
260Iranians, Vol. 19, No. 719, Friday, January 9, 2015 26  ایرانیان، سال نوزدهم، شماره 7۱۹، جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳

 نشریه اى كه مى پسندید و به آن ارج مى نهید

اشتراک هفته نامه «ایرانیان»
Subscribe To IRANIANS Weekly Pub li cation

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
    ایران و خاورمیانه

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

نحوه پرداخت:
 از طریق چک بانکی یا Money Order: کلیه وجوه ارسالی می باید به دالر آمریکائی بوده و صادره از یکی از 

      بانک های آمریکائی موجود در ایاالت متحده باشد.

    از طریق کارت اعتباری: فرم زیر یا فتوکپی آن را پرکرده همراه با 
     شماره کارت اعتباری و تاریخ انقضای آن برای ما فکس و یا پست فرمائید.

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

شوخی با اخبار
* کالهبرداری میلیاردی در دو جایگاه سوخت.

ـ آخ نگو که آنجایم دوباره سوخت!
* در سینمای ایران چه خبر است؟

ـ خبری نیست؛ هنوز هم توی آنتراکت است!
* آمار رسمی موش های نروژی تهران توسط 

شهرداری اعالم شد.
ـ ببین اوضاع نروژ چقدر بد شده که این موش ها 

به ایران پناهنده شده اند!
اظهارات  به  خامنه ای  باند  فوری  پاسخ   *

اصالح طلبانه هاشمی رفسنجانی.
ـ پاسخ به صورت اسید پاشی که نبوده؛ بوده؟
ویزا  سوری ها  از  بار  اولین  برای  لبنان   *

می خواهد.
ـ هر که می خواهد نانسی عجرم را از نزدیک 

ببیند باید توی صف بایستد!
)بطور  بار  یک  سال  هر شش  ایرانی  هر   *

متوسط( به سینما می رود.
ـ عوضش هر شش ساعت یک بار یک فیلم 

سینمایی از ماهواره و اینترنت تماشا می کند!
* نماینده رشت در مجلس: گرانی های امروز 

قابل کنترل نیست.
ـ مثل گرانی های دیروز!

* درگیری فیزیکی در فدراسیون فوتبال بین 
پاسداران و بازیکنان.

ـ اسیدپاشی شده یا داور آفساید گرفته؟
* طرح »ناسا« برای اسکان بشر در جو سیاره 

زهره.
ـ اگر تا آن موقع بشری باقی مانده باشد.

* وبالگ  نویس روحانی چهار سال زندان گرفت.
ـ شانس آورد که در دوران تدبیر و امید زندگی 

می کرد وگرنه هشت سال زندانی می شد!
* رییس انجمن داروسازان: استفاده از دارو با 
تاریخ مصرف گذشته خطرناک است و کار نمی کند.
تاریخ  انقالب اسالمی که آن هم  ـ برعکس 

مصرفش گذشته ولی هنوز دارد کار می کند!

لبنان درها را می بندد
بجای تفسیر سیاسی هفته

کشور لبنان اعالم کرد که از روز دوشنبه پنجم 
ژانویه اهالی کشور سوریه برای ورود به آنجا باید ویزا 
دریافت کنند. لبنان می گوید که بعد از فرار فوج 
انسانی پناهندگان سوری به این کشور امروز 2۵ 
درصد جمعیت کشور را شهروندان سوریه ای تشکیل 
می دهند. هزینه اسکان این پناهندگان، خرج های 
درمانی و پزشکی و آموزش در مدارس، باال رفتن 
مصرف آب و برق و گاز برای لبنان به فاجعه ای 
تبدیل شده است. هزینه مهمانداری این پناهندگان 
دو میلیون نفری برای کشوری که درآمدی ناچیز 
از منابعی چون نفت و زیتون و توریست و  نانسی 
عجرم  دارد بسیار سنگین است. آن هم کشوری 
که خودش تازه از جنگ های داخلی و خرابی بیرون 
آمده و سال هاست که خودش را از سیاست های 
اسالم سیاسی کنار کشیده و می خواهد در صلح 

و صفا زندگی کند.
بر  پیروزی خود  از  االسد که مرتب  بشار  آیا 
شورشیان دم می زند نگران این نیست که بیشتر از 
دو میلیون نفر از مردمانش آواره در چادرهای محقر 

در کشور دیگری زندگی می کنند؟
آیا آن ها که سنگ اسالم را در خاورمیانه به 
سینه می زنند از خودشان نمی پرسند که آیا دلیل 
مهاجرت و فرار این همه پناهنده اسالم سیاسی 

است یا نه؟
سئوال مهم این است که چرا عربستان سعودی 
به این بیچاره ها پناه نمی دهد؟ پس کعبه و خدا به 
چه درد می خورد وقتی که نتوان کسی را در خانه 

خدا پناه داد؟ آیا خانه خدا فقط باید برای سرکیسه 
کردن مسلمانان جهان باشد که برای دیدن و زیارت 

