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دکتر هومن موثق

توصیف حقوقی اهدای 
اعضای انسان در ایران

»داعش« و بازاریابی
گروه سنی و تندروی اسالمی »داعش« که در 
انگلیسی نام ISIS گرفته و مخفف »دولت اسالمی 
عراق و شام« است اعالم کرد که از این به بعد 
زیر نام مخفف و کوتاه شده »دا« )به انگلیسی 
IS( یعنی »دولت اسالمی« فعالیت خواهد کرد. 
سخنگوی این گروه به »بی بی سی« گفت: بسیاری 
از کشورهای دیگر اظهار عالقه کرده اند که زیر پرچم 
ما باشند و ما منحصرا به عراق و سوریه )شام( 
 ISIS توجه نداشته باشیم. غیر از آن برخی ها اسم
را در تلفظ ICES اشتباه می کردند که معنی یخ ها 
می  دهد و برای ما جوک ساخته بودند که ما خیلی 

لوس و خنک مثل یخ هستیم!
او گفت: عالوه بر این، بعد از کشتن و اعدام 
انقالبی دو سه هزار سرباز عراقی و سوری شهرت 
و محبوبیت ما بخاطر این قتل ها کم شد و نیاز 
داشتیم که زیر عنوان دیگری فعال باشیم. IS یعنی 
»هست« هم ساده تر و شیک تر است و هم نشان 

می  دهد که »ما هستیم«!
نام  که  آن  با  می گویند  سیاسی  مفسران 
آن ها  عملیات  دامنه  اما  کوتاه شده  »داعش« 

بلندتر شده است!

درهای باز و درهای بسته
بعد از این که حسن روحانی مالی تیتیش 
مامانی ایران گفته بود: »با زور شالق نمی توان 
کسی را به بهشت فرستاد« چند آیت اهلل که تمایالت 
مازوخیستی و سادیستی دارند و بدون شالق چیزی 

به آن ها نمی چسبد به حالت دفاعی در آمدند. 
آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: درست است که با 
شالق نمی توان کسی را به بهشت فرستاد اما ما 
حق داریم از هر وسیله ای برای این که مردم به 
جهنم نروند استفاده کنیم و درهای جهنم را بر 

روی آن ها باز نکنیم.
در حال حاضر بحث بر سر این که دروازه بهشت 
و جهنم باید بر روی چه کسانی باز باشد و نقش 
دولت در باز کردن این دروازه ها چیست ادامه دارد.
کاش تا این بحث به نتیجه برسد یک فکری 
هم برای این که درهای استادیوم های ورزشی برای 

زنان و دختران باز باشد یا نه می کردند!

آزادی جنسی؟
باالخره قانون ممنوعیت عمل وازکتومی »با 
اسالمی  از مجلس شورای  مردان«  لوله  بستن 
قانون مکمل طرح  این  گذشت و تصویب شد. 
پیشنهادی رهبر معظم رهبری به نام »افزایش 
نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت« 

می باشد.
براساس این قانون اقدام کنندگان به عمل 
وازکتومی و سقط جنین به دو تا پنج سال زندان 

و پرداخت دیه محکوم می شوند!
همین روزهاست که به غیر از پلیس پارک و 
پلیس دریا و پلیس دانشگاه برای اتاق خواب مردم 
هم پلیس بگذارند! سر زده وارد اتاق خواب مردم 
شوند و فریاد بکشند: چکار داری می کنی؟ این 
کاندوم را از کجا خریدی؟ لوله ات باز است یا بسته؟
به قول یکی از بچه ها در ایران »فعال فقط برای 

توالت رفتن ما قانون و محدودیت نگذاشته اند.«
او می گوید:  »همه آزادی ها را از ما گرفتند و 
حاال حتی آزادی استفاده از آلت تناسلی هم پر 

زد و رفت!«

ساپورت بی  ساپورت!
دل آدم واقعا به حال زن های ایرانی می سوزد! 
در مجلس شورای اسالمی با نمایش فیلمی درباره 
»بی حجابی و ساپورت  پوشان« رای گیری کردند که 

ساپورت پوشیدن زنان ممنوع شود و پلیس انتظامی 
با متخلفین برخورد کند.

