب ـ از مایعات 
هستی بخش.

۵ـ  پسوندی به مفهوم مثل و مانندـ  وسیله تیراندازیـ  
رودی در آمریکا که نیویورک در کنار آن قرار دارد.

6 ـ عددی است ـ پرآب ترین رود ایران ـ اصطالحی در 
زمین فوتبال.

7 ـ برگشته و سرازیر ـ واحدی در زمان ـ بخشی از 
شکمبه گوسفند.

ـ بسیار بخشنده است  ـ جعبه مقوایی  ۸ ـ  ته نشین شدن 
و اسمی برای مردان.

۹ ـ ماهی از سال میالدی ـ واحد پولی است ـ مرکز 
استان تبت.

۱0 ـ از عناصر شیمیایی ـ شریک و همتا ـ اصطالحی 
در زمین فوتبال.

۱۱ـ  روشنایی ها ـ  از محصوالت زراعی استراتژیکـ  نوعی 
چاشنی غذا.

۱2ـ  بخاری در فضاـ  طالی نابـ  جنگجوی غیرنظامی 
ـ کالم و سخن.

۱۳ـ  نوعی سنگـ  مرغ سعادتـ  خدعه و نیرنگ.
۱۴ـ  شهر وسطـ  نوعی شیرینیـ  گذاشتن و قرار دادن.
۱۵ـ  آخرین قصیده سرای بزرگ قرن هشتم پس از حمله 

مغولـ  مادر گرامی پیامبر اسالم.

6 ـ ظرفی سفالی و بزرگ برای ماست ـ دفعه و 
مرتبه.

7 ـ باران اندک ـ روزگاری پایتختی بود ـ پیشرو 
قافله، مهتر قومـ  محلی در مکه.

۸ ـ وقت مناسب ـ چشمه و قنات ـ هرگز دسته 
خود را نمی برد!

۹ ـ حیثیت و آبرو ـ از ادوات ورزشی ـ زبانه آتش 
ـ بازی کودکانه!

۱0 ـ شهری در کرمان ـ دارویی بسیار تلخ که به 
بیمار ماالریا تجویز می شود.

۱۱ ـ صد متر مربع ـ جمع آوری و منظم شده ـ از 
شهرهای چهارمحال و بختیاری.

ـ آزاد از قید و بند. ـ نیترات دارژان  ـ قرض و دین   ۱2
۱۳ ـ پروردگار ـ محصول فروریختن ساختمان ـ 

استواری و پایداری.
۱۴ ـ نزدیکتر ـ ترس و بیم ـ روشنایی اندک ـ 

رود آرام.
۱۵ـ  بندری زیبا در فرانسهـ  از شخصیت های ادبی 

خطه هرمزگان صاحب تالیفاتی چون »صید مروارید« 
و »وقایع زمان«

نگاه می کنند تصمیم گرفتند از کشف این 
قاره دست بشویند و به کشورهایی چون 
ایران که مذهب آن ها را راحت تر قبول 

می کنند بروند و آنجا را کشف کنند!

اعتبار خوارزمی
بیل گیتس، موسس شرکت عظیم 
»مایکروسافت«، در سخنرانی آخر خود در 
کالج کانکوردیا اعتراف کرد که برای خلق 
»ویندوز« از محمدبن موسی خوارزمی 
گرفته  الهام  ایرانی  برجسته  ریاضیدان 
است. او گفت به احترام این دانشمند 
مخفف  از  را   XP ویندوز  ورژن  ایرانی 
کلمه Xarazmi Prestige )آبرو یا اعتبار 

خوارزمی( گرفته است.
او گفت: منطق فازی و جبر دوگانه 
خوارزمی ایده ساختن پنجره یا »ویندوز« 

برای »مایکروسافت« بوده است.
من که دیپلم خودم را از دبیرستان 
خوارزمی تهران گرفته ام همیشه به رفقایی 
»البرز«  و  »هدف«  دبیرستان  به  که 
مدرسه های  این  به  می گفتم  می رفتند 
گالبی نروید چون دبیرستان خوارزمی از 
همه بهتر است اما آن ها گوش نمی کردند. 
حاال کجا هستند که من به آن ها بخندم؟!