این محل به آنجا می روند؟

از ایران چه خبر؟

شرط برگزاری همه پرسی!
قانون  اصل ۵۹  به  اشاره  با  روحانی  حسن 
اساسی خواستار برگزاری یک »همه پرسی« برای 
مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
شد. این پیشنهاد با استقبال اصالح طلبان روبرو 
شده اما از سوی محافظه کاران نوعی پا توی کفش 

ولی فقیه کردن برداشت شده است.
حسن روحانی گفت: رهبر تلویحا و تقریبا با این 
همه پرسی موافق است به شرط این که آن هایی 
که در این همه پرسی )که می توان گفت نوعی از 
همه پرسی قدیمی »جمهوری اسالمی آری یا نه؟« 
اوائل انقالب است( جواب منفی می دهند همگی 
در حبس خانگی برای مدت نامحدود قرار گیرند!

خودت عالفی!
معاون اداره کارآفرینی و توسعه اشتغال وابسته 
به وزارت تعاون در گفت و گویی با خبرنگاران گفت: 
ما در کشور هفت میلیون بیکار و عالف داریم که 
درآمدی ندارند و نمی خواهند کار کنند! کسی از 
میان خبرنگاران جرات نکرد فریاد بزند که: پس 
کار و شغل شما برای چیست و چه فایده ای برای 
مملکت دارد؟ و شاید کس دیگری می پرسید: شما 
هم ما را عالف کرده اید و آورد ه اید به این مصاحبه 
که وقت ما را تلف کنید، مگر ما مثل شما عالفیم؟

پول را پس بده!
صحبت از این است که جمهوری اسالمی برای 
جبران کسری بودجه ناشی از کاهش شدید قیمت 
نفت ۸6 هزار میلیارد تومان اخذ مالیات از مردم 

را افزایش دهد.

وقتی که نفت بشکه ای ۱۱۰ دالر بود دولت چندر 
غاز جلوی ملت به نام »یارانه« انداخت تا سر و 
صدای کسی درنیاید و حاال که بشکه نفت به زیر 
۵۰ دالر می رود به سراغ ملت آمده تا پول را پس 
بگیرد. بیچاره مردم که فکر می کردند احمدی نژاد 
باالخره پول نفت را بر سر سفره آن ها آورده است. 
مثل این است که به رستوران بروی و غذا بخوری و 
آخرش یک صورتحساب جلویت بگذارند و در مقابل 
صورت متعجب شما بگویند: فکر کردی مجانیه؟ 
و شما هم معصومانه جواب بدهید: آره، مگر امروز 

نذری نمی دادید؟

میلیونرهای فقیـر!
مرکز آمار ایران متوسط هزینه زندگی در شهر 
تهران را دو میلیون و 2۸۰ هزار تومان اعالم کرد! 
یاد قدیم ها بخیر که با دو میلیون و 2۸۰ هزار تومان 
می توانستی چند خانه بخری ولی امروز حتی این 

مبلغ برای اجاره یک خانه هم کافی نیست!
حساب کنید اگر یارانه های ماهی ۵۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومان دولت نبود مردم چه خاکی به سرشان 
می ریختند؟! به لطف انقالب اسالمی شاید تهران 
شهری باشد که تمام میلیونرهای آن نزدیک خط 

فقر زندگی می کنند.

وصل هستند یا نیستند؟
به  ما  آرمان های  می گوید:  روحانی  حسن 

سانتریفیوژها وصل نیستند.
آقای تدبیر و امید چنین حرفی را می زند؟ 
وقتی بعد از ده یا ۱۵ سال جنگ و دعوا با دنیای 
آزاد و هزینه کردن بیلیون ها دالر حتی یک تومان 
صرفه جویی عاید مردم ایران نشده است چطور 
آرمان ها به این سانتریفیوژها وصل نیستند؟ آیا 
نمی توان گفت که برنامه هسته ای دولت جمهوری 
اسالمی مثل یک باطری مرده اتومبیل بوده که با 
سیم شارژ مثبت و منفی مردم سال ها زنده نگه 

داشته شده است؟

آیا می دانستید؟
آیا می دانستید که چینی ها در پخت و پز اصال 
از نمک استفاده نمی کنند؟ آن ها با استفاده از 
سوس سویا که کمی شور است به غذای خود 
مزه و چاشنی می دهند که البته مثل مزه نمک 
نیست. برای همین است که ما کمدین های بامزه 
و بانمک چینی نداریم و هیچوقت به جوک های 

چینی نمی خندیم.