بیچاره زن ها و دخترهای ایرانی که گیر چنین 
مملکتی افتاده اند و لباس پوشیدنشان حادترین و 
مهم ترین مساله روز کشور است. اگر دامن بپوشند 
می گویند خراب هستند، اگر شلوار بپوشند حتما 
با بهایی ها و صهیونیست ها و جنبش سبز رفت و 
آمد دارند، اگر شلوار لی بپوشند غرب زده و طاغوتی 
هستند، اگر شلوار جین سوراخ دار بپوشند تنشان 
برای تجاوز جنسی می خارد، اگر لباس رنگی تند 
بپوشند با ائمه اطهار مخالفت دارند، اگر اصال 
توی خیابان ها نیایند می گویند پای »فیس بوک« 
می شوند،  خراب  دارند  و  نشسته اند  ماهواره  و 
اگر ساپورت بپوشند که وامصیبتا! وزارت ارشاد، 
گشت ارشاد، نیروی انتظامی، متولی و امام جمعه 
محله برای ممیزی از راه می رسند و صد تقاضای 
صیغه از در و دیوار به ویژه از مسجد محله برایشان 

می فرستند.
دستور  رهبری  مقام  وقتی  نمی داند  کسی 
افزایش تولید مثل می دهند به این فکر نمی کنند 
که باالخره یک چیز باید مردان را کمی تحریک 
کند تا کلید عملیات را بزنند؟ آیا ساپورت پوشان به 
هدف تولید بیشتر مورد نظر آقا کمک خواهند کرد 
یا زنان چادر و چارقدپوش که هیچ چیزشان کسی 

را تحریک نمی کند؟

مرگ صنعت      
گردشگری ایران

سازمان جهانی گردشگری در آمار امسال خود 
سهم ایران از جاذبه توریستی را حدود نیم درصد 
در سطح جهان گزارش کرد. سهم کشورهایی چون 
ترکیه و امارات متحد عربی حدود ده درصد است 
که با مقایسه حضور کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، 
اسپانیا، یونان، ژاپن، تایلند و جزایر کارائیب بسیار 

تحسین برانگیز به نظر می آید.
سخنگوی سازمان جهانی گردشگری گفت: 
اگر مخ زنی های دولت اسالمی ایران برای جذب 

مسلمانان جهان جهت زیارت قبور ائمه اطهار و 
هزینه هنگفت آن ها را برای آوردن گروه های مختلف 
تازه مسلمان و پذیرایی شاهانه از آنان به حساب 
نیاوریم فکر نمی کنم کسی با عقل متعارف بخواهد 
به ایران مسافرت کند و پولش را در آنجا خرج کند 

و این نیم درصد به صفر درصد می رسد!
این سخنگو گفت: ایران قبال کشور ارزانی بود. 
یک توریست خارجی می توانست با چند دالر یک 
تاکسی را برای تمام روز اجاره کند و با چند دالر 
دیگر بهترین غذاها را در کافه و رستوران های درجه 
یک تهران و اصفهان و شیراز صرف کند. اما با 
سقوط اقتصاد  ایران که از زمان احمدی نژاد شروع 
شد این توریست نه تنها پولش در همان روزهای 
اول تمام می شود بلکه برای اقامت در ایران باید 
چند روز راننده کامیون و تاکسی شود و شب ها در 
رستوران های تهران و اصفهان و شیراز ظرف بشوید 

تا بلیت برگشت خود به کشورش را تهیه کند!

خب، نگاه نکن!
اقدام مسئولین اداره آموزش و پرورش شیکاگو 
برای استاندارد کردن لباس دختران دبیرستانی با 
اعتراض هزاران نفر از دانش آموزان روبرو شد. این 
مسئولین مشغول بررسی طرحی بودند که در آن 
پوشیدن دامن باالتر از انگشتان دست در حالت 
افتاده کنار بدن برای دختران دبیرستانی ممنوع 
باشد تا این دامن ها باعث حواس پرتی جوانان مذکر 

و نتیجتا کم شدن نمره  امتحانات آن ها نشود.
با اعتراض این دختران فعال همه مسئولین این 
طرح و قانون جا زده و با توجه به قانون اساسی 
آمریکا که همه آزادی ها را تضمین می کند تصویب 
و اجرای این قانون را به آینده موکول کرده اند. 
مجسم کنید اگر می خواستند در این منطقه برای 
زنان و دختران روسری و چادر اجباری بگذارند! 
احتماال تمام شهر شیکاگو را این زنان و دختران 

می سوزاندند.
شعار این دختران آمریکایی جالب است و کاش 
زنان ایرانی هم می توانستند از آن در اعتراض های 

خود به حجاب و پوشش اجباری و دیکته شده 
دولتی استفاده کنند:

Don't Tell Me What to Wear
Teach Your Men Not to Stare! 

هواپیمای مالزی و 
اشکال فنی حجاب!

