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خالی از شوخی
امیـرانتظام

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

دو کالم از ولی فقیه!

آیتاهلل علی خامنهای ،سرپرست «داعش»
شعبه ایران ،درباره مذاکرات وین با گروه «پنج
بعالوه یک» گفت :این دولت آمریکاست که نیازمند
توافق است نه ما!
وی با فقاهت کامل گفت :نرسیدن به توافق در
وین نشانه ضعف دشمن است!
این ولی فقیه گفت :دولت کنونی آمریکا برای
مخدوش کردن موضوع ناآرامیهای شهر فرگوسن
(محل کشته شدن یک پسر سیاهپوست توسط
پلیس سفید پوست و عدم محکومیت پلیس و
تظاهرات مردم آن شهر) نیاز به توافق هستهای
دارد!
ولی فقیه اضافه کرد :انگلیس موذیترین و
آمریکا بداخالقترین اعضاء گروه مذاکره کننده
هستند .او درباره چهار نفر دیگر سخنی نگفت،
ولی گفت کاش با گروه «پنج منهای یک» یعنی
آن چهار نفر دیگر مذاکره داشتیم تا شاید به توافق
میرسیدیم.
باراک اوباما در واکنش به سخنان علی
خامنهای گفت :ما واقعا نیاز به توافق داشتیم
چون از تحریمهای ایران علیه کشورمان سخت در
عذاب هستیم و اقتصادمان دارد از هم میپاشد و
دالرمان مرتب دارد سقوط میکند و بازار سهام ما
در خطر است و همچنین تورم و بیکاری ما را خفه
کرده است .وی گفت :اگر تحریمهای ایران نبود
االن بشکه نفت را میتوانستیم بجای  ۲۰دالر به
 ۷۰دالر بخریم!

عباس امیرانتظام که عنوان قدیمیترین زندانی
ایران را یدک میکشد در مصاحبهای نادر که در
«فیس بوک» ایرانیها منعکس شد گفت« :من
 ۳۷سال در زندان بودهام و حق دیدن فرزندانم
را ندارم».
وی گفت :البته من با مردم ایران که آنها هم
 ۳۷سال در حبس خانگی بودهاند و حق دیدن
فرزندان خود را چه در زندان و چه کشورهای خارج
ندارند احساس همدردی میکنم.
وی اضافه کرد :تمام زندانهای مهم سیاسی
ایران را تجربه کردهام و هنوز هم غذای زندان اوین
بهتر از زندان رجایی شهر و حصارک است و محیط
آنجا بسیار فرهنگی و سطح باال است.
او گفت :دوست دارم نلسون ماندالی ایران
باشم و هر روز برای برنزه شدن بجای آفتاب از
اشعه مخصوص استفاده کنم تا پوستم سیاهتر
شود که سازمانهای حقوق بشر به من توجه کنند.
او همچنین گفت :من و صادق قطبزاده
مخالف امام بودیم و او چون کمی بیشتر مخالف
رژیم و آمریکا بود زود اعدام شد و نتوانست از حبس
خانگی لذت ببرد.

بنزین داخلی ،بنزین خارجی

سه عضو کابینه حسن روحانی طی گزارشی
خواستار حذف کامل بنزین غلیظ پتروشیمی
شدند .در این گزارش آمده که بنزین مصرفی ایران
سرطانزایی  ۱۰۰تا هزار برابر استاندارد جهانی دارد!
این گزارش که از سوی وزیر نفت ،وزیر
بهداشت و رییس سازمان حفاظت محیط زیست
جمهوری اسالمی امضاء شده با اعتراض چندین
عضو محافظهکار مجلس شورای اسالمی روبرو
شده است.
یکی از نمایندگان مجلس به خبرنگار ما گفت:
حاال همین مانده که بنزین خوب را مصرف داخلی
کنیم و آبروی بنزین صادراتی خودمان را ببریم
که دیگر کسی از ما نفت نخرد! روحیه انقالبی و
شهادتپرور مردم ما کجا رفته؟
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وزیر علومدار شدیم!