طنز بر طنز...
نوشته آخر ابراهیم نبوی با عنوان »خرابه های 
جمهوری اسالمی« و با جمله آغازین »نصفشان 
نصف  و  چاه  توی  می کنند  پرت  سنگ  دارند 
دیگرشان درمی آوردند« به راستی توصیف درستی 

از وضعیت حکومت اسالمی ایران است. 
اگر طنزهای دیگری درباه »سنگ بزرگ عالمت 
نزدن است« را به فعالیت های هسته ای ایران تشبیه 
کنیم به قضیه این که »یک دیوانه یک سنگ در 
چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند دربیاورند« 
می رسیم و فقط باید در ایران امروز این دیوانه و 
این صد عاقل را شناسایی کرد تا همه مشکالت ما 

مثل سنگ آب شود...

اسالمیـزه شدن اروپا
تظاهرات ضد اسالمی در شهرهای متعدد آلمان 

در این هفته خبر روز بود.
به  در شهرهای مختلف  آلمانی  هزار  صدها 
ویژه در کلن و درسدن آلمان به خیابان ها آمده و 
اعتراض و تنفر خود را نسبت به اسالمیزه شدن 

غرب و کشورشان نشان دادند.
چند تظاهرات کوچکتر علیه این تظاهرات هم 
برپا شده و حرکت ضد اسالمی این کشور را گروهی 
از مسلمانان محکوم کرد ه اند و گفته اند که حقوق 

آن ها نباید پایمال شود.
کسی نیست از این معترضین بپرسد وقتی 
شما به حقوق زنان و همجنسگرایان و اقلیت های 
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بچه ها سینه زنی را قطع نکنید خورشت قیمه داره میاد!

حقوق  به  باید  چرا  نمی گذارید  احترام  مذهبی 
اسالمی شما احترام بگذارند؟ مگر این ها را اسپانیا 
امروز  مثل  روزی  که  نکرد  بیرون  پیش  سال ها 

پیش نیاید؟
یارو را از در بیرون می کنی از پنجره میاد تو! 

واقعا که!
یاد کارت پستال های قدیمی خیابان زیبای 
شانزه لیزه بخیر. اگر امروز این کارت پستال را با 
آن  همه زن محجبه سیاهپوش بدلباس و مردان 
با صندل و لباس خواب سفید و بلند چاپ کنند، 
کارت پستال دیگر رنگی نیست بلکه سیاه و سفید 

خواهد بود... 

جنگ با براندازی مخملی!
در دستور مجلس  »اینستاگرام«  فیلترینگ 
شورای اسالمی قرار گرفت. یکی از مشکالت بزرگ 
جمهوری اسالمی این است که سربازان ۱۴۰۰ سال 
پیش را به جنگ سربازان اینترنتی مجهز و مدرن 
امروز فرستاده و در تمام جبهه های جنگ شکست 

خورده است.
تولیدات  بزرگترین  از  یکی  فکر می کنم  من 
صنعت  همین  اسالمی  انقالب  فرآورده های  و 
فیلترینگ است. همان انقالبی که با وعده بازاریابی 
»آزادی« به میدان آمد. فکر می کنم تولید ناخالص 
ملی ما در ایران امروز از فیلترینگ و البته ضد 
فیلترینگ )جنگ مردم و سربازان امام زمان تعلیم 
دیده در کره شمالی( بیشتر از نفت و پسته و زعفران 

و قالی شده است!
آیا می توانستید روزی را مجسم کنید که امنیت 
ملی ما بخاطر رد و بدل کردن عکس یک دختر 
و پسر به خطر بیفتد؟ روزی که »توییت« کردن 

براندازی مخملی می شود؟ 
اصال چرا وقتی یک فیلتر کلفت و قوی به اسم 
رهبر معظم داریم باید از این فرآورده های کامپیوتری 

غربی بترسیم؟

خبر خوش از ایران
روزنامه »همشهری« چاپ تهران اعالم کرد 
که قیمت سکه و دالر سیر نزولی داشته و هر دالر 
آمریکا با کاهش ۱۹ تومانی به سه هزار و ۵2۴ تومان 

رسیده است! البته این خبر برای آن هایی که آرزوی 
دالر هزار تومانی می کنند و یا در رویای دالر هفت 
تومانی زمان شاه هستند خبر خوشی نیست و بدین 

وسیله از همه این خوانندگان پوزش می طلبیم!

سئوال ریاضی ـ عقیدتی
اگر دولت افزایش حقوق کارمندان در سال 
۱۳۹۴ را ۱۴ درصد اعالم کند ولی مالیات را از ۱۰ 
درصد به 22 درصد برساند و با فرض این که تورم 
روی 2۵ درصد باقی بماند تعیین کنید در این 
معادله دو مجهولی کارمندان ایرانی چند درصد 

سر کار گذاشته  شده اند؟

قیمت زمین
یک روزنامه چاپ امارات که به قیمت امالک و 
مستغالت در جهان می پردازد اعالم کرد گران ترین 
زمین در شهر مکه است. به گزارش این روزنامه 
قیمت هر مترمربع زمین در شهر مکه در نزدیکی 
مسجد الحرام بیش از ۴۰۰ هزار دالر است! این 
روزنامه چه فکر کرده که چنین زمین هایی را در 
آمار خود منتشر می کند؟ توقع داشت که قیمت 
زمین بغل خانه خدا هم قیمت زمین در سیستان 