شنیدم یکی از امام جمعه های مزغل که فکر 
می کنم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران باشد 
گفته است: اگر مهمانداران هواپیمای مالزی حجاب 

خود را حفظ می کردند این هواپیما گم نمی شد!
به عبارت ساده ایشان می گویند اگر این هواپیما 
استفاده  اسالمی  کامل  باحجاب  مهمانداران  از 
می کرد آن دو جوان بیچاره ایرانی که با پاسپورت 
جعلی و گریم صورت و مو می خواستند از جهنمی 
به نام ایران که همین آقای خاتمی آن را ایجاد کرده، 
فرار کنند صحیح و سالم به مقصد می رسیدند و 

هواپیمای آن ها در اقیانوس گم نمی شد!
خدا شاهد است که این آیت اهلل که خطابه هایش 
را برای مشتی رفوزه اکابر و عقب افتاده تهیه می کند 
سخت در اشتباه است. من خودم صد مسافرت 
هوایی داشته ام که در همه آن ها مهمانداران هواپیما 
با لباس زیبا که دست و آرنج و گردن و صورت و 
حتی ساق پای آن ها را نشان می داد از من پذیرای 
کردند و نه تنها با تماشای زیبایی آن ها طوالنی 
بودن سفر را حس نکردم بلکه هواپیمایم صحیح و 

سالم به مقصد رسید.
مجسم کنید آگهی یک شرکت هواپیمایی برای 
کسب مشتری بیشتر تحت تاثیر سخنان بچگانه این 

نوع آیت اهلل ها چنین باشد:
با شرکت هوایی ما مسافرت کنید و با ایمنی 
کامل به مقصد برسید چون تمام مهمانداران ما 
آنچنان حجاب اسالمی خود را حفظ می کنند که 

فقط چشم آن ها را می توانید ببینید! 
و یا:

حجاب کامل، ایمنی تضمین شده، این است 
شرکت هوایی ما!
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شوخی عکسی

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

...    Residential    ...

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

...    Commercial    ...

Metro Rail is coming
Invest in McLean, Vienna, 

Reston & Herndon Properties

سرمایه گذاری در مجاورت 
«مترو» بنفع شماست

آیا بهتر نیست مالک محل «بیـزنس» خود باشیـد؟

Licenced in Virginia, Maryland & DC

بزرگترین سرمایه من، کسب اطمینان شماست

رضا رفوگران
مشاور مورد اطمینان شما
در امالک مسکونی و جتاری
با سال ها سابقه درخشان

Reza Rofougaran
703.734.0400

با اینجانب متاس حاصل فرمائید

با سال ها سابقه درخشان

رضا رفوگران کلید خانه 
دلخواه شما را در اختیار دارد

و یا:
ایمنی شما با مهمانداران خطوط هوایی ما 
که کامال پوشیده هستند تضمین می شود و حتی 
مجبور به بستن کمربند ایمنی نیستید و می توانید 

از تلفن همراه خود در طول سفر استفاده کنید!

دولت داریم تا دولت!
ممنوعیت  قانون  معظم  رهبر  پیشنهاد  با 
وازکتومی، یعنی بسته شدن لوله آلت تناسلی، مرد 
برای خیلی از مردان مسلمان ایرانی مساله بغرنجی 
شده است. باید بگویی که موافق دولت هستی یا 
مخالف دولت؟ و تازه باید فرق دولت با آن دولت 

را بفهمی و بعد تصمیم بگیری!

تبریک و تسلیت
فرا رسیدن ماه رمضان را به نیمی از ملی ـ 
مذهبی ها تبریک گفته و به نیمه دیگر آن ها تسلیت 

عرض می نماییم.
انجمن هماهنگی جشن ها و سوگواری ها

تسلیت
فرا رسیدن ماه رمضان را به همه روزه خواران 
ایران تسلیت عرض می نماییم و برای آن ها بعد از 
دیدن عکس های کباب و برنج و نان خامه ای و 
زولبیا و بامیه در اینترنت آرزوی صبر و شکیبایی 

می نماییم!
انجمن روزه خواران ایران

افکار عمیق سیاسی
تمدن  سابقه  که  این  با  می کنم  فکر  من 
اما  است  تقریبا مساوی  و مصری ها  ما  تاریخی 
آن ها کمی بیشتر از ما عقلشان می رسد. برای 
همین است که ژنرال السیسی را بجای محمد 
مرسی انتخاب کرده اند. یعنی فهمیده اند حکومت 
نظامی دیکتاتوری خیلی بهتر از حکومت مذهبی 

دیکتاتوری است.