بعد از جنگ و دعواهای مفصل باالخره مجلس
شورای اسالمی محمد فرهادی را بعنوان وزیر علوم
تصویب کرد .محمد فرهادی در دوره خاتمی وزیر
بهداشت و در زمان میرحسین موسوی وزیر فرهنگ
و آموزش عالی بود.
وی در زمان تصدی محمود احمدینژاد چون
دیده بود اوضاع بسیار گالبی و قاراشمیش است
به حرفه اصلی خود یعنی دکتری گوش و حل و
بینی بازگشت.
شایع شده که او برای راضی کردن نمایندگان
محافظهکار و تندروی مجلس نه تنها قول تحول
در نحوه ارائه علوم انسانی در دانشگاهها را داده
بلکه گفته با توجه به تخصص پزشکیاش (گوش و
حلق و بینی) گوش دانشجویان را خواهد کشید،
حلقوم آنها را خواهد بست و نخواهد گذاشت آنها
راحت نفس بکشند!

تلفنهای روزانه رهبر

اینجور که شنیدهایم آیتاهلل خامنهای رهبر
جمهوری اسالمی روزانه از واجبات خود میداند
که چند تلفن به افراد بخصوصی بزند و ادای اداره
کردن مملکت را در بیاورد.
این تلفنهای روزانه از این قرار هستند:
به وزیر نفت :آقا ،یک کاری کن قیمت نفت
بره باال!
به وزیر اقتصاد :آقا ،یک کاری کن قیمت دالر
بیاد پایین!
به وزیر بهداشت :آقا ،یک کاری کن جمعیت
بره باال!
به نخست وزیر عراق :آقا ،یک کاری کن تعداد
کشته شدگان شیعه بیاد پایین!
به مسئول روزنامه «کیهان» :آقا ،یک کاری
کن تیراژ نشریهات بره باال!
به حسن روحانی :آقا ،یک کاری کن افسردگی
مردم و فرار مغزها یک خرده بیاد پایین!

گزارش به مجلس

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ،بعد از خاتمه مذاکرات با غرب و بازگشت
از وین در مجلس حضور یافت و گزارشی از عملکرد خود با جزییات کامل ارائه کرد.
این گزارش که قرائت آن حدود یک ساعت طول کشید به صورت زیر خالصه میشود:
ما گفتیم نه ،آنها گفتند آره...
آنها گفتند آره ،ما گفتیم نه...
قرار شد تمدید کنیم...

اشعه نگاه مردان!

یک شوی تلویزیونی خیلی جدی از «صدا و
سیما» در اینترنت میدیدم که از جمع پنج شوی
کمدی و خندهدار آمریکایی هم خندهدارتر بود.
مجری برنامه با یک یارویی با عبا و عمامه همراه
زن و دخترش که حجاب کامل  ۹۹درصدی داشتند
ش آنها بود (که
یعنی فقط یک سوراخ روی پوش 
نمیدانم برای نفس کشیدن بود یا برای این که
وقتی راه میروند زمین نخورند) مصاحبه میکرد.

همسر این حاج آقا برای توجیه حجاب
خندهدارش به هر در و دیواری میزد که ثابت کند
زیر دستور و نفوذ شوهرش محجبه نیست و خودش
دوست دارد اینجوری لباس بپوشد! تازه دلیل علمی
هم میآورد .میگفت :ثابت شده که اشعهای که
از چشم مردان نامحرم به زنان بیحجاب میخورد
باعث پیری زودرس زنان میشود!
اگر حرف این خانم درست باشد من نمیفهمم
چرا این هنرپیشههای هالیوود که روی فرش
قرمز مراسم اسکار راه میروند هر سال جوانتر
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و خوشگلتر میشوند؟ یعنی کسی آنها را نگاه
نمیکند و یا همه مرم دنیا و آن خبرنگارها محرم
هستند؟
اگر حرف این خانم درست باشد جنیفر لوپز
االن باید با عصا و صندلی چرخدار بجای آمدن
روی صحنه در یکی از خانههای سالمندان بستری
میبود...