و بلوچستان باشد؟

پیشکسوتان شهادت؟
بنام  همایشی  تهران  در  قبل  روز  چند 
در  شد.  برپا  شهادت«  و  جهاد  »پیشکسوتان 
هفته ای که نه »هفته دفاع مقدس« است یا »روز 
قدس« و نه سالگرد بازپس گیری خرمشهر و نه 
حتی سالگرد سرکشیدن جام زهر توسط امام، این 

همایش معنی اش چیست؟
یعنی کسی  پیشکسوت  قبال فکر می کردیم 
که کارش و سابقه اش تاریخی و قدیمی است اما 
»پیشکسوت شهادت« چه معنی می دهد؟ یعنی 
این طرف استاد حرفه ای شهادت است؟ پس برای 
چه هنوز زنده است؟ من هم مثل بسیاری دیگر فکر 
می کنم این ها را توی خیابان ردیف کرده اند چون 
پول مفت از بیت المال می گیرند و فقط اسمشان 

این است که آماده شهادت و جهاد هستند و باالخره 
نوعی باید نشان می دادند که جمهوری اسالمی و 

انقالب اسالمی هنوز زنده است.
این هم جوکی به سبک جوک های لوس روزنامه 

»کیهان« تهران بعنوان پس نوشته:
یارو وضع کاسبی اش در بازار خراب بود. یک 
حاجی بازاری داشت به او درس کاسبی می داد. به 
او گفت: تو بیرون مغازه ات خیلی سوت و کور است 
انگار که تعطیل هستی. باید یک خرده شلوغش 

کنی که مردم توجه کنند. 
طرف پرسید: چکار کنم؟ 

حاجی جواب داد: صبح به صبح بیا جلوی 
مغازه و جلوی مردم جیش کن، شاید اینجوری 

مردم بفهمند هنوز مغازه ات باز است! 

یکبار دیگر
گلشیفته فراهانی یکبار دیگر برای یک مجله 
فرانسوی برهنه شد و با واکنش مثبت و منفی 

بسیاری از ایرانی ها روبرو شد.
فکر می کنم اگر گلشیفته اندامی چون راکوئل 
ولش و جینالولو داشت اینقدر بر سر برهنگی او 
بحث نمی شد اما چون برهنگی او نوعی مبهم 
و سئوال  برانگیز است اینقدر بر سر لخت شدن 
به چه  اصال  می اندازند.  را  به  و جدل  بحث  او 
کسی مربوط است که گلشیفته فراهانی چرا لخت 
می شود؟ شما بروید از آن خانم های سیاه پوش 
لباس  روی  لباس  اینقدر  چرا  بپرسید  ایرانی 
پوشیده اند؟ یا بروید از خودتان بپرسید چرا وقتی 
انقالب اسالمی خشتک مردم ایران را درآورد اینقدر 
برای برهنگی سر و صدا براه نیانداختید؟ واقعا که!

آیا می دانستید )۲(
آیا می دانستید که پیتزا یک غذای ایتالیایی 
ایرانی ها درست شده  توسط  آن  اصل  و  نیست 
است؟ در زمان قدیم و در هنگام جنگ های ایران 
و رم، سربازان ایرانی برای خوردن غذا نان خود 
راروی آتش هیزم گرم می کردند و روی آن پنیر 
می گذاشتند تا کمی به حالت مایع در آید و سطح 
نان را بپوشاند. ایرانی ها این غذا را »پزا« از ریشه 
پزیدن می نامیدند. بعد از این که رومیان در جنگ 

پیروز شدند این غذا را به نام خودشان و به عنوان 
پیتزا در سرتاسر جهان معروف کردند. امروز در 
ایران یکی از محبوب ترین غذاها همین پیتزاست.

تبریک
بدین وسیله سالگرد تولد زکریا رازی کاشف 
الکل را به کلیه عرق خور ها، میگساران، ساقیان، 
میزبانان مهمانی های خفن تهران، صاحبان باغ های 
خارج از تهران و تمام barman های غرب و آن هایی 
که فقط با چند لیوان مشروب می توانند قیافه 
دوست دختر و زن و یا شوهرشان را تحمل کنند 
و یا می توانند به نطق رییس جمهورشان گوش 
کنند تبریک عرض کرده و برای روح آن  مرحوم این 

گیالس را باال می اندازیم. به سالمتی همه شما!
انجمن رازی دوستان در سرتاسر جهان

شوخی تلفنی با »کیـهان«
با یک کارت تلفن مجانی که از دوستم که کارت 
تلفن راه دور می فروشد گرفته بودم زنگ زدم به دفتر 

روزنامه »کیهان«. نپرسید که تلفن را چطوری گیر 
آوردم و آن ها چطور جواب دادند چون می گویند 
»کیهان« نه ایمیل جواب می د هد و نه تلفن و تنها 
تلفنی که جواب می دهد تلفن هایی از مراکز سپاه 

و کاخ جماران است و بقیه را جواب نمی دهد.
یکی گوشی را برداشت...

ـ  الو؟
ـ بفرمایید.

ـ روزنامه »کیهان«؟
ـ شما؟

ـ روزنامه »کیهان«؟
ـ شما؟

ـ آقا، این خبر شما درسته که »فتنه« نمرده 
و هنوز زنده است؟!

طرف سینه اش را صاف کرد و خیلی جدی 
گفت: بله، درسته!

ـ شما مطمئن هستید؟
ـ صد در صد!

ـ آخه می گویند که اخبار شما جعلی و ساختگی 
است.

ـ غلط کرده اند. زر زیادی می زنند. اخبار ما را 

بنیاد فرهنگی دماوند

زمان:  یکشنبه  ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ 
گردهمائی : ساعت ۵ بعد از ظهر  (پذیرائی با چای، قهوه و شیرینی)

تلفن اطالعات:   774.326.0983 شروع سخنرانی: ساعت ۵ و نیم  بعد از ظهر

بخش دوم 

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

بخش نخست 

مهاجرت و پراکندگی
 جهانی ایرانیان

سخنران: دکتر شاهرخ احکامی
پزشک، نویسنده و سردبیر فصلنامه «میراث ایران»

گرداننده برنامه: اردشیر لطفعلیان

برنامه ماه ژانویه ۲۰۱۵ (دی  ماه ۱۳۹۳)

به اطالع هموطنان عزیز می رسانیم که هفته گذشته پروانه فعالیت «بنیاد فرهنگی دماوند» به عنوان  یک موسسه غیرانتفاعی
 صادر شد و از این پس کمک های مالی شما به این بنیاد  از مالیات سالیانه تان کسر می شود

اجرای موسیقی گروه سازهای جوان
 به سرپرستی استاد احمد برهانی 

و با همکاری حنا سلطانی، امیر برهانی،
 دریا سلطانی، فیروزه ضرابی (آواز) 
و هنرمند مهمان: محمدرضا کاظمی فر
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه ۲۷
خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۱۱

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
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ترعسو
درزهدررت

رغرر
نزننروه

۱ـ  مرد اول تنیس روی میز فرانسه و قهرمان جهان در 
سال ۱۹۹۳ـ  صف با امالی غلط.

2ـ  هرگز از او قرض نکنیدـ  قطره شبنمـ  کرجی بادی.
۳ ـ از توابع کاشان ـ از اقسام جمله ـ و این هم دوری 

است.
۴ـ  نفی تازیـ  رها و بی قید و بندـ  چوبدستی قلندران.
ـ الفبای  ـ حالتی نامتعادل در راه رفتن  ـ تنبل و تن پرور   ۵

۱ ـ صاحب منصبی در ارتش فرنگ ـ از القاب خواجه 
حافظ شیرازی.

2 ـ بانگ و صدا ـ نخجیر ـ عبادتگاه »مهر پرستان« 
است و در اصطالح تصوف محل رهایی عارفان و سالکان از 

قید عادات و حاالت نفسانی.
۳ ـ خودداری از پرداخت وجه سفته یا برات ـ قول و 

ـ نمایشنامه حزن انگیز. سخن 
۴ـ  مسابقه نهاییـ  در اصل ترشی است اما دست افزار 

هم هستـ  سخن یاوه.
۵ ـ برعکس آن می شود یک دهم متر ـ کاسب چنین 
معامله ای را نمی پسندد ـ خو گرفتن ـ لقب شاهان بعد از 

پیشدادیان.
6 ـ زیر پا مانده ـ خبر و اطالع ـ جوجه تیغی ـ فوری 

و بی درنگ.
7ـ  آسیب و اذیتـ  عقل و دانشـ  چطور و چگونه.

۸ ـ  غمگین و افسردهـ  روییدن، بالیدگیـ  پایتخت یکی 
از شیخ نشین ها.

ـ نوعی پارچه نازک. ـ از فلزات گرانبها  ـ پاس و نگهبانی   ۹
۱۰ـ  مبحثی در شیمیـ  پدر بزرگـ  ظرف ذوب طال و 

نقرهـ  مزه دهان جمع کن.
۱۱ـ  آخر و انتهاـ  از چهار انجیل معتبرـ  موج دریاست 

و مهیا و آمادهـ  از کشیدنی های کنجکاوانه.
۱2 ـ در کشتی می زنند ـ منظور و مقصود ـ زادگاه 

حضرت یوسف.
۱۳ ـ مزرعه کوچک ـ فرمان کشتی ـ زمان بازی در 

بعضی  ورزش ها.
۱۴ ـ رو به پایین ـ نو و جدید به گویش آذری ـ درخت 

تسبیح.
۱۵ ـ خارج از عادت و بیش از حد معمول ـ از وسائل 

مولد نیرو.

موسیقیـ  نام دیگر دانه معطر.
6 ـ نوعی زغال سنگ ـ بیدار ماندن در شب ـ 
آوای  ـ  تایلند می شناسیم  نام  به  امروز  کشوری که 

گوسفند.
7ـ  بعضی ها بلدند اما خوابشان نمی برد!ـ  تزویر و 

نیرنگـ  خاک کوزه گری.
۸ـ  خانه اندرونی ـ  تندی و غضبـ  محکم کاری.
۹ـ  ضمیر جمعـ  شکنندهـ  از انواع انگور و انجیر.
۱۰ـ  با تمام باریکی توی آن هم می روندـ  از خطبا 
و روحانیون چند دهه پیش ـ جدا از هم ـ آهی کم 

از نگاهی.
۱۱ـ  گندم از آسیا برگشتهـ  شکوه گوی جدایی هاـ  
آنچه از متوفی به جا می ماندـ  از مایعات هستی بخش.
۱2ـ  بزرگترین دایره المعارف فرانسه ـ  کیسه و توبره 

درویشانـ  جنس به ظاهر قوی.
۱۳ ـ گرد و خاک نرم ـ سهل و ممکن ـ بدگویی 

کردن از دیگران.
۱۴ـ  اسب چاپارـ  جایگاه درنده و چرندهـ  کنایه از 

آدم خودخواه و مغرور است.
۱۵ـ  خدای سنگیـ  از آثار امیرخسرو دهلوی.

یک گروه می خواند و بازنویسی می کند.
ـ پس خبر درسته؟

ـ بله.
چقدر  بشنود،  دهنتان  از  خدا  ـ 

خوشحالم کردید.
»فتنه«  بودن  زنده  از  شما  ـ 

خوشحالید؟
دخترم  دوست  نه؟  که  چرا  بله،  ـ 
ازدواج  باهاش  می خواستم  بود... 
کنم. مدتی غیبش زده بود، فکر کردم 

اسیدپاشی شده یا افتاده زندان...
ـ صدای قطع تلفن و بوق آزاد...

آیا می دانستید؟ )۳(
آیا می دانستید حدود 6۰ درصد مردان 
ایرانی ماهواره های خارجی را صرفا برای 
دیدن صحنه های عشقی و زنان نیمه لخت 
و سکسی تماشا می کنند که در کشور 
خودشان ممنوع است؟ آیا می دانستید 
که بخاطر فرستادن پارازیت های دولتی بر 
روی این ماهواره ها و پخش شدن امواج 
این پارازیت ها در سطح شهرهای ایران 
که می گویند قوه جنسی مردان را نصف 
می کند فقط ۳۰ درصد آن ها می توانند از 
تمام این فیلم ها و صحنه های جالب بطور 

کامل لذت ببرند؟

را قدغن کرده  و برخی نیز به آن اشاره 
نمی کنند. پیشنهاد من به این خریدار 
این بود که ابتدا با موسسه وام دهنده 
خصوصی در این مورد صحبت کند. اما 
موسسات  این گونه  نظر  از  کار  این  ولو 
بالمانع باشد من شخصا توصیه نمی کنم 
به فروشنده در خارج از محضر پولی بابت 
ملک پرداخت شود. اول این که خریدار 
نمی تواند از مزیت های مالیاتی بابت آن 
مبلغ استفاده کند. دوم این که بدون شک 
فروشنده می خواهد از پرداخت مالیات این 
مبلغ بگریزد که عملی غیرقانونی است و 
اگر روزی فروشنده به دام اداره مالیات 
بیفتد ممکن است پرداخت کننده نیز 
به همکاری متهم و دچار دردسر شود. 
به این خریدار توصیه کردم تا با توجه به 
با وکیل خود در  توضیحات من حتما 
این مورد مشورت کند و به احتمال زیاد 
وکیل وی نیز با پرداخت آن وجه در خارج 
از محضر مخالف خواهد بود. در آنصورت 
خریدار که حال آمادگی خرید دارد و حاضر 

به پرداخت مبلغ اضافه نیز شده است 
می تواند از طریق مشاور خود بصورت کتبی 
به فروشنده ابالغ کند که تنها موردی که 
خریدار با آن مشکل دارد پرداخت مبلغ 
اضافه خارج از فرم hud - 1 است که بنا 
است  غیرقانونی  وکیل خود  توصیه  به 
)در صورتی که وکیل نیز همین نظر را 

داشته باشد(.
با ارسال چنین نامه ای برای فروشنده 
بعید است که فروشنده بر روی پرداخت 

مبلغ درخواستی خارج از محضر اصرار ورزد 
زیرا در آن صورت اگر خریدار عقب نشینی 
کند فروشنده مشکل خواهد داشت که 
به نزد قاضی برود و ادعای خسارت کند.    

بقیه از صفحه ۲۹
نکات تازه مربوط به فرم های...

را خواستار شد.
تحریم   نوشت  تایمز«  »نیویورک  و 
با زمانه همخوانی ندارد. و »واشنگتن 
پست« هم نوشت سیاست کوبایی آمریکا 
ملل  و سازمان  است.  شکست خورده 
)مجمع عمومی( گزارشی مهم داد که 7۰ 
درصد مردم کوبا با تحریم به دنیا آمده اند.

***
ما ناگزیر هستیم از تعمق در باب یک 
قرن اشتباهات سیاسی دو سره در کوبا 
زیرا برخی از آن اشتباهات آمریکا عینا در 
ایران اعمال شد. و امروز هم کم و بیش 

به سبب تحریم ها شاهد آنیم.

***
آمریکا در به روی کوبا بست و در به 
روی خود هم بست. آمریکا فساد باتیستا 

را ندید، یا دید و چشم بر آن بست.
کاسترو ابزار شوروی شد در جو جنگ 
بخور  نان  کوبا  مردم  به  کاسترو  سرد. 
و نمیری داد و اذهان را از فرضیه های 
سیاسی نامتجانس با مردم سرزمین کوبا 
آکند. اپوزیسیون دست ساخته آمریکا در 
خاک آمریکا در جو جنگ سرد آلت دست 

شد و به فساد رفت.

منابع و توضیحات:
۱ ـ کار دولت کاسترو در تبعیت از 
شوروی به آنجا کشید که برای تسریع 
قشون  آفریقا  در  آنگوال  خلق  انقالب 
فرستاد و چگوارا مسئول شوراندن مردم 

در آمریکای التین شد!
ـ آمار و ارقام مربوط به کوبا به استناد 

»اتلس کو«، 2۰۱۳ میالدی.
رنجور:  میامی  لومون،  موریس  ـ 
آپریل  ـ  کوبایی  افراط گرای  اپوزیسیون 

2۰۰۸ میالدی.
ـ ژانت هابل، کوبا در انسداد درون و 

فشار برون، 2۰۰۴ میالدی.
ـ زندانیان گوانتانامو محروم از حقوق 
ـ اولیویه اودعود )O. Audeoud(، »زندگی 

کوبایی ها«، 2۰۱۱ میالدی.
ـ »لوموند دیپلماتیک«، ژانویه 2۰۱۵ 
میالدی، پایان استراتژی ضد کاسترویی 

آمریکا.
ـ 2۸ واحد سیاسی کارا ئیبـ  آنتیل، 

»اتلس کو«، 2۰۱۳ میالدی.
ـ کوبا: امید بازیافته، J.D.D، هفتم 

ژانویه 2۰۱۵ میالدی.
دسامبر   ۱۹ پست«،  »واشنگتن  ـ 

2۰۱۴ میالدی.
ـ یادداشت های نویسنده.

بقیه از صفحه ۱۱

کوبا در بیـراهه های...

برافتند چون خواست جهانیان است اما 
عوض  رو  و  رنگ  در  بنیادگرا  نظام های 
کردن و خودماندن بسیار ماهرند؛ مثل 
همین نظام والیت فقیهی؛ مثل همین 
نظام کره شمالی که امروز با همه ادعایی 
که برای مذاکره با کره جنوبی دارد فرقی با 
دیروز ندارد. اما چون زمانه مستعد جنگ 
جهانی نیست باید از مذاکرات در همه جا 

و در همه سطوح استقبال کرد.

***
باز گردیم به سخن آغازین یعنی تحولی 
است.  تروریسم  دامن گیر  رفته  رفته  که 
تروریسم حاکم بر مثال »داعش« اعم از 
این که دولت باشد یا خالفت فاقد یک 
برنامه جامع اجتماعی ـ اقتصادی است. 
می شود برای یک بار دست بر ذخایر یک 
بانک گذارد. ولی بعد چی؟ به فرض که برای 
مدتی از چاه های نفت اشغال شده بسود 
بهره برد؛ ارزان فروخت ولی این صنعت 
نیاز به سرمایه نهی هر ساله دارد. حتی یک 
مشتری قاچاق  خر و قاچاق فروش محتاج 

روال امنیت آفرینی است.
ولی  خواند  خلیفه  را  خود  می شود 
واحدهای بنیادگر و تروریست باید از خلیفه 
فرمان بگیرند و روزی حق و هدیه ای نصیب 
خلیفه  کنند اما چون الزمه قبول خالفت 
البغدادی جاذبه ای جهانی است که امروزه 
روز وی فاقد آن است چگونه ممکن است 
جاذبه  و  مالی  قدرت  از  عاری  خالفت 

فردی اش از سوی رقبا شناخته شود؟
علیه  صدام  اسالم  دنیای  در  وقتی 
فلج  را  جامعه  دو  برعکس،  و  خمینی 
مردود  را  دو  هر  عربستان  و  می کنند 
دو  میان  واقعی  اتحاد  وقتی  می سازد. 
قدرت سنی یا شیعه نیست، دین اسالم و 
خالفت خیالی آن در پاره پاره گی ها ناگزیر از 
ابزار شدن هاست و چنین است که دمشق 
به تهران و تهران به روسیه رو می کنند. و 
عربستان به آمریکا و امارات به اروپا متکی 
می شوند. پس البغدادی منزوی، خالفتی 

در خیال در تاسیس دارد. 
از دو  افغانستان  بنیادگرای  تروریسم 

منبع دخالت خارجی و دین نیرو می گیرد 
ولی به سبب کشتار خودی و احکام شریعت 
دیروزی که با امروز همخوانی ندارد دور خود 
می چرخد تا به سرگیجه رود؛ در آخر نسل 

جوان از آن دور می شود.
در پاکستان از ابتدای استقالل اساس بر 
دین اسالم در قانون اساسی نهاده شد. پس 
کشور طعمه مدارس قرآنی و پول عربستان 
شد. زیرا آن ها که قانون اساسی را نوشتند 
درنیافتند که اسالم با کثیرالوجوه بودن 
آیات قرآن الیه در الیه است و این آیات 
موردی اند. و هر آدم مستعدی قادر است 
به استناد برخی از آیات اسالمی بسازد باب 
طبع خود. و تاریخ اسالم هم جز این نیست. 
ولی اگر از آغاز اسالم را آزاد از حکومت 
کرده بودند امروز این پاره پاره گی ها در میان 
نبود. و امروز این سئوال پیش نمی آمد که 

مسلمان کیست و اسالم کدام است؟

***
پدیده مشترک بین عراق و افغانستان 
تاثیرات اشغال است که در هر دو کشور 
موجب دراز شدن عمر تروریسم شد. ولی 
با نفی بهار عرب و  در سوریه بنیادگری 
به هزینه  اعزام جهادگراهای عرب سنی 
عربستان سعودی در رقابت با قطر توسعه 
یافت و می شود گفت کار با حمایت آمریکا 

انجام گرفت.
بهر صورت حرکت انفجاری البغدادی 
متکی به غارت بانک ها در موصل حمایت 
منحل شده  ارتش  افسران  انتقام جویانه 
صدام را باعث شد. این است که افراد مبارز 
»داعش« تعلیمات نظامی دارند و در برابر 
پیشمرگان کرد و نظامی های عراق بی  دانش 

نظامی نیستند.
روزی که حمله نظامی 2۰ کشور متحد 
متوجه مراکز نفتی و چاه های نفت شود 
)به قرار اطالع بمباران آزمایشی چاه های 
نفت در متصرفه البغدادی آغاز شده است(، 
آشکار  البغدادی  ارتش  مقاومت  قدرت 

خواهد شد.
آنجا که مقابله با گسترش البغدادی 
مشکل می شود وقتی است که ائتالف یا 
الحاق گروه های تروریستی بیرون از سوریه 

)مثل آنچه در لیبی در جریان است( صورت 
پذیرد. و یا ائتالف »القاعده« با البغدادی 

حتمی شود )مذاکرات در جریان است(

***
ترویسم اسالم هرگز نخواهد مرد اما به 
ضعف خواهد رفت. این خاصیت را غرب 
بازشناخته است. به همین دلیل است که 
هر بار قشون »ناتو« اعالم خروج می کند 
نظامیان نسبتا پرشماری بنام مشاور بجا 
می مانند )در افغانستان هم اکنون ۱2 هزار 
و ۵۰۰ تن سرباز خارجی بجا مانده است تا به 
۳۵۰ هزار تن افراد ارتش افغانستان آموزش 
دهند( بهر حال سران طالبان و غیره فریب 
نمی خورند ولی قدرت آن ها از ذخایرشان در 

پاکستان تر و تازه می شود.

***
قرارداد بازسازی ارتش لبنان به ابتکار 
فرانسه و به هزینه لبنان اقدام مشخصی 
است برای دفع تروریسم نظامی شده وسیله 

یک ارتش ملی.
عراق و افغانستان و احتماال یمن و لیبی 
نیز به همین شیوه متوسل خواهند شد. 
هدف از تقویت ارتش ها در برابر نظامی گری 
به  رفتن  تروریست،  جبهه  و  »داعش« 
استقراری نظامی شبیه به آنچه السیسی در 
مصر به ظهور رسانید نیست. مصر مرسی 
»اخوانی« را تحمل نکرد زیرا ۵۰ سال ارتش 

مصر را ساخته بود.

منابع و توضیحات:
در مصاحبه  دریان،  لو  ایو  ژان  ـ   ۱
دسامبر   ،J.D.D کلمانسو،  با  فرانسوآ 

2۰۱۴ میالدی
و  ملل  سازمان  استناد  به  ـ   2
»فیگارو«، چهارم ژانویه 2۰۱۵ میالدی 

O.S.D.H ـ و »رویترز« و

از تروریسم فردی تا کشور تروریست