رمضان و تلفن های هوشمند
تلفن های  برای  جدیدی   APP یا  نرم افزار 
هوشمند همراه برای ایام ماه رمضان به بازار آمد. با 
نصب این برنامه روی تلفن خود روزه گیران می توانند 
ساعات شرعی سحر و افطار را دنبال کنند. بعد از 
طلوع خورشید با فشار یک دکمه روی این تلفن 
صدایی از آن درمی آید که می گوید »نخور، نخور« 
و بعد از رسیدن تاریکی و ساعت افطار اگر همین 

دکمه را فشار دهید می گوید: »بخور، بخور!«

برزیل ۲۰۱۴
در میان کشورهای دنیا شاید ایران تنها کشوری 
باشد که رهبران آن  عالقه ای به برد تیم فوتبال 

کشورشان در مسابقات 20۱۴ برزیل نداشتند.
آ ن ها دعا می کردند که تیم ایران به مرحله بعدی 
مسابقه صعود نکند تا شادی و جشن مردم ایران 
غرور ملی آن ها را تحریک نکند و خدای ناکرده 

حکومت اسالمی را ساقط نکنند.
فکر می کنم تمام شرط بندی هایی که مسئولین 
دولت یواشکی در الس وگاس کرده اند علیه تیم 

ایران بود.

رویای شما؟
به حساب من که صبح تا شب و بعضی وقت ها 
شب تا صبح توی این »فیس بوک« های ایرانی پرسه 
می زنم و مشتری دائمی سایت های دیگر ارتباط های 
اجتماعی هم بوده ام حدود ۸0 درصد دختران ایرانی 
در جواب سئوال:  رویای شما چیست؟ می نویسند: 

مهاجرت به آمریکا!
مسئولین چرا رسیدگی نمی کنند!

فرق این و آن
اسالمی  حکومت  بین  فرق  که  آن ها  برای 
را  اصالح طلبان  اسالمی  حکومت  و  تندرو ها 
نمی دانند باید بگوییم بطور خالصه فرق این دو 
نوع حکومت در این است که تندرو ها هفته ای ۱00 
نفر را اعدام می کنند و اصالح طلبان هفته ای ۵0 را 

نفر! بقیه اختالف های ایدئولوژیکی و عقیدتی بین 
آن ها با مقداری پول حل می شود.

گوشت اضافه
آیا می دانستید با گوشت اضافی عمل جراحی 
بینی جوانان ایرانی می توان تمام سگ ها و گربه های 
ولگرد ایران را سیر کرد؟ البته اگر آن ها گوشت دماغ 
ایرانی را به غذای سگ و گربه خارجی ترجیح دهند!

ایران و جام جهانی ۲۰۱۴
از دو شکست و یک  بعد  ایران  فوتبال  تیم 
مساوی از دور مسابقات جام جهانی فوتبال 20۱۴ 

برزیل حذف شد و روانه خانه اش گردید. 
نتیجه های مسابقات ایران زیاد دور از تصور 
نبود اما بعضی ها به خیال این که امام زمان با تیم 
کشورمان است امید داشتند آن ها به مرحله بعدی 
صعود کنند. غافل از این که امام زمان ممکن است 
با تیم نیجریه که تازه اسالم را کشف کرده زد و بند 
کرده باشد و ایرانی ها را به حال خود رها کند. از 
نظر روزنامه »کیهان« نتیجه مسابقات با توجه به 
تحریم های غیرعادالنه غرب علیه ایران بسیار قابل 
توجیه می باشد! روزنامه »کیهان« در مورد نقش 
امام زمان در پیروزی و شکست تیم ایران حرفی 
نزد و گفت که شاید امام زمان اهل ورزش نیست و 
بیشتر اهل سیاست است و برای همین احمدی نژاد 

توانست گل بزند.
بازیکنان تیم ایران از این که باید به ایران برگردند 
ایران که  از اعضاء تیم  زیاد راضی نبودند. یکی 
نخواست معرفی شود گفت: تمام امید ما این بود 
که به مراحل باالتر برسیم و در مراسم پایانی جام 
جهانی موفق به دیدن شکیرا روی صحنه بشویم که 
قرار است مراسم را با رقص و ترانه به پایان برساند و 

امید آمدن به مسابقات دور آینده را بدهد!

برگ درخت انجیـر
وقتی حوا برگ درخت انجیر را برای پوشش 
خودش انتخاب کرد هیچ فکر نمی کرد پوشش 
زن، یعنی این برگ درخت انجیر، روزی به سمبل 
مبارزه زنان ایرانی بر علیه حکومتشان تبدیل شود.