اطالعیه

صنف آجیل و خشکبار فروشان به اطالع
اهالی شهر تهران میرساند که در سایه سیاست
تدبیر و خرد جناب آقای حسن روحانی رییس
جمهور محترم آجیل و خشکبار امسال برای مراسم
«شب یلدا» به جای وزنکشی به صورت دانهای
به فروش میرسد.
پسته کله قوچی :هر عدد  ۲۰تومان.
پسته کله گربهای :هر عدد  ۱۵تومان.
بادام هندی :هر عدد  ۲۲تومان.
بادام زمینی :هر عدد  ۱۰تومان.
نخودچی :هر عدد هفت تومان.
آلبالو خشکه :هر عدد  ۱۲تومان.
آلبالو خشکه بدون هسته :هر عدد  ۱۵تومان.
پر هلو :هر پر  ۸۰تومان.
پر زردآلو :هر پر  ۱۰تومان.
بزودی قیمت آجیل شیرین و مخلوط با
بکارگیری اسکن کنندههای کامپیوتری فروشگاهها
اعالم خواهد شد.
توجه :هر دانه پسته و نخود و بادام دارای
برچسب «یو پی اس» برای اسکنر صندوق
فروشگاهها میباشد و الزم است قبل از خوردن
این کاغذ را بکنید و بعد بخورید.

 ۱۰دلیل شکست
مذاکرات وین

 ۸ـ کاترین اشتون سعید جلیلی را میخواست
و خوشش نمیآمد با جواد ظریف مذاکره کند.
 ۷ـآمریکا نمیتواند با کسی که میگوید مرغ
یک پا دارد مذاکره و توافق کند.
 ۶ـ «کیهان» تهران با مذاکره و توافق به هر
نوع و هر شکل موافق نبود و این را به هیات ایرانی
گفته بود.
 ۵ـ رهبر گفته بود هرچه دادند بگیرید ولی
هرچه خواستند ندهید (آنها قبول نکردند)
 ۴ـ از لحاظ اقتصادی به نفع ایران نبود که
توافق کند و دو هزار تومان سود خرید و فروش دالر
را که از درآمد نفت هم بیشتر است از دست بدهد.
 ۳ـ مردم ایران زیر تحریم و محاصره اقتصادی
کمتر وقت موی دماغ شدن رژیم را دارند.
 ۲ـ به کوری چشم اسراییل هم که شده نباید
با غرب توافق کنیم و کوتاه بیاییم.
 ۱ـ در صورت توافق و برداشتن تحریمها آنهایی
که از تحریم نان میخورند پشت به رژیم خواهند
کرد و این خودش از بمب اتم هم خطرناکتر است.

هفت قلوهای مشهدی!

خبردار شدیم چهار نوازد از هفت قلوهایی که
در بیمارستان امالبنین مشهد بدنیا آمده بودند
درگذشتهاند .دکتر فاطمه تارا پزشک این کودکان
گفت :این مادر که به توصیه رهبر معظم گوش کرده
بود و زنی بسیار مذهبی است میخواست به تولید
بچه بیشتر کمک کند اما اشتباهش این بود که به
امامزاده شهر محل سکونتش بجای هفت دخیل
فقط سه دخیل بسته بود و در نتیجه فقط سه تن
از آنها چشم نخوردند و زنده ماندند .او عمل مادر
این نوزادان را ناشی از فقر مالی و نداشتن پول کافی
برای خرید پارچه جهت دخیل بستن عنوان کرد.
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مقام معظم رهبری در مورد تولید بچه بیشتر و
افزایش بارداری مربوط نمیباشد.

دفتر روابط عمومی

اسیدپاشی

این قضیه اسیدپاشی هم دارد یواش یواش در
ایران جدی میشود .آخرین اسیدپاشی به صورت
دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان ضیاییان
تهران بوده است.
من پیشنهاد میکنم حاال که ما پلیس پارک و
دانشگاه و ساحل و اتاق خواب داریم چرا یک نیروی
پلیس جدید بنام پلیس ضد اسیدپاشی درست
نکنیم؟ پلیس که نباید همیشه ضد مردم باشد...