قصه کوتاه

گوشت الی دندان
استیک  یک  خوردن  از  بعد  دیشب 
گوشت گاو و یک سیخ کوبیده حس کردم 
ناجور الی دندان هایم گیر کرده.  چیزی 
یکی از اون ریشه های گوشت بود و یک 
جایی رفته بود که چرخش زبان و آب دهان 

نمی توانست آن را از جا بکند.
وقتی که با تقال و کوشش فراوان در 
دستشویی مشغول نخ کشی و مسواک زدن 
بودم تا آن ریشه گوشت را دربیاورم زنم 
آمد و گفت: نگران شدم، االن یک ساعته 

اینجایی. چی شده؟ 
جریان را به او گفتم و گفتم که مرتب 
الی  گوشت  اما  می زنم  مسواک  و  نخ 

دندانم مانده.
اینقدر سوسول  زنم خندید و گفت: 
نباش. برای تو که همه چیز را از دید سیاسی 
نگاه می کنی تصور کن این حکومت اسالمی 
ایران است که با این حرکت های انقالبی 
ریشه اش درنمیاید. باید بسوزی و بسازی.

گفتم: یعنی صبر کنم؟
گفت: مرتب آب قرقره کن و هر شب 
نخ بکش شاید یک روزی بره ولی تا روزی 
که بره ممکنه گوشت اضافه فاسد بشه و 

بو بگیره. حاال بیا بگیر بخواب.
وقتی در رختخواب چشمانم از خواب 
گرم می شد در رویای این بودم که صبح 
بلند شوم و ببینم گوشت الی دندانم رفته 

و دیگر اذیتم  نمی کند...

اطالعیه شماره  ۲  
عرش الهی

به علت  با اطالع شدیم که  جدیدا 
عمل های جراحی زیبایی پالستیک که در 
خاورمیانه بسیار مرسوم و رایج شده است 

برخی از ساکنین جدید بهشت که از این 
منطقه تازه به این دنیای باقی آمده اند 
دست به تمسخر حوری های بهشتی ما 
زده و زیبایی آن ها را زیر سئوال برده اند. 
الزم به توضیح است که ما در کتاب های 
آسمانی گفتیم 70 باکره و حوری بهشتی 
اما نگفتیم که قرار است زیبا هم باشند. در 
صورت اغتشاش و فتنه گری درباره زیبایی 
منتقدان  و  متخلفان  بهشتی  حوریان 
توسط نیروی انتظامی بهشت دستگیر 
شده و بدون محاکمه به جهنم منتقل 
خواهند شد. تا شما باشید در کار خدا 
به  اطالعیه  این  )متن  نکنید.  فضولی 
عربی آمده که ما آن را به فارسی برای 

شما ترجمه کرده ایم(

کارنامه حسن روحانی
با یک رفیقم در تهران تلفنی صحبت 
می کردیم و بحث ما از بحث شیرین جنیفر 
لوپز و شکیرا و بیانسه رسید به سیاست و 

حرف های یکنواخت مربوطه.
به او گفتم: دیدی که سگ زرد پسر 
در  را  آن ها  عقد  و  است  عموی شغال 

آسمان ها بسته اند؟
گفت: منظورت چیه؟

گفتم:  این حسن روحانی را می گویم 
از  و  باشد  داشته  کلید  بود  قرار  که 

احمدی نژاد فعال تر باشد.
گفت: نگو حسن بگو حسن آقا!

گفتم: توی این چند سال واقعا کاری 
نکرده، انگار مثل رییس جمهور های ما 
در آمریکا مرتب در حال بازی گلف بوده 

و مملکت خودش خودش را گردانده.
گفت: آره، درسته...

گفتم: اعدام ها که بیشتر شده، با دو 
سال مذاکره اتمی  غربی ها را گذاشته سر 
کار و غیر از آن بدمصب دالر که قرار بود 
با ظهور ایشان یکی دو تومن بیاد پایین 

20 تومن هم رفته باال!
گفت: ولی دمش گرم با یک دست دو 
تا هندوانه برداشته. هم غربی ها را گذاشته 

سر کار و هم ما را!

افکار عمیق

در دنیای حیـوانات
فوق العاده  می شناسم  را  گربه ای   *
کالس باال. فقط موش های آزمایشگاهی 

را می خورد.
* بلبل در داخل قفس و بیرون قفس 

یک آهنگ را می خواند.
* االغی را می شناسم که صاحبش را 
مجبور کرد برایش علوفه ارگانیک بدون 
هورمون بخرد چون زن او یعنی »ماچه 
االغ« نمی خواست برخی از اعضای بدن او 

در اثر خوردن هورمون بزرگتر شو د.
* چرا از موش های کور در آزمایشگاه 
استفاده نمی کنند تا شاید بتوانند کوری 

آن ها را عالج کنند؟
* جیرجیرک ها در مراسم عروسی ملخ 
و سنجاقک دسته جمعی هورا کشیدند و 

آواز خواندند.
* شیر آب از شیر جنگل نمی ترسد چون 

خودش هم شیر است.
کار  روز  تمام  مورچه ها  وقتی   *
طاقت فرسا می کنند مورچه ملکه برای زیبا 
شدن به سالن آرایش و زیبایی می رود تا دل 

سرکارگران را به دست آورد.

* انسان باید از گاو و گوساله ها یاد بگیرد 
که از طبیعت می خورند و با پهن و مدفوع 
خود وام خود را به طبیعت پس می دهند.
جویدن  که  می شناسم  موریانه ای   *
را بجای چوب  چوب پنبه بطری شراب 
سفت و سخت، تحقیری برای شخصیت 

خود می دانست.
* دنیای ساس ها و شته ها از دنیای 

زنبورها و سوسک ها کوچکتر است.
* اگر گاوی را بکشیم و بخوریم و او گاو  
بی گناه و معصوم و خوبی باشد آیا در آن دنیا 
برای دنبال کردن و حمله و شاخ زدن به ما 

بهانه خوبی ندارد؟
* چرا شیر نر در خانه می ماند و شیر 
ماده به شکار می رود؟ او در خانه می ماند 
که چکار کند وقتی که ریموت تلویزیون او 

را شیر ماده با خودش برده است؟
* بهشت و جهنم میکروب ها احتماال به 

اندازه یکی از اتاق های خانه ماست.

با این همه روشن است که آرمان های 
افراطی آن نسل افراطی تا آخرین نفس 
در عرصه خالی از مخالف واقعی به نقش 

زننده خود ادامه خواهد داد.

منابع و توضیحات:
 Toyberg  اظهارات استناد  به  ـ   ۱
Frandzen معاون دبیرکل امور خارجی 

سازمان ملل.

2ـ  از جمله نگاه کنید به »گزارش« 
شماره 26۳، مهر ماه ۱۳۹۳، که طی 
هر مقاله، آن هم در هر باره که باشد، 
به این نکته اشاره می کند که: »روسیه 
با امتیازات تاکتیکی دل مقامات کشور را 

بدست می آورد.«
رییس  اظهارات  به  کنید  نگاه  ـ   ۳

شورایعالی حقوق بشر در ایران.
ـ در مساله معاشرت ها و همزیستی ،   ۴
شیوه  ابتکار  به  دست  رسما  جوانان 
بحث  آن  یا  و  زده اند  »همباشی« ها 

»ازدواج سفید«.

توافق سطحی؛ بعد چه؟!

پشت کرد به اجالس. باید گفت در اینجا 
پوتین خود را شکست.

***
پوتین به هنگام ترک استرالیا در نهایت 
آرامش بود. او جبهه متحد ۱۹ کشور را 
دید که معترض بر اویند شاید احساس 
رضایتی داشت در برافروختگی  سران. به 
همین دلیل فراموش نکرد تشکر  از موتور 
این  آیا  بدرقه کردند.  را  او  که  سوارانی 
پریشانی غرب و روسیه به معنای رفتن به 
مقصد معامالتی گورباچف است یا آغازی 

بر تنش ها؟
پوتین وزیر امور خارجه مدبری دارد. 
عهد  به  اگر  بجنبد.  که  اوست  نوبت 

عهد  آن  در  زمان  هر  برگردیم  شوروی 
استالین می برید و مولوتوف به ظاهر با او 
بود و در سازمان ملل ویشینسکی »وتو« 
می کرد. امروز هم الوروف و مدودف در 

همین راه اند.
غرب می داند که تحویل یک کشتی 
جنگی تاثیری در تند و کند کردن تنش ها 
و روش ها ندارد، بنا بر این، بعید نیست 
فرانسه با تحویل دو کشتی به روسیه ذائقه 
سیاسی پوتین را شیرین کند تا طعم تلخ 
انزوای سیاسی پوتین در اجالس 20 کشور 

فراموش او شود.
اوباما هم به قدر کافی جمهوریخواهان 
را درس داد که رفتن به تنش یعنی چه!

منابع و تحقیقات:
۱ ـ اندروپوف ـ  یوری والدیمیر وویچ 

ـ رییس عالی اتحاد جماهیر شوروی )۴-
۱۹۸۳( و پیش از آن دبیرکل حزب و رییس 

»ک جی بی« بود.
2 ـ گورباچف بعد از سقوط یلتسین 
که وی را ساقط کرد و بعد از به قدرت 
رسیدن پوتین این جمله را گفت و البته 
از سقوط یلتسین شاد و از برآمدن پوتین 

اندیشناک بود.
۳ـ  برای اطالع بیشتر به کتاب آقای 
الوندی تحت عنوان »ایران و جنگ سرد« 
و خاطرات زندی فرد تحت عنوان »سفر« 
زاهدی  اردشیر  خاطرات  دوم  جلد  و 

رجوع کنید.
۴ ـ این اجالس به توفیق رسید و 
چین و آمریکا که مسئول ۴0 درصد آلودگی 
هوای زمین بابت تولید گاز کربنیک اند به 

تعهدات مهمی رسیدند.
 L. Mandeville ۵ـ  به نقل از گزارش

در »فیگارو«، ۱۵ اکتبر 20۱۴ میالدی.
6ـ  به نوشته همان منبع، فکر غرق 
کشتی ها از ناحیه Hugh Segal سناتور 

محافظه کار سابق است.

پوتین در تنشی بزرگ

منتظر بمانند تا او چند لحظه ای را صرف 
تنظیم میکروفن کند.  رفتار عجیب این 
بازیگر با واکنش مخاطبانش در شبکه های 
را  او  بسیاری  و  روبه رو شده  اجتماعی 
مشابه جک اسپارو قهرمان »دزدان دریایی 
کاراییب« خواندند. اما خیلی ها یک نتیجه 
سرراست گرفتند؛ اینکه او مست بوده و 
کنترل رفتارش را در اختیار نداشته است!
در هر حال این رفتار جانی دپ که 
مدتی است از همسرش جدا شده تا با 
ا امبر هرد، بازیگر و مدل آمریکایی، که 
خیلی جوانتر از خودش است ازدواج کند، 
این روزها مزید بر علت شده تا هوادارنش 
و البته رسانه ها با دقت بیشتری او را زیر 

نظر داشته باشند.

بقیه از صفحه 22
کوتاه از سینما و...