یکی از طراحان مد لباس در پاریس

چهارم جوالی، روز 
استقالل و آزادی

به روز چهارم جوالی یا روز استقالل آمریکا 
خیلی حسودی می کنم. این آمریکایی ها با یک 
انقالب ساده آزادی و استقالل خودشان را به دست 
آوردند. ما با این انقالب گنده و بزرگ با گذشت ۳۵ 
سال نه تنها به استقالل نرسیده ایم بلکه هنوز هم 

برای یک لقمه آزادی دست و پا می زنیم.
در آمریکا، تنها دلخوشی من این است که در 
این روز که تعطیلی آخر هفته هم هست در کنار 
دوستان آمریکایی خودم که کباب خودشان را روی 
منقل می گذارند من هم سیخ های کباب کوبیده 
خودم را در کنار کباب آن ها روی آتش بگذارم و در 
کنار هم با صلح و صفا آزادی و استقالل خودمان 
را جشن بگیریم و غذای خوشمزه خودمان را با 

هم شریک شویم و با هم آبجوی خنکی بخوریم.

از ایران چه خبر؟
اوضاع  پرسیدم:  تهران  از دوستی در  تلفنی 

چطوره؟ 
آهی کشید و جواب داد: تعریفی نداره، هوای 

آلوده، گرانی وحشتناک...
گفتم: دالر چقدره؟ 

گفت: هنوز روی سه هزار تومن باال پایین میره.
گفتم: قرار بود روحانی حداقل دالر را پایین 

بیاره.
گفت: آره، کلید دستشه ولی حال باز کردن 

قفل رو نداره.
گفتم: پس اونجا چه چیزی خوب شده؟

گفت: وضع دختربازی خیلی عالیه؛ تا دلت 
بخواد صیغه ریخته...
گفتم: غیر از اون؟

گفت: قیمت زمین و خونه هم خوب رفته باال، 
ولی کسی معامله نمی کنه!

فعال سیاسی
در یک مهمانی ایرانی با آقایی آشنا شدم که 

خودش را یک فعال سیاسی معرفی می کرد. 
پرسیدم: فعالیت های شما در چه زمینه و در 

چه حدی است؟ 
جواب داد: تا حاال سه بار توی »یوتیوب« برای 
آهنگ های سیاسی ایران نظر نوشته ام! یکبار هم 

برای »کیهان« کامنت گذاشته ام.
پرسیدم: »کیهان« تهران؟

خودت را زیاد happy نشان نده چون به ایران ممنوع الورود می شیم!



410Iranians, Vol. 18, No. 692, Friday, July 4, 2014 ۴۱  ایرانیان، سال هجدهم، شماره 6۹2، جمعه ۱۳ تیـر ۱۳۹۳ 

خالی از شوخی

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه ۳۵

بقیه از صفحه ۳۷

بقیه از صفحه ۳1

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

۱ـ  گیاهی دارویی که از دانه های آن مسهلی قوی تهیه 
می کنندـ  میکروب و انگل، اصل و ریشه.

2ـ  ستمگر و زورگوـ  مسلط و چیرهـ  مقدمه چینی.
۳ـ  اخالص و دوستی بی ریاـ  یاری و مساعدتـ  شهری 

در کرمان.
۴ ـ وسط و میان و واضح و آشکار ـ از پیامبران ـ اثر 

چربیـ  میوه خوب.
پدر  ـ  به شخص مجهول  اشاره  ـ  راندن مزاحم  ـ   ۵

استقالل شبه قاره.

۱ـ  از آثار مرتضی مطهریـ  با اصول همراه در آوردند.
2ـ  نازک و کم حجمـ  جانوری با پوست قیمتیـ  قول 

و سخن.
۳ـ  ماهی از سالـ  پراکندگی و تفرقـ  گالیه و تظلم.

۴ ـ از القاب خاص انگلیسی ها ـ نتی در موسیقی ـ 
پرنده ای به نام دم جنبانکـ  زوزه کش آهن نورد!

ـ پسوند جمع. ـ معلمه مدرسه دخترانه  ـ تغذیه ستوران   ۵

6ـ  در هم پیچیدنـ  از سنگ های گرانبهاـ  از درختان.
۷ـ  وسیله ای برای پیشگیری از بیماری های واگیردارـ  

از اسامی بانوانـ  سرنیزه.
ـ  از میو ه های شمالی ـ آن گاه که دیدنی ها نادیده   ۸

می شودـ  مخترع الستیک.
ـ دستگاهی  ـ وسیله ای برای نقشه کشی  ـ شهر ایستاده   ۹

در موسیقی.
۱0ـ  قلعه ساخته شده باالی کوهـ  از بالهای بنیان برانداز 

ـ کافی است.
۱۱ـ  برهنهـ  داروی بسیار تلخ که برای عالج ماالریا تجویز 

می کردندـ  پرستاری و مراقبت.
۱2ـ  میوه و نتیجهـ  کاری در زراعتـ  خاندانـ  پژواک 

صدا.
۱۳ ـ فرقه ای مذهبی ساکن در عربستان و پاکستان ـ 

سرد و خنکـ  ستیزه و کشمکش.
۱۴ ـ بار درخت ـ از ادوات ورزش میدانی ـ از قهرمانان 

سابق و بنام کشتی کشورمان صاحب طالی المپیک.
۱۵ـ  ضایع و بربادرفتهـ  فیزیکدان قرن ۱۹ و 20 مخترع 

رادیومتر و کاشف تالیوم.