گرانی نان در اثر اصراف

آقای نوبخت معاون رییس جمهور افزایش نرخ
 ۳۰درصدی نان را تایید کرد و گفت بخشی از علت
این گرانی این است که مردم نان را حرام میکنند
و کنارههای نان و نانهای بیات را دور میریزند!
وی گفت :افزایش قیمت در حقیقت برای این
است که مردم اصراف نکنند!
بیا و درستش کن! همین فردا قیمت دخترهای
تلفنی و خیابانی را هم باال میبرند چون میگویند
اصراف میکنی و نصفش را که بیات و کهنه هستند
دور میریزی .مسئولین چرا رسیدگی نمیکنند؟

اطالعیه شهرداری تهران

(به سبک دیوید لترمن)

 ۱۰ـ امام خمینی گفته بود هیچ وقت با آمریکا
مذاکره و توافق نکنید؛ حتی اگر به نفع ما باشد!
 ۹ـ شعار «انرژی هستهای حق مسلم ماست»
تمام مدت به یاد جواد ظریف بود!

شوخی عکسی
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به اطالع هموطنان و شهروندان محترم تهران
میرساند که تابلوی بزرگ باالی بزرگراه چمران با
عنوان «هموطن ،بریز توش» برای حفظ محیط
زیست و زیبایی شهر و جهت انداختن آشغال به
داخل سطلهای زباله میباشد و اصال به دستور

عزاداری

بشکه نفت  ۸۰دالر شد
ـ حاال شما برو سینه بزن!
دالر روی سه هزار تومان ماند
ـ حاال شما برو قم ه بزن!
افسردهترین کشور دنیا شدیم
ـ حاال شما برو گل بمال!
همه مغزها زدند به چاک
ـ حاال شما برو زنجیر بزن!
مذاکرات هستهای شکست خورد
ـ حاال شما برو شلهزرد نذری بخور!

الریجانی :افتخار این رقص را به من میدهید؟

پیتزای هزار دالری

افکار عمیق ورزشی

من فکر میکنم حاال که زنها را به استادیومهای
ورزشی راه نمیدهند حداقل برای حفظ ظاهر
» را هم
قضیه هم که شده یک مدتی «نامردها 
به استادیومها راه ندهند تا زنها اینقدر اعتراض
نکنند...

یک رستوران ایتالیایی در منطقه منهتن
نیویورک خبرساز شد.
صاحب این پیتزا فروشی آقای پینو سلماج
پیتزایی را با خاویار و گوشت خرچنگ و خامه خانگی
تازه به قیمت هر عدد هزار دالر عرضه میکند.
وی در جواب سئوال خبرنگاران که پرسیدند
چطور مردم با عقل سالم هزار دالر برای پیتزا
میدهند؟ گفت :این پیتزا عقل خوب نمیخواهد
بلکه جیب خوب میخواهد!
خبرنگار دیگری پرسید :وقتی پیتزا فروشیهایی
چون CICIبا شعبههای متعدد با قیمت پنج دالر
بوفه هرچه خواستی بخور دارند فکر نمیکنید یک
پیتزای هزار دالری کمی مسخره باشد؟ آقای پینو
سلماج جواب داد :اگر مشتری نداشتیم که این
پیتزا را عرضه نمیکردیم!
وی اضافه کرد :حتی از چند رستوران برج میالد
ایران دعوت شدهایم که این پیتزا را در آنجا عرضه
کنیم ولی چون شهرداری آنها میخواهد کمی
بیشتر پول بگیرد قرار است آن را به شش قسمت

سئوال ریاضی ـ عقیدتی

یکی از بچههای فیضیه قم به این سئوال من
جواب دهد که قبل از انقالب وقتی نان سنگک را به
دو تومان میخریدم و حقوقم ماهی چهار هزار تومان
بود چرا امروز وقتی نان سنگک  ۸۰۰تومان شده
حقوق من یک میلیون و ششصد تومان نیست؟

یک کارمند اداره زیر خط فقر

پرسه در تاریخ مذاهب

االغ ،توی صف نزن ...حالیته یابو؟
(آخرین جمله ثبت شده از حضرت نوح موقع
سوار کردن حیوانات به کشتی)
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ازفقیه تا اردوﻏان...

بقیه از صفحه ۵

هرچند خواستاران جدایی دین از
حکومت در ترکیه ،دولتمردان «عدالت و
توسعه» را متهم کردهاند به این که برنامهای
سری و پنهانی برای برپایی حکومتی اسالمی
در ترکیه دارند اما این داوداوغلو بود که
آشکارا در برابر تجمع نمایندگان حزب
در  2۳نوامبر  2۰۰۹با صدای بلند و توام
با افتخار گفت «میگویند ما عﺜمانیهای
جدید هستیم ،بله درست است ،ما پنهان
نمیکنیم که عﺜمانیهای جدید هستیم».
عﺜمانیهای جدید ،در اندیشه و عمل
(بر اساس آنچه پیش و پس از قدرت گفته و
عمل کردهاند) ملغمهای از همه دولتمردان
اسالمی شاخص در ایران از مهدی بازرگان
تا محمود احمدینژاد و فیمابین و نیز
پس از آنها ،از جمله دولت کنونی ایران
هستند ،با شمایل ترمیم شده امپراتوری
پیشین عﺜمانی.
بی بنیاد نیست این که رجب طیب
اردوغان در پیامی که به مناسب صدمین
سالگرد کشتار ارامنه ترکیه در حکومت
عﺜمانی صادر کرد همچنان حاضر نشد این
رویداد را «کشتار جمعی» بنامد و به عنوان
رییس دولت ترکیه از انجام آن توسط سلف
خود پوزش بخواهد .و باز بی بنیاد نیست که
اردوغان و همراهان از انجام تعهدات منجر
به آتش بس دولت ترکیه و کردهای این
کشور مبنی بر رعایت حقوق کردهای ترکیه
عمال سر باز زدهاند و از سوی دیگر متهم
به این شدهاند که دستی بر سر و گوش
«داعش» در کشتار کردهای ایزدی در عراق
و کردهای «کوبانی» در سوریه داشتهاند.
پاسﺦ به این پرسش را که چرا تبدیل
دین به دولت و حکومت ،به ویژه در دوران
معاصر ،اساسا نمیتواند تولیداتی بیشتر
از همینها که در این حدود  4۰سال در
منطقه جاری و ساریاند داشته باشد ،به
وقتی دیگر وا میگذارم اما در همینجا به
دولتخواهان مسلمان ایرانی نیز که با اشاره
به دولت ترکیه و با دسته هابر ماس و
کارل پوپر در هاونگ دین میکوبند به امید
تولیداتی بهتر از قبیل «دموکراسی دینی»،
توجه میدهم ،هرچند ممکن است مریدانی
را به دور چنین هاونگی گرد آورند اما کاری
عبث است که پیش گرفتهاند.
به منظور سخن بازگردم و انگیزه
سخن که گفتار اخیر رجب طیب اردوغان
رییس جمهوری ترکیه است .این که مانند
همتایان ایرانی خود گفته است :غرب از
مسلمانان متنفر است و طمع در نفت
آنان دارد.
رجب را بر دارید و به جای گوینده این
سخن ،شعبان ،رمضان یا هر دولتخواه
اسالمی دیگر را در منطقه بگذارید .حرف
همان حرف است که در این حدود 4۰
سال در منطقه و نیز در کشورهای آفریقا
که بر اساس جمعیتشان مسلمان خوانده
میشوند ،بر بام و منبر عربده شده است.
و مگر نه همین گفته احمدینژاد و اسالف
او در ایران نیز بوده است؟
و باز مگر نه همین سخن را بارها از
«بوکو حرام» در نیجریه نیز شنیدهایم .از
سلفیهای کویت و سوریه هم .و پیش از

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۲۷

کنیم و هر قسمت را  2۰۰دالر بفروشیم
تا مردم آنجا متوجه گرانی پیتزا نشوند.

بﺨﺶ ادبیات و شعر

چند شعر جدید بندتنبانی و جیﻎ
بنفشی یا جیغی که در اثر در رفتن کش
تنبان از خواننده در میآید:

۱

وجود عطر بدنت وقتی با من تالقی
میکند...
بوی بد جورابهای تجردم را متالشی
میکند!

۲

رویای عشق تو بیخوابم کرده
امید وصل تو بیتابم کرده
آتش بوسههای هوسناک تو
چون قالب کرهای آبم کرده...

همه در صدر انقالب اسالمی در ایران از
آیتاهلل خمینی و حواریون؟
غرب به صفات مذموم درست یا
نادرست بسیار ،از جمله یاری و حمایت در
پدیدار شدن و به قدرت رسیدن گروهها و
جریانهای اسالمی در منطقه و از جمله
در انقالب ایران و «اخوان المسلمین» در
مصر و پیش از اینها ،مجاهدان افغان در
مصاف با شوروی متهم است اما دشمنی
با مسلمانان؟ واقعا در کجا؟
این کسی جز جورج بوش رییس
جمهوری آمریکا نبود که بالفاصله پس
از عملیات تروریستی  ۱۱سپتامبر در پی
حضور در مسجد مسلمانان واشنگتن
برای جلوگیری از هرگونه خشونتی علیه
مسلمانان (دستکم در آمریکا) ،در برابر
دوربینهایتلویزیونی،بهتفکیکمسلمانان
از تروریستهای  ۱۱سپتامبر پرداخت .و
این کسی جز باراک اوباما رییس جمهوری
کنونی آمریکا نیست که هر جا و هر زمان
فرصتی بیابد زبان به ستایش از اسالم و
جداسازی به گفته او مسلمانان واقعی از
تروریستها میپردازد .از اینها گذشته،
اکﺜریت مردم آمریکا به عنوان قدرتمندترین
کشور غربی و زخمدار عملیات تروریستی
 ۱۱سپتامبر (که به هر حال عامالن آنها
گویندگان شهادتین بودهاند) به اوبامایی
رای دادند که نام میانیاش حسین بود و
مشهور به مسلمانی .این نمونهها را تنها از
این بابت میآورم تا بگویم آقای اردوغان نیز
در این زمینه از همان گلدستهای در منطقه
اذان میگوید که آیتاهلل خامنهای و احمد
خاتمی و یوسف قرضاوی و ابوبکر البغدادی
و دیگر موذنهای «خالفت» و «امامت» و
«امپراتوری اسالمی» اعم از شیعه و سنی.
همانگونه که پیشتر نیز اشاره کردم
همه اینها و بسیاری دیگر که نام نبردهام
در یک اصل با هم مشترکند :دولتخواهی
دینی .گیرم هرکدام با روایت خود از اسالم
و از انواع ایرانی آن نیز یکی هم با عنوان
مومن فریب «دموکراسی دینی!»
آقای اردوغان در مورد نفت مسلمانان
نیز همان میگوید که همتایان مورد
اشارهاش گفته و همچنان میگویند.
میگوید غرب طمع در نفت مسلمانان
دارد.
این که غرب نفت منطقه را که بر خالف
گفته آقای اردوغان ،محمود احمدینژاد
و حواریون صدر انقالب اسالمی نه فقط
متعلق به مسلمانان که متعلق به همه مردم
منطقه ،اعم از شیعه و سنی ،مسیحی اعم
از ارتودوکس و کاتولیک و آسوری و ارمنی،
زرتشی ،صائبی ،ایزدی ،یهودی و بهایی و
المذهب است ،در مواردی ناعادالنه برده
و میبرد حرف دیگری است اما :طمع در
نفت مسلمانان؟
از زمان کشف نفت خاورمیانه در شهر
من مسجد سلیمان تا کنون ،کدام جریان
موثر اسالمی را نشان دارید که مانعی در
راه «طمع» غرب در نفت مسلمانان بوده
است و الجرم باعث تنفر غرب از مسلمانان؟
آقای اردوغان که پیش از این سخن،
کشف آمریکا را نیز به مسلمانان نسبت داده
بود و ارسطو را نیز ترک خوانده بود و نه
یونانی ،ظاهرا در منصب تازه خود ،ریاست

3

خواب دیدم که یلدای بلند موهای
سیاهت
در رویایم ریخته بود
شانه از ترس نوازش انگشتانم
به گوشهای گریخته بود
چه رویایی که خواب نبود
قصه یک کتاب نبود
صبح که بیدار شدم اتاق هنوز پر از
بوهایت بود
پوست تخمه های شب یلدا الی
موهایت بود...

۴

با تو در حاشیه رودخانه شهر قدم
میزنم
زیر نور مهتاب
از مردی علف میخریم
تا برای گاومان به خانه ببریم...

۵

در اقیانوس عشق تو شنا خواهم کرد
اگر شنا میدانستم
و از آب نمیترسیدم...
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جمهوری ترکیه ،وقت بیشتری یافته است
تا راه میانبری را برای کشفیات تازه بیابد.
مشکل ،در واقع ،مشکل آقای اردوغان
تنها نیست بل مشکل همه سرزمینهایی
است که در این حدود  4۰سال جوالنگاه
کسانی شده است که با بیرق دین در دست،
بسوی کرسی حکومت میتازند.
در دوران معاصر ،ایران نخستین
قربانی حکومت دینی در منطقه بوده است
و در حال حاضر مشکل غمانگیزتر این که
بسیاری از امیدواران به اصالح حکومت
دینی ایران ،رانده شدگان از آستان والیت و
ماندگان در کنار آن ،مدتهاست که «مدل
عدالت و توسعه» را بیرق تازهای ساختهاند
برای تاختی دوباره بسوی قدرت« .اخوان
المسلمین» مصر نیز با اشاره به همین
«مدل» بود که با اغوای گوشهای شنوا
در واشنگتن و برخی دیگر از پایتختهای
غرب ،حمایت آنان را جلب کرد.
اکنون که پرده ،با برخی گفتار و کردار
اردوغان و همراهان ،تا همین اندازه اندک
نیز کنار میرود ،به وضوح میبینیم آنان،
همان میگویند که همتایان ایرانی ،عراقی،
مصری و الجزایری و ...شان .واگر مجال و
زمینه مناسبی نیز بیابند ،به همان راهی
میروند که ایران در پی انقالب اسالمی
رفته و همچنان میرود .اشتباه برداشت
نشود ،حرف من این نیست که همه
دولتخواهان اسالمی در منطقه سر و ته
یک کرباسند؛ خیر ،بلکه حرف این است:
دولتخواهی دینی (با انواع اسالمیاش)
آنگونه که در منطقه جاری است ،در واقع
کرباس بی سر و تهی است! زمان و زمینه
مناسب میخواهد تا اینان ،هم ذاتی خود
را آشکار سازند.

نکاتی ﭼند درباره ضرورت...

بقیه از صفحه 3۷

ذهنیت مشابه شما مبنی بر این که اگر
بدون مشاور امالک نماینده خریدار عمل
کند و فقط از سرویس مشاور امالک
نماینده فروشنده استفاده کند جای
چانه زدن بیشتری خواهد داشت ،پس
از گذشت هفت سال متوجه میشود که
ساختمانی را که در اواسط سال ۱۹۵۵
ساخته شده بود بعنوان ساختمان ساخت
سال  ۱۹۹۵خریداری کرده بود و اشتباهات
دیگری هم وجود داشته است.
یکی دیگر از علل این که برخی از
خریداران یا فروشندگان نیازی به استفاده
از سرویس مشاورین امالک نمیبینند
اطالعات موجود در سایتهای مختلف
اینترنتی است .اگرچه این سایتها
اطالعات بسیار مفیدی در اختیار مردم
قرار میدهند ولی زمانی که صحبت از
قیمتگذاری امالک میشود چنانچه
آدرس ملک را در سه سایت zillow.com،
 ،realtor.comو  trulia.comوارد کنید
متوجه میشوید که سه قیمت متفاوت
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افقی
 ۱ـ از هنرمندان مشهور موسیقی که در تنظیم

آهنگهای کهن برای ارکستر زحمات بسیار کشید و سهمی

واال در تاریﺦ موسیقی ایران دارد ـ بخاری است در فضا.
 2ـ وزیر شطرنج ـ پل پیروزی ـ هوس بانوی باردار.

 ۳ـ پوست دباغی شده ـ نظم و ترتیب داد ـ آدرس.

 4ـ سگ بیمار ـ سبکی ادبی در اویل قرن  ۱۹ـ ننر و

از خود راضی.

 ۵ـ صاحب سر و آگاه به باطن ـ حاشیه صحرا ـ از

وسایل ترقی!

 6ـ بیخرد ـ از سبزیهای خوراکی.

 7ـ مجازات شرعی ـ خوردنی ـ درز و رخنه.

 ۸ـ از شهرهای مشهور ایتالیا ـ هوش زورخانهای! ـ

واژهای به معنای فعال و کاری.
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و حیلهگر.

 ۱۳ـ برچسب روی کاال ـ شهری تاریخی در آب ـ

تصدیق رفقای سابق.

 ۱4ـ واحدی در طول ـ بیآبرو ـ از بیماریهای چشم.

 ۱۵ـ همه را شامل میشود ـ فیزیکدان انگلیسی مخترع

الکترومتر و گالوانومتر.

عمودی
 ۱ـ آسودگی و خوشگذرانی ـ در گذشته به کشورهای
نیمه مستقل میگفتند.
 2ـ زگیل و آزخ ـ پست و پایین ـ موضوع ،مطلب و
دیباچه ـ
 ۳ـ از ماههای سریانی بین ایاز و تموز ـ به هر کس نتوان
گفت ـ خوبی و نیکویی.
 4ـ مرد زن مرده و زن بیوه ـ گیاهی است از نوع زردچوبه
ـ سبزی تنبل!
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هم میبرد ـ سرسختی و ستیزگی.
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 ۱۱ـ زیارت خانه خدا ـ از ماههای سریانی است و بار
 ۱2ـ رمانی از کافکا ـ زرنیﺦ سفید یا سمالفار ـ زرنگ
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 ۱۰ـ وطن و میهن ـ زن نویسنده.
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Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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2

هرﮔونه ﭘرسﺸی درباره خرید و فروﺵ امﻼﮎ
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

جدول این شماره

 ۹ـ از میوههای درختی ـ از شهرهای توریستی ایتالیا

ـ صد مترمربع.

3

مذکور ارزش این ساختمان فقط  ۳۰۰هزار
دالر برآورد شده است .بنا بر این ،هنگام
قیمتگذاری نمیتوان به سایتهای
اینترنتی اطمینان کرد.

ذکر کردهاند .از سوی دیگر اگرچه در
مواردی دیده میشود که قیمتها بسیار
دقیق است ولی در اکﺜر مواقع قیمتها
میتوانند تا ده درصد متفاوت باشند.
اخیرا هنگام مطالعه گزارشی مطلع شدم
که یک ساختمان در حال حاضر در ایالت
پنسیلوانیا با قیمت  ۵27هزار دالر برای
فروش ارائه شده و خریداری که در مورد
آن ساختمان اطالعاتی جمعآوری میکرده
متوجه شده است که در یکی از سه سایت
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1

330
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 ۵ـ هرگز نه ـ از شهرهای هرمزگان ـ قصدها و
هدفها.
 6ـ خست و زفتی ـ فراهم و آسان کرده ـ نقش
تئاتری.
 7ـ در مقام تحسین میکشند ـ به خواب شدن ـ
خبرچینی است و گاه پاداش مرگ دارد!
 ۸ـ شادمان و راضی ـ از حروف شرط ـ پایتخت
آشور و کلده.
 ۹ـ پوشاندن ـ کاسه چوبی ـ غالف شمشیر.
 ۱۰ـ اثر چربی ـ طرف راست ـ باغ و بوستان.
 ۱۱ـ عقده ازدواج ـ رعد و برق ـ حرف فاصلهانداز.
 ۱2ـ زادگاه پدر شعر نو ـ بیصبر و کم حوصله ـ
بخشش است و میلولد!
 ۱۳ـ گیسوی ستوران ـ چند تا نکته ـ دوری و
فراق ـ پایه و بنیاد.
 ۱4ـ جنگ تمرینی ـ کلمه تعلیل و پرسش ـ خشن
و بداخالق.

 ۱۵ـ هنرپیشه آمریکایی فیلم جنگ ستارگان ـ نوعی
تنپوش زنانه و در اسکاتلند مردانه.

ﺣل جدول شماره قبل
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