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مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

اخبار جام جهانی

گزارش ویژه خبرنگار ما 
از برزیل

جام جهانی فوتبال ۲0۱۴ برزیل آغاز شد. از 
ویژه  به  برای دیدن مسابقات  زیادی  ایران گروه 
برزیل  به  ایران  فوتبال  تیم  به  مسابقات مربوط 
آمده اند. می گویند حدود دو هزار ایرانی در برزیل 
حضور یافته اند و با حساب لباس شخصی ها باید 

این تعداد حدود سه هزار نفر باشد.
لباس  شخصی ها برای این آمده اند که نظارت 
نمازشان  ایرانی  ورزشکاران  که  بکنند  کنترل  و 
ترک نشود و خدای ناکرده تقاضای پناهندگی از 

برزیل نکنند.
یکی از تماشاگران مسابقه که از ایران آمده بود 
چشمانش پر از اشک بود. پرسیدم: آیا از حضور ایران 
در این مسابقات هیجان زده شده اید؟ و او جواب 
داد: نه! من در عرض سی سال زندگی ام در ایران 
اینقدر رنگ و زرق و برق ندیده بودم و دلم به حال 
زندگی خودم در ایران سوخت و از این که چقدر 

عقب افتاده هستیم غصه خوردم.
چه  شما  پرسیدم:  ایرانی  خانمی  دختر  از 
احساسی دارید از این که در برزیل تیم کشورتان را 

همراهی می کنید؟ 
جواب داد: عشق دنیا را می کنم.

پرسیدم: آیا شما از ایران آمده اید یا مقیم خارج 
هستید؟ 

با عجله روسری اش را برداشت و موهایش را 

پوشاند و گفت: از ایران!
هدف  ایران  تیم  مربی  کی روش  کارلوس 
خبرنگاران و دوستداران ورزش بود و همه جا دور او 
را می گرفتند. او از خبرنگاران ایرانی تازه کار خواست 
که اسمش را کیروش ننویسند و کی روش بنویسند. 
او گفت: در این چند سال در ایران مقداری فارسی 

یاد گرفته ام. 
در محلی که ایرانی ها از آمریکا و الس وگاس 
مردی  بودند  شرط بندی  مشغول  بودن  آمده 
او  وقتی  می گرفت.  را  شرط بندی ها  تنومندی 
اسم تیم ها را می آورد و فریاد می زد »کی  روش 
فکر  ایران  مربی  کی روش  میکنه؟«  شرط بندی 
می کرد که دارند او را صدا می کنند و با فارسی 

شکسته بسته جواب می داد. بله؟ بله؟
از یک دختر ایرانی دیگر پرسیدم: چطور شد 

که برای تماشای مسابقه فوتبال به برزیل آمدید؟
جواب داد: همه عشق و حال ما شده کشورهای 
خارج. برای مسافرت به ترکیه و برای خرید به 
امارات و کویت می رویم و برای مسابقه فوتبال هم 
به برزیل آمده ایم چون توی کشور خودمان حق 

رفتن به ورزشگاه ها را نداریم!
در مسابقه اول ایران با نیجریه روحیه ایرانی ها 
خیلی بهتر از طرفداران تیم مقابلش بود. شاید برای 
این که ایران ۳۵ سال انقالب اسالمی را پشت سر 
گذاشته و پوست مردم کلفت شده ولی نیجریه تازه 
اسالم زده است و مردم آن نمی توانند غصه هایشان 

را پنهان کرده و روحیه خوبی داشته باشند.
نیجریه  و  ایران  مسابقه  افتتاح  مراسم  در 
همان طور که رسم است بازیکنان دو تیم با گرفتن 
دست کودکان دختر و پسر به وسط زمین بیایند 
تا سرود ملی آن ها نواخته شود، به دلیل نامعلومی 
تمام کودکانی که دست بازیکنان ایران را گرفته 
بودند پسر بودند و نه دختر. حاال یا همراهان تیم 
ایران که اهل امر به معروف و نهی از منکر هستند 
از کمیته فوتبال خواسته بودند به ایرانیان فقط 
پسر بدهند و یا این که خود برزیلی ها نخواستند 
دختربچه هایشان نزدیک ایرانی ها باشند. کاردار 
سفارت جمهوری اسالمی در برزیل که در استخر 
دختران نابالغ را دستمالی می کرد و دستگیر شد 

سال هاست افکار برزیلی ها را در مورد ایرانی ها خراب 
کرده و در آن ها ترس و وحشت ایجاد کرده است.

گویا حسن روحانی هم مسابقه ایران و نیجریه 
را مستقیما تماشا کرده است. البته چون ایشان 
رییس جمهور هستند بجای پخش زنده با چهار 
دقیقه تاخیر )به منظور فرصت داشتن برای حذف 
صحنه های مغایر با شئون اسالمی یعنی نشستن 
زن و مرد در کنار یکدیگر در استادیوم آن هم بدون 
حجاب( که برای ایرانی ها پیش بینی شده است این 
مسابقات را با فقط دو دقیقه تاخیر پخش تماشا 

کرده است.
حسن روحانی در عکسی که »بی بی سی« 
منتشر کرده با حجاب کامل اسالمی یعنی عمامه و 
عبا در جایی نشسته اما یک شلوار ورزشی به پا کرده 
ـ سیاسی می گویند  است. برخی از مفسران ورزشی 
خود حسن روحانی انگار طرفدار آزادی های یواشکی 

شده است!

مسابقه ایران و نیجریه
مسابقه ایران و نیجریه با نتیجه صفر بر صفر 
به پایان رسید. این نتیجه می تواند شانس خوبی 
برای صعود ایران به مرحله بعد باشد. اگر زمان 
احمدی نژاد بود با روحیه خراب ورزشکاران احتماال 
با نتیجه شش بر صفر از نیجریه شکست می خوریم. 

روحانی، واقعا متشکریم...

ضمانت فتوا
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی از امکان تصویب فتوای آیت اهلل خامنه ای 
درباره حرمت سالح های کشتار جمعی در مجلس 

اسالمی ایران خبر داد.
وی که برای مذاکرات هسته ای در وین بسر 
می برد گفت: غربی ها می گویند برای اعتبار این 
فتوا چه ضمانتی در کار است و ما جواب داده ایم 
که قرار است چند آیت اهلل مهم دیگر هم امضای 

ایشان را تصدیق کنند.

رقابت های غیـرورزشی
این شماره  اخبار  که همه  این  برای  گفتیم 
ورزشی نباشد و آن هایی که با اخبار ورزشی و کال 
خود ورزش حال نمی کنند )و ورزش اصلی آن ها 
بلند شدن از روی کاناپه برای پیدا کردن ریموت 
کنترل تلویزیون است( هم بی نصیب نمانند اخبار 

سایر نقاط دنیا را بررسی کنیم.
* در افغانستان هنوز هم جنگ مغلوبه است 
و بعد از رفتن آمریکا درست مثل این که روشنایی 
رفته باشد خفاش های طالبان در تاریکی ایجاد شده 
به دلیل ضعف مدیریت حامد کرزای به پرواز در 
آمده اند. تا همین دیروز مسابقه طالبان با حکومت 
افغانستان نتیجه چهار بر دو به نفع طالبان را 
داشت. طالبان تهدید کرده اند که هرکس را که در 
انتخابات افغانستان رای بدهد پیدا کرده و انگشت 
جوهری او را قطع خواهند کرد. همین کار را هم 
کرده اند و بعد از کشتن دو رهبر قبیله ای به دلیل 
گوش نکردن به اخطار آن ها انگشت حدود بیست 
نفر را قطع کردند. اگر وضع به همین منوال پیش 
برود افغانستان با فوتبال خود مشکل فراوانی خواهد 
داشت چون به دلیل قطع انگشتان مردم پیدا کردن 

یک دروازه بان خوب سخت خواهد بود!
* در سوریه اوضاع آرام تر است و فعال نوعی 
»هاف تایم« یا وقت استراحت بین مسابقه بشار 
االسد و نیروهای ضد دولتی تلقی می شود. نیمه 
اول مسابقه با نتیجه دو بر یک به نفع ارتش سوریه 

پایان یافته است. 
تیم دولتی سوریه از ذخیره های روی نیمکت 
سپاه قدس و »حزب اهلل« لبنان استفاده کرده و 
حتی با وجود استفاده از سالح های شیمیایی از 

داور مسابقه کارت قرمز نگرفته است.
* در عراق اوضاع خیلی خراب تر است. بازیکنان 
تیم »القاعده« با بهره گیری از نام جدید ملت یا 
ارتش آزادی بخش عراق و سوریه و یا دولت اسالمی 
عراق و شام )داعش( به میدان آمده اند. کارشناسان 
می گویند این بی سوادی »القاعده« را ثابت می کند 
که نامش را دولت اسالمی عراق و شام و نه دولت 
اسالمی عراق و سوریه )داعس( گذاشته چون کشور 

و شهر در جغرافیای آن ها بی معنی است.
مسابقه بین این دو حریف با وجود بارندگی 
شدید خون و خونریزی  تعطیل نشده و  دولت 
عراق با استفاده از ذخیره های تیم یعنی نیروهای 
قدس و »حزب اهلل« شدیدا مشغول رقابت است. 
برنده این مسابقه قرار است در جام جهانی اسالمی 
سال آینده برای تعیین تکلیف نهایی بین سنی ها و 
شیعیان در مالزی یا اندونزی و شاید هم عربستان 

سعودی برگزار می شود شرکت کند.

عراق به صحنه باز می گردد!
نیروهای سنی  وابسته به »القاعده« کنترل 
چند شهر عراق را در عرض چند روز به دست 
گرفتند. سرعت پیروزی آن ها حتی جورج بوش 
را که بغداد را در عرض چند هفته آ ن هم با یک 
میلیون سرباز و تانک و تفنگ و هواپیما و هلی کوپتر 
و ناوشکن تسخیر کرده بود به تعجب وا داشته 
است. سخنگوی نیروهای شورشی و نظامی که 
زیر بیرق »داعش« )دولت اسالمی عراق و شام( 
فعالیت دارد گفت: اسالم پیروز است اما ما با زور 
شمشیر نمی خواهیم در عراق حکومت کنیم! وی در 
مورد اعدام دسته جمعی حدود ۲00 سرباز بدبخت و 
مفلوک عراقی که توسط آن ها کشته  شده اند نظری 
نداد و گفت که او فقط یک سخنگوی ساده است 

و به امور نظامی سازمان کاری ندارد!
می گویند این سازمان تروریستی جدید از حدود 
شش تا هفت میلیون دالر پشتوانه مالی در ماه 
برخوردار است تا مواجب جنگجویان آن پرداخت 
شود. کسی نمی داند این پول از کجا می آید. ایران 
که به سنی ها حال نمی دهد پس دست او در کار 
نیست. اسراییل هم بعلت این که یهودیان حساب 
هر یک ذره پولشان را دارند و حاضر به پرداخت 
چنین هزینه ای نیستند از لیست خارج می شود. 
سوریه و عراق که نه حال دارند و نه پولی برایشان 
باقی مانده است. می ماند عربستان سعودی که هم 

پول دارد و هم انگیزه.
داستان وقتی جالب می شود که دو دشمن 

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



310Iranians, Vol. 18, No. 690, Friday, June 20, 2014 ۳۱  ایرانیان، سال هجدهم، شماره 6۹0، جمعه ۳0 خرداد ۱۳۹۳ 

 بقیه در صفحه 41   

شوخی عکسی

NEED TO START YOUR 
OWN BUSINESS?  CALL US

Who Qualifies?
• Legal Residents (Asylees/Refugees, Permanent 
Residents or Citizens)
• ITIN Holders
• Residents of DC Metro Area (MD, DC, VA)

About the Loan:
• Requires 20% - 30% equity
• Average credit score or a co-signer
• Loan repayment term up to 4 years
• From $500 to $50,000
• Competitive Interest Rate

► Taxi      ► Truck      ► Cafe      ► Convenience Store      ► Child Care Business
or Other Business

For further information please contact Abnet A. Tessema (Program Specialist)

ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP IS A PRIVATE NON-PROFIT 
ORGANIZATION OPERATING IN THE DC METROPOLITAN AREA

آیا به دنبال شروع کسب و کار خود هستید و نیاز به وام دارید؟  با ما تماس بگیرید

We Also Provide Business Counselling

Tel: 703.685.0510      Atessema@ecdcus.org
Enterprise Development Group

901 South Highland Street, Arlington, VA 22204
www.EntDevGroup.org

ـ کلید دست اینه نه دست روحانی!

خونی یعنی ایران و آمریکا قرار است برای سرکوب 
اسالمیست های سنی  عراق با هم همکاری کنند! 
به  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان  احتماال 
ایرانی ها گفته: هر چه شما بمب بسازید خطرش 
برای ما کمتر از این قضیه در عراق و سر کار آمدن 

»داعش« لعنتی است!

شما نیـوز!
سایت اینترنتی »شما نیوز« در ایران آغاز به کار 
کرد. این سایت که گویا با حمایت مالی و معنوی 
برادران الریجانی ایجاد شده است مانند سایت های 
خبری دیگر در ایران که به سه اصل مهم یعنی اصول 
انقالب، والیت فقیه و خط امام معتقد هستند اخبار 
را به سلیقه خودشان دستکاری و درج می کنند. 
بهتر بود که نام این سایت »ما نیوز« بجای »شما 

نیوز« باشد.
اخبار  این سایت همان  اخبار  بطور خالصه 
توسط  که  هستند  واقعی  داخلی  و  خارجی 
نویسندگان ماهر اسالمیست کلیه کلمات مثبت 
اخبار برعکس می شوند. مثال کلمات کلیدی اخبار 
»بود« می شود »نبود«، »رفت« می شود »نرفت«، 
»پیروز شد« می شود »شکست خورد«، »بی ثمر« 
می شود »با ثمر«، »بیکاری« می شود »اشتغال«، 

و تورم می شود »احتکار و تحریم«!
این  دست اندرکاران  برای  موفقیت  امید  به 
سایت و این که قادر باشند در جهان باقی جوابگوی 

تقیه های ژونالیستی خود باشند!

شهادت در مقابل پیشمرگه ها!
باز هم دم این کردها گرم که در تنگاتنگ بحبوبه 
جنگ داخلی عراق و حمله اسالمیست های سنی 
با آن که خودشان سنی هستند به کمک شیعه ها 
آمده اند و اسلحه به دست گرفته اند تا مملکت خود 

را حفظ کنند.
است.  از هیجان  پر  واقعا  اوضاع خاورمیانه 
جهادیست های اسالمی شهادت طلب و کارشناس 
مردمی  مقاومت  مقابل  در  انتحاری  حمله های 
»پیشمرگه«های کرد! باید صبر کرد و دید کدام 

طرف بیشتر طرفدار مرگ است و پیروز می شود!

انتخابات در خاورمیانه
خودمانیم انتخابات خاورمیانه واقعا مسخره 
آن  که  کنار  به  ایران خودمان  انتخابات  است. 
همه جنگ و گریز و تظاهرات به همراه داشت و 
هزاران کشته و زخمی داد و مردم در خیابان ها 
ممنوع الخروج  و  ممنوع الورود  و  کتک خوردند 
و ممنوع القلم و ممنو ع الکار شدند و به زندان ها 
سپرده شدند. مسخره نیست که در سوریه ۸۸ 
درصد مردم به بشار االسد رای بدهند و یا ۹6 درصد 
در مصر به ژنرال السیسی؟ و یا در افغانستان انگشت 

آدم را بخاطر رای دادن قطع کنند.
تا زمانی که ریشه همه این انتخابات مسخره 
که با اختالف بین علی و عمر حدود ۱۴00 سال 
پیش شروع شده و هنوز هم بر سر آن بحث است 
انتخابات مردمی درست حسابی در  حل نشود 
خاورمیانه وجود نخواهد داشت. مسئولین چرا 

رسیدگی نمی کنند؟

نامه سرگشاده به شاه
ای شاه خائن وطن فروش! به چه حقی بنزین 
هزار تومنی را شش ریال می فروختی؟ مگر ارث 
پدرت بود؟ چرا گوشت این حیوانات نازنین مثل 
تومان  هفت  به  تومان  هزار  بجای سی  را  گاو 

می  فروختی؟ دلت برای این حیوان نسوخت؟
ای دزد اموال مردم، ای کاشه کار چرا پسته ای 
که حاصل کار یک مزرعه دار بدبخت بود را بجای 
60 هزار تومن به هشت تون و نان سنگک را که 
را  بود  حاصل عرق ریختن یک شاطر هموطن 
بجای هزار تومان به سه ریال می فروختی؟ فکر 
کردی اگر مردم بجای سه ریال چهار ریال بدهند و 
نان خشخاشی بگیرند مشکل روزی این شاطر های 

بدبخت حل خواهد شد؟
پاره  را  خودش  باید  بدبخت  مرغ  یک  چرا 
کند و تخم مرغ ۴00 تومانی اش را به مردم به دو 
ریال بخرند؟ مگر تو انصاف نداری؟ نکند طرفدار 

خروسی؟!
همه این ها به کنار، چرا این دالر سه هزار و ۵00 
تومنی را هفت تومن می فروختی؟ تفاوتش به کجا 
و به جیب چه کسی می رفت؟ که خواهرت دیسکو 
بزند و یا اردشیر زاهدی به آمریکایی ها جوجه کباب 

بدهد و یا پارتی سالگرد ۲۵00 ساله راه بیندازی و 
یا زنت جشن هنر برپا کند؟

دیدی که باالخره حق به حق دار رسید و مردم 
با کمک امام خمینی از تو انتقام گرفتند و حق تو 
را کف دستت گذاشتند؟ حاال برو آسوده بخواد 

که ما بیداریم...

مرگ در مشهد
به گزارش خبرگزاری »ایسنا« یک جوان ۳0 
ساله خود را در بلوار خیام مشهد حلق آویز کرد و 
درگذشت. مدیر حوزه ۳ آتش نشانی مشهد گفت: 
با وجود ارسال نیرو به محل حادثه نتوانستیم جان 
این جوان را نجات دهیم. وی گفت: این جوان خود 
را از روی پل آهنی عابر پیاده حلق آویز کرده بود.

رییس پلیس مشهد گفت: این جوان سابقه 
از  بود  نفر گفته  به چند  او  بدی داشت.  روانی 
زندگی در مشهد بیزار است و ترجیح می دهد که در 
کشورهایی چون برزیل و اسپانیا و پرتغال و پورتوریکو 
که مردم فقط لباس سیاه نمی پوشند زندگی کند. 
او گفته بود: هرچه فکر می کنم می بینم آینده ای در 
انتظارم نیست مگر با فروش شمع نذری و دخیل 
و دعا و عریضه مرقد آقا چقدر می توانم عایدی 

داشته باشم؟
دلیل مرگ این جوان هنوز در حال بررسی است 
ولی پزشکی قانونی مشهد گفته که علت مرگ او 
می تواند ورقه چاپ شده کامپیوتری داخل جیبش 
باشد که بازنده شدن او را در قرعه کشی گرین کارت 
آمریکا نشان می دهد! روحش شاد. جسمش در 

مشهد ماند اما روحش آزاد شد.

خواب جنیفر لوپز
دیشب جنیفر لوپز باز هم آمد به خوابم. اما به 
دلیل نامعلومی نمی توانستم او را درست ببینم. 
مثل تصویر تلویزیونی بود که آنتنش درست وصل 

نشده باشد. پرسیدم: چرا اینجوریه؟ 
با صدایی که قطع و وصل می شد گفت: آمده ام 
به برزیل در مراسم افتتاحیه بخوانم برای همین 

تصویر خواب تو تصویر راه دور است. 
او قول داد بعد از اتمام مسابقات با تصویر بهتر 

به خوابم بیاید.

افکار عمیق
آیا می دانستید که امروز تعداد کسانی که به 
علت اختالفات داخلی اسالمیست ها در جهان 
کشته می شوند از تعداد تمام مقتولین تصادفات 

جاده ای بیشتر است؟
کسانی  اگر  گفت:  می توان  عبارت ساده  به 
اسالم را کشف نمی کردند و کسانی اتومبیل را 
کره  روی  بشر  عمر  متوسط  نمی کردند  اختراع 

زمین باالتر بود.

قصه  کوتاه برای استندآپ کمدی

ماجرای سلمانی
نمی شد صبر کرد دیگر، بعد از دو ماه وقت 
بلند  گردنم  پشت  موهای  بود.  رسیده  سلمانی 
شده بود و توی هوای گرم تابستان حسابی اذیتم 
می کرد. انگار که پوست یک خرس را روی گردنم 
مثل یک شالگردن بسته بودم و همیشه گردنم از 

گرمی موهایم قرمز و پر از جوش بود.
وقتی بعد از ۲0 دقیقه انتظار روی صندلی سالن 
آرایشگاه نشستم از تاخیر ۲0 دقیقه ای گذشته از 

وقت مالقات خودم به سلمانی شکایت کردم و 
گفتم: حاال برای دکتر ۲0 دقیقه صبر کنی یک 
چیزی ولی برای سلمانی؟ این حرف من زیاد به 
مزاق سلمانی من خوش نیامد. مرتب حوله را 
تکان می داد و با صدای شرق شرق آن می خواست 

عصبانیت خودش را نشان دهد.
پرسید: موهایتان را چطور بزنم؟

آن ها  غذای  از  اصال  نباش،د  آلمانی  گفتم: 
خوشم نمی آید و اصوال آلمان ها مردمی خشن و 

سرد هستند.
پرسید: اتریشی، سوئدی، سوییسی، دانمارکی، 
غذایشان  شنیده ام  چون  ایتالیایی  هم  شاید 

خوشمزه تر از بقیه است! 
داشت سر به سرم می گذاشت. حسابی از گفته 
من درباره ۲0 دقیقه تاخیر عصبانی بود. برای این 
که یخ هایش را آب کنم به شوخی گفتم: من نصف 
به من ۵0 درصد  بدون موست پس شما  سرم 

تخفیف می دهید؟ 
با خونسردی و صورتی خالی از احساس، درست 
مثل یک گشتاپوی آلمانی، جواب داد: کیفیت مهم 

است نه کمیت!
پرسیدم: به نظر شما چه چیزی به موهایم بزنم 
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۱ـ  آواز دهنده از عجایب هفتگانه جهان که در بابل بود.
۲ ـ ترکیبی که از بعضی فلزات و نوعی اسید به دست 

می آیدـ  از نازل شدنی هاـ  سازش پنهانی.
۳ـ  الوار زیر خط آهنـ  مثل و مانندـ  خواجه حرمسرا!
۴ ـ سرسرای بزرگ ـ گلی زیبا که نام دیگرش نگونسار 

استـ  رها شد.
۵ـ  از آالت موسیقیـ  کشوری آسیاییـ  سزاوارتر.

6ـ  دل آزار کهنهـ  حرف فاصله اندازـ  از شهرهای استان 

۱ـ  با این عنوان هر سال از ۳۱ شهریور مراسمی در ایران 
برگزار می شودـ  ویتامین انعقاد خون.

۲ ـ زیاده روی و ولخرجی ـ صحبت از چند تا زیرک و 
حیله گر استـ  طرف چپ.

۳ ـ فال گرفتن از روی حوادث و حرکات و کتاب ـ 
پشیمانـ  اشاره به شخص نامعلوم.

۴ـ  جزیره ای عراقی که در جنگ هشت ساله به تصرف 
ایران در آمد ـ غیرنظامی و لباس شخصی ـ تلخ ـ طبل 

رسوایی!
۵ـ  بزدلـ  ته بندی کتاب و دفترـ الفبای موسیقی.

6ـ  باطن و سرشتـ  سپیده دم.
ـ رود  ۷ ـ خرس آسمان ـ خیمه مردم صحرانشین 

آفت پیشهـ  رودخانه عموسام!
۸ ـ  شقایق سرخـ  مشکل و شاقـ  خست و زفتی.

۹ ـ قانون چنگیزی ـ آتش آذری ـ حیثیت و شرف ـ 
می دهند تا رسوا کنند.

۱0ـ  پرآب ترین رود دنیاـ  حمام الغری.
از  ـ  روییده  تازه  درخت  ـ  خرما  و  انگور  شیره  ـ   ۱۱

بیماری های پوستی.
۱۲ـ  نوعی باالپوشـ  نفی تازیـ  شیوه راه رفتن کودک 

ـ کامل و تمام.
۱۳ ـ برای آن هم حمام داریم! ـ یاری کردن ـ سازمان 

فضانوردی آمریکا.
۱۴ ـ سنجش دو چیز با هم ـ جای درس خواندن ـ 

ماهی از سال فرنگی.
این  از  پنجم«  »واکنش  فیلم  ـ  نفس خسته  ـ   ۱۵

کارگردان است.

لرستانـ  می گویند به غربال است.
۷ـ  زینت دادنـ  خستگی ناپذیرـ  سلطان پرحرف 

بوکس بود.
۸ـ  بلبل هزاردستانـ  درمانده و عاجز.

ـ امتداد در اصطالح  ـ از مصالح ساختمانی کندو   ۹
فیزیکـ  از حواس پنجگانه.

۱0 ـ از کشیدنی ها ـ پناهگاه ـ کافی است ـ تنها 
و یگانه.

۱۱ـ  گیاهی است خودرو که کنار جوی یا کشتزار 
می رویدـ  قاره مدعی تمدنـ  نرخ بازاری.

به معنی  واژه ای  ـ  بنیان برانداز  از بالهای  ـ   ۱۲
هماهنگی در ارکسترـ  بازی بی نتیجه در شطرنج.

از  ـ  پلوخوری  بشقاب  ـ  مسافرتی  کیف  ـ   ۱۳
شهرهای شمالی.

ـ پارچه ای به لطافت خیال  ـ مرکز و محل تجمع   ۱۴
ـ از سوره های قرآن مجید.

و  از میالد  یونانی قرن سوم پیش  ۱۵ ـ منجم 

اولین کسی که گفت زمین به دور خورشید می گردد 
ـ زنده به آب.

که یک خرده حالت بگیرد؟
با خونسردی جواب داد: یک کبریت! 
و بعد خندید... از شوخی اش خوشم 

آمد و خواستم ادامه بدهم. 
پرسیدم: به نظر شما که یک سلمانی 
حرفه ای هستی آیا موی دم اسبی با کله 

کچل من جور درمیاید؟ 
خندید و گفت: چرا که نه! این روزها 

هر خری از این نوع موها دارد.
نیامد.  زیاد خوشم  او  خر  کلمه  از 
می توانست بگوید هر کسی یا حتی هر 
انتقاد  از  می آمد  نظر  به  او  ولی  االغی 
۲0 دقیقه  تاخیر در اصالح مو که من در 
اول کار نثارش کرده بودم هنوز عصبانی 
حتی  داشت.  انتقام جویی  قصد  و  بود 
جوک هایش نوعی نیش عقرب و زنبور 
داشت. خواستم کمی با او صمیمی باشم 
و بگویم که مشتری دائمی این آرایشگاه 

هستم. 
کار  اینجا  که  آقایی  اون  پرسیدم: 
می کرد و سبیل های سالوادور دالی داشت 

کجاست؟ 
گفت: آنتونیو را می گویی؟

گفتم: آره!
گفت: دیپورت شد و رفت به مکزیک. 

اینجا غیرقانونی زندگی می کرد.
از رو نرفتم و پرسیدم: اون دختر ایرانی 
که روی گردنش »تاتو« »دوستت دارم« 

زده بود کو؟
جواب داد: او هم دیپورت شد چون 
برای اقامت زن یک آمریکایی شده بود که 

طرف خودش زن داشت و توی مصاحبه 
اداره مهاجرت پیداش نشد و پول خانمه 

را خورد و رفت. 
آرایشگر قبلی  زیاد نگران  البته من 
نبودم و از این که او دارد با من گپ می زند 

خوشحال بودم.
از کسانی که باالی سر تو  همیشه 
ایستاده اند و در دستشان یک قیچی و 
تیغ تیز است باید ترسید. این را یک رفیقی 
که گیر طالبان افغانستان افتاده بود و 
نتوانست دو سه کیلو تریاک به ایران قاچاق 
کند یادم داده بود. خوشبختانه گلویش را 
نبریده بودند ولی زیر گردنش جای خراش 

چاقو هنوز باقی مانده بود.
صندلی  روی  از  بعد  ساعت  نیم 
آرایشگاه بلند شدم. آینه ای را پشت کله ام 
گرفت که انعکاس تصویر آن در آینه بزرگ 
روبرویم بود. آینه را به چپ و راست تکان 

داد و گفت: خوبه؟
که  بگویم؟ همین   می توانستم  چه 
هوای  در  کمتر  و  بودم  شده  سبک تر 
تابستان عرق می ریختم برایم لذت بخش 
بود. برایم مدل مو مهم نبود. می خواستم 
بگویم زیادی کوتاه کردی ولی وقتی دیدم 
خودش دارد از شاهکارش لذت می برد 
خفه شدم و چیزی نگفتم. باید یاد بگیرم 
که اصالح سرم را نوعی سرویس گرفتن از 
کسی تلقی نکنم بلکه باید بعنوان هنری به 
آن نگاه کنم که می باید مورد احترام باشد. 
موقع پول دادن در میز جلوی آرایشگاه 
برایش یک انعام خوب هم اضافه کردم. 
ترسیدم اگر کم بگذارم با تیغ و قیچی توی 

پارکینگ به دنبالم بیاید...

چرکی است ( عفونت  قارچی است و  این 
و  خانه دار  خانم های  در  بیشتر  مشکل 
افرادی که دائم با آب و شوینده ها سروکار 
دارند، دیده می شود و اگر التهاب، ورم و 
چرک شدید باشد، باید قبل از این که به 
ریشه ناخن صدمه وارد شود، چرک با 
سرنگ یا شکاف دادن، تخلیه و بالفاصله 
درمان خوراکی و موضعی آنتی بیوتیک ها 

و ضدقارچ  ها شروع شود.

وقتی ناخن رنگین می شود
دالیل  اغلب  ناخن،  رنگین شدن 
بروز  دلیل  به  بندرت  و  دارد  خارجی 
بیماری های داخلی اتفاق می افتد. زرد 
شدن ناخن ها می تواند به علت مانیکور 
مداوم یا رسوب نیکوتین در سیگاری ها 

باشد.
مصرف بعضی داروها و کار با نقره، 
بیماری  و  داخلی  بیماری های  برخی 
ویلسون هم از علت های دیگر رنگین  شدن 

ناخن ها هستند.
باکتری ها مانند پسودومونا باعث سبز 
شدن ناخن ها می شوند که بتدریج رنگ 

آنها را مایل به سیاه می کنند.

بقیه از صفحه ۳۸
هر مشکل ناخن...

 fair قوانین  رعایت  بر  عالوه  می کند. 
housing که پیشتر به آن ها اشاره شده 
قوانین بسیار دیگری وجود دارد که باید 
رعایت شوند از جمله حداکثر میزان مجاز 
دریافت security deposit. یا این که در 
چه شرایطی مالک می تواند وارد محوطه 
ملک استیجاری شود و یا این که در پایان 
قرارداد اجاره در هنگام تحویل گرفتن 
ملک توسط مالک چه نکاتی باید رعایت 
یا  مدیره  هیات  دارای  ملک  اگر  شود. 
association می باشد باید محدودیت های 
آن ها را نیز رعایت کرد. برای مثال برخی از 
association ها محدودیت هایی برای نوع، 

وزن و نژاد سگ ها دارند.
بطور کلی در مورد اجاره دادن یک یا 
چند ملک رعایت نکات زیر ضروری است:
۱ ـ مطالعه و درک کامل از قوانین 
ایالتی و کانتی مربوط به مالک و مستاجر.
۲ـ  آشنایی با مقررات association ها 

)در صورت موجود بودن(

 fair قوانین  از  دقیق  آگاهی  ـ   ۳
housing

۴ـ  تحقیقات در انتخاب مستاجر از 
جمله وضعیت اعتباری، بررسی وضعیت 

مالی با رعایت کامل قوانین.
اجاره  قرارداد  یک  از  استفاده  ـ   ۵

جامع.
در مورد بخش پایانی پرسش شما که 
اگر مثال سه دانشجو ملک شما را اجاره 
کنند چه باید بکنید، پیشنهاد می کنم که 

هر کدام جداگانه قراردادی را امضاء کنند. 
بیشتر مواقع چون دانشجویان درآمدی 
ندارند معموال خانواده  آن ها ضامن اجرای 

قرارداد می شوند.
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

نکات مهمی که درباره قوانین...

با سعودیان سرنوشت عراق و سوریه به 
بحث نهاده شده است؛ پیش از این ها.)۴(

و ایران
ظهور خیرکننده البغدادی و ادعای 
تاسیس کشوری بین عراق و سوریه و 
لبنان مستقیما در رابطه است با محدود 
کردن قدرت شیعیان که خواست اصلی 
سعودیان است. همان سعودی که با 
مدد و اتحاد اسراییل روزی نیست که از 
بابت نزدیک شدن آمریکا و ایران والیی 
سرزنشی به آمریکای اوباما نکند. تا اینجا 
می شود گفت وقتی نتوانند با ایران والیی 
درافتند الاقل قادرند دو پایگاه توسعه 
نفوذ شیعیان و ایران را در عراق و در 

سوریه محدود کرده و ناتوان سازند.
البغدادی  اول طغیان  روز  در سه 
هیچ جا در رسانه ها و مصاحبه ها حرفی 
از موضع سعودیان نبود. اما کمی بعد 

اشاره ها در گزارش ها آمد.
اسراییل و سعودی ها و آمریکا بین 
دموکراسی ظاهری عراق و منافع عظیم 

خود مسلما دومی را دنبال می کنند. 
و امروز هیچ کس حتی اوباما دل برای 
دموکراسی دروغین عراق که ساخته و 

پرداخته عهد بوش است نمی سوزاند.
آمریکا ابتدا گفت حتی یک سرباز 
و  به عراق نخواهد گذارد  پا  آمریکایی 
رسانه ها  در   ،۲0۱۴ جون   ۱۳ امروز، 
مدد  به  هواست  از  حمله  از  حرف 
پهبادها. یعنی نه از راه زمین عراق بلکه 
از راه هوای عراق؛ آن هم شاید و البته 
عراق.  وزیر  نخست  درخواست  به  بنا 

عوامفریبی.
همه جا باید متوجه نقش سعودیان 
بود. همه جا هدف قطع دست ایران 
جا  هیچ  حرفش  والیی  ایران  است. 
نیست حتی وقتی در حسن رابطه با 
آمریکا می رود. پس ایران قادر به مالمت 
عربستان هم نیست زیرا که امر سوریه و 
عراق و سنی های جهان اسالم در حوزه 
قدرت سیاسی ایران هرگز نبوده است. 
مدافع  را  خود  که  هم  والیی  ایران  و 
مسلمین ستم دیده در سراسر جهان 

می داند باید دم در کشد.
اوباما از یکسو در نرمش ها است با 
ایران و از سوی دیگر در محدود ساختن 
توسعه طلبی های ایران است در منطقه به 
دست و به مدد قدرت سعودیان و فرصت 
دادن به البغدادی ها که یکشبه راهی را 
رفته است که بن الدن به سال ها نرفت.

که  به سنی ها  می تواند  چه کسی 
فرق اند مالمت  در جنگ  سال هاست 
کند که مایل اند کشوری خاص خود در 
سرزمین های خود تاسیس کنند و مزاحم 
سرزمین های شیعیان هم در بغداد و 
و حتی سامره  کربال  و  نجف  و  بصره 

نباشند؟ ولی کیست که نبیند:
ـ استقالل کردستان عراق را

ـ تجربه عراق را
ـ معامله با بشار اسد را
ـ دفع »حزب  اهلل« را

ـ ممانعت از توسعه طلبی ایران در 
منطقه را و زیان غرب و غرب  ستیزی های 

بیهوده نظام والیی را.
گفت:  دار  پای  در  حسین  صدام 
اعراب  بپرهیزید.  فارس  مردم  از 
ایرانیان را می شناسند که همیشه در 
جستجوی فرصت برای انتقام و رفتن 

به جاه طلبی های باستانی اند.
بهانه ها  بهترین  جمهوری اسالمی 
را به غرب و به اعراب داد و امروز اولی 

نفس اقتصادی اش را بریده و دومی بال 
و پر توسعه طلبی اش را.

ایران  از  در قضایای بغدادی حرف 
نیست اما طرح بغدادی ذاتا ضد تشیع 
ایرانی است. وقتی درست بنگریم شعار 
نه بوش و نه خمینی درست بود ولی به 
وقت خود اثر نکرد. باید ایران اسیر ۵+۱ 
شود و عراق در تهدید بغدادی قرار گیرد 

تا دوباره به آن برسیم.

***
نخست وزیر عراق نتوانست الیحه 
جو  در  را  غیرعادی«  »وضع  برقراری 
فعلی از مجلس عراق بگذراند. پس به 
ارتش ۱۸0 هزار نفری خود متکی است. 
ولی وی بد عمل کرده و ارتش عراق را 
بیشتر شیعوی کرده است، پس جنگ 
فرق را دامن زده است. آن سالح ها هم 
که به مبالغ گزاف از آمریکا خریده به این 
زودی ها به وی نمی رسد. ملکی تا دیروز 
با کردستان عراق در کلنجار بود و امروز 

با کل سنیان عراق.
آمریکا هم جز در حاشیه ها نمی تواند 
پر و بال بزند. و اما بغدادی و عربستان؟! 

خواهیم دید.

منابع و توضیحات:
۱ـ  به استناد نقشه ای که از آن گروه 
بنام کشور اسالمی شامات یا Levant نشر 

شده است.
 G. Malbrunot گزارش   به  ـ   ۲

»فیگارو«، ۱۲ جون ۲0۱۴
از   Mawrin Picard گزارش  ـ   ۳

نیویورکـ  همانجا
ـ به استناد »وال استریت جورنال«   ۴

و جراید مهم اروپا.

بوش کشت؛ بغدادی درو می کند