6ـ  مشتاق و عالقمندـ  اکسید رویـ  ساز چوپان.
۷ ـ جانشین فعل در جمالت استنادی ـ جهش 

آبـ  چنگک ماهیگیری.
۸ ـ ماهی فروش ـ از مراکز استانی ـ اسبش دو 

تک رود به شتاب.
۹ ـ زبان من درآوردی ـ کلمه ای معادل استان ـ 

آزاد و بی قید.
را  ۱0 ـ صدمتر مربع ـ مربی شاهزادگان قاجار 

می گفتندـ  افزون از اندازه.
۱۱ـ  غنچه درخت باردارـ  نوعی پارچه نخی نازک 

ـ کنده کاری روی چوب و فلز.
۱2ـ  نوعی زغال  سنگـ  جنس به ظاهر قویـ  غار 

و شکاف کوه ـ  درس زورکی!
۱۳ ـ ابزارها و افزارها ـ مادر گرامی رسول اکرم 

)ص(ـ  از وسایل ارتباط جمعی.
ـ  انجمن  و  باشگاه  ـ  اشکال هندسی  از  ـ   ۱۴

آشیانه مرغ.

۱۵ ـ سپاس داشتن ـ  بنایی باشکوه ساخته شده 
پیش از میالد که روزگاری کاخ سالطین هخامنشی بود.
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اارون و
دحیش یرو

گفت:  نه »کیهان« لندن، ترسیدم 
»کیهان« تهران برام دردسر درست کنه!
پرسیدم: تا حاال دستگیر هم شده ای ؟
جواب داد: آره. یکبار پلیس مرا به 
جرم مستی در حال رانندگی گرفت و به 

زندان رفتم.
پرسیدم: منظورت رانندگی در حال 

مستی است نه مستی در حال رانندگی، 
درسته؟

گفت: آره، چه فرقی می کنه؟
گفتم: فکر نمی کنی که اگه شما کنار 
بایستی  و اینقدر فعالیت سیاسی نداشته 

باشی  بهتره ؟
گفت: اتفاقا خانمم هم همین حرف 
رو می  زنه و می گه این  کارها ممکنه برام 

دردسر درست کنه!

کرده ام که در نتیجه توافق نامه ای را امضاء 
ارزیابی  خریدار  شرایط  از  یکی  کرده ایم. 
که  بود  کارشناس  طرف  از   )appraisal(
قیمت ملک را حدود هفت درصد کمتر 
از قیمت به توافق رسیده در گزارش خود 
ارزیابی کرده است. با توجه به این که اخیرا 
چندین واحد مشابه در این مجموعه با 
قیمت باالتری بفروش رفته حاضر نیستم 
که قیمت ملک خود را کاهش دهم. خریدار 
نیز از وام FHA استفاده می کند و حداقل 
پیش پرداختی که می پردازد سه و نیم درصد 
کل قیمت است. در عین حال خریدار پول 
اضافه ای ندارد که مابه التفاوت قیمت ارائه 
را بپردازد و  ارزیابی شده  با قیمت  شده 
بانک نیز بر اساس قیمت ارزیابی شده وام 
می دهد. در این حالت چه باید کرد؟ لطفا 

راهنمایی فرمایید.
اشاره  شما  گرامی،  هموطن  پاسخ: 
کردید که چند واحد مشابه شما اخیرا با 
قیمت باالتری به فروش رفته است. اگر 
وضعیت درون و برون ساختمان شما با 
خانه های فروش رفته قابل مقایسه است و 
اندازه زمین و میزان زیربنا یکی است و سال 
ساخت نیز اختالف زیادی ندارد این احتمال 
هست که ارزیاب در محاسباتش مرتکب 
اشتباه شده باشد. کاردانی کارشناس های 
ارزیاب   همه یکنواخت نیست. در بین آن ها 
نیز افرادی کم تجربه وجود دارند. مشاور 

از طریق تهیه یک  امالک شما می تواند 
 )CMA( گزارش دقیق قیمت مقایسه ای
در مجموعه مذکور و ارسال آن به ارزیاب 
قبلی محاسبات او را به چالش بکشد. در 
مواردی دیده شده است که ارزیاب اشتباه 
خود را تصحیح می کند و یا اگر مشاور شما 
با ارائه دالیل قانع کننده و منطقی به آن 
ارزیابی اعتراض کند می توانید از ارزیاب دوم 
استفاده کنید. به یاد داشته باشید وقتی 
یک ارزیاب FHA قیمت گذاری می کند این 
 FHA ارزیابی به مدت شش ماه در سیستم
باقی می ماند که در نتیجه هر خریدار دیگری 
که از وام FHA استفاده کند از همان قیمت 
تعیین شده استفاده می کند. در مورد وام  
conventional چنین نخواهد بود. به هر 
حال قبل از ارسال اعتراض باید گزارش 
ارزیاب را که در آن از چهار واحد مشابه به 
فروش رفته در منطقه استفاده شده است 
به دقت مطالعه کنید و مطمئن شوید که 
است.  نگرفته  انجام  درست  محاسبات 
توجه داشته باشید که قیمت گذاری فقط 

یک نظریه است.

پاسخ به چهار پرسش... 

بر این، بهره برداری از احساسات دینی برای 
ترغیب مردم به جهت گیری خاص سیاسی، 
حتی در بهترین شکل آن هم با بنیادی ترین 
مفهوم حکومت دموکراتیک تعارض دارد.

در  حتی  دینی،  هر  این،  بر  عالوه 
آزادمنشانه ترین استنباط از آن هم لزوما با 
نگرشی تبعیض آمیز همراه است زیرا مومنین 
بودایی، هندو، مسیحی، مسلمان، یهودی، 
و هر دین و مذهب دیگری، لزوما معتقدند 
که به خاطر ایمانشان، از امتیاز و موهبتی 
اخروی و گاه حتی مواهبی دنیوی برخوردار 
هستند که دیگران شایستگی دستیابی به 

آن ها را نداشته اند.
البته تا زمانی که این احساس برتری 
جنبه شخصی داشته باشد و از تبعیضی 
ذهنی در قبال اعتقاد دیگران به تبعیضی 
نشود،  تبدیل  آنان  علیه  عملی  و  علنی 
مذموم یا دست کم زیانبار نیست زیرا یکی از 
عملکردهای سازنده دین، رضایت ناشی از 
احساس برتری ایمانی در فرد دیندار است. 
دین زمانی به عامل تفرقه در جامعه تبدیل 
می شود و مانند عراق و سوریه، کشوری 
را به سوی تجزیه و نابودی سوق می دهد 
که دستمایه سودجویی گروهی، فرقه ای و 
طبقاتی شود و احساس واقعی یا متصور 

تبعیض را در بخشی از جامعه برانگیزد.
البته در هر جامعه ای همواره کسانی 
و  دینی  تعصبات  از  بهره برداری  مترصد 
اختالفات فرقه ای هستند اما آنچه که زمینه 
مساعدتری را در کشورهای اسالمی ایجاد 
کرده سابقه طوالنی دیکتاتوری و استبداد 
است. حکومت استبدادی به طرق مختلف، 
از سانسور گرفته تا تبلیغات مستمر، مانع از 
دسترسی مردم به آگاهی و دانش سیاسی 

می شود با ترویج خرافه سیاسی، امکان 
تمرین سیاست ورزی سازنده و دموکراتیک 

را از مردم سلب می کند.
در  استبدادی  نظام های  همچنین 
جبران  منظور  به  اسالمی  کشورهای 
فقدان مشروعیت خود، متکی به نهادهای 
بوده اند.   تعصب مذهبی  و مشوق  دینی 
سوی  به  حرکت  جوامعی،  چنین  در 
دموکراسی و آینده ای روشن پس از سقوط 
دیکتاتوری به وجود رهبرانی نیاز داشته که 
به ایجاد شرایط مناسب برای ترویج مبانی 
دموکراسی، مانند مداراگری، رعایت حقوق 
برای مصالحه متعهد  آمادگی  و  همگان 
در  دموکراتیک  مبارزات  باشند. مشکل 
کشورهای اسالمی این بوده است که به 
جای کسانی مانند گاندی، نهرو و ماندال، 
رهبری حرکت های ضد استبدادی را معموال 
افرادی در دست گرفته اند که استنباطشان 
از آزادی از حد جانشینی مستبدان قبلی 
به منظور استفاده از قدرت و تامین منافع 

گروهی فراتر نرفته است.

تجزیه طلبی منطقه ای
نتیجه نهایی بحران سیاسی و نظامی 
کنونی عراق، هر چه که باشد، موفقیت 
غافلگیرانه »داعش« در اشغال اراضی و 
اعالم حکومت اسالمی و منصوب کردن 
اگر هم  »رهبر مسلمین جهان« حتی 
دستآوردهایی دیرپا نباشد، راه جدیدی را 
به قربانیان تبعیض و استبداد نشان داده 
است. و این راه جدید می تواند وحدت ملی 
و تمامیت ارضی تمامی کشورهای منطقه 
را همراه با حکومت های غیردموکراتیک 

آن ها به مخاطره اندازد.

با  آن  نشانه  که  عراق،  تجزیه  روند 
این کشور  از  احتمال جدایی کردستان 
پیشاپیش ظاهر شده، زنگ خطری برای 
حتی  منطقه،  کشورهای  همه  رهبران 
احتمال  با  کنون  تا  که  است  آن هایی 
حرکت های تجزیه طلبانه مواجه نبوده اند. 
و البته شاید الزم باشد رهبران این کشورها 
هشدار ماکیاولی را به خاطر بیاورند که »اگر 
مردمت از تو بیزار شوند هرگز کم نیستند 
بیگانگانی که آماده اند به کسانی که بر ضد 

تو اسلحه برداشته اند کمک کنند.«
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»

بقیه از صفحه 1۷
»داعش« و تجزیه طلبی خبرهای سیاسی...

طبیعی انسان ها بود بهره گرفت. جفرسون 
از  استفاده  با  راه  این  در  همچنین، 
دیدگاه های دیگر نظریه پردازان انگلیسی 
بیانیه ای را تدوین کرد که در تاریخ معاصر 
بشری کمتر نمونه ای از نظر شیوایی و وزین 

بودن می توان برای آن یافت.
استقالل  بیانیه  نخست  بخش  در 
آمریکا، عبارات معروف » ما بر این حقایق 
مردان  تمامی  که  داریم  تاکید  آشکار 
)انسان ها( برابر خلق شده اند، و به همه  
آن ها از سوی خالقشان حقوق غیر قابل 
انکاری اعطا شده؛ از جمله حق زندگی، 
آزادی و یافتن خوشبختی. حکومت ها در 
میان انسان ها برقرار شدند تا از این حقوق 
حفاظت نمایند. آن ها قدرت مشروع خود 
را از توافق کسانی که بر آن ها حکومت 
می کنند به دست می آورندـ  هر زمانی که 
دولت ها به هر شکلی این اهداف را نقض 
کنند، مردم این حق را خواهند داشت 
یا ملغی  داده  تغییر  را  آن حکومت  که 
سازند، و دولت جدیدی بر پا نمایند...« 
گفتنی است، بخش دوم این بیانیه، شامل 
فهرست بلندی است از بی عدالتی هایی که 
موجب شورش انقالبیون آمریکایی علیه 

بریتانیا شد.
 ۱۷۷6 سال  جوالی  دوم  روز  در 

میالدی »کنگره قاره ای« با رای دادن به 
الیحه ای که از سوی ویرجینیا تدوین شده 
بود، خواستار جدایی از بریتانیا شد. سپس 
واژه های تند این قطعنامه به قسمت پایانی 
اعالمیه استقالل آمریکا افزوده شد. دو روز 
بعد، در تاریخ چهارم جوالی، این بیانیه 
بطور رسمی توسطه ۱2 مستعمره نشین 
پس از تجدید نظرهایی جزیی به تصویب 
رسید. نیویورک در تاریخ ۱۹ جوالی این 
الیحه را تصویب کرد، و سر انجام »بیانیه 
استقالل آمریکا« رسما در دوم ماه آگوست 

سال ۱۷۷6 امضاء شد.
با این همه، جنگ استقالل آمریکا به 
مدت پنج سال دیگر به طول انجامید. 
هنوز رویدادهای مهم دیگری در پیش روی 
انقالبیون قرار داشت؛ از جمله پیروزی های 
میهن دوستان انقالبی در ساراتوگا، سپری 
فورج،  دره  در  زمستان سوزناک  کردن 
استقالل طلبان  از  فرانسه  پشتیبانی 
آمریکایی، و پیروزی نهایی در یورک تاون 
در سال ۱۷۸۱ میالدی. سرانجام دوران 
فداکاری ها و درد و رنج انقالبیون آمریکایی 
در سال ۱۷۸۳، و با امضای معاهده پاریس 

با بریتانیا به پایان رسید.
رویدادها،  و پس از این  بدین گونه 
ایاالت متحده بطور رسمی، و به عنوان 
کشوری آزاد و مستقل پا به عرصه وجود 

نهاد.
با استفاده از وبالگ فارسی وزارت امور خارجه آمریکا

بقیه از صفحه ۵
ریشه های تاریخی چهارم...

جسد این سه دانش آموز که روز دوازدهم 
ماه جون ربوده شدند سه هفته بعد )۳0 
جون( در نزدیکی شهر الخلیل در ساحل 

غربی رود اردن پیدا شد.
گرچه اسراییل انگشت اتهام را متوجه 
گروه »حماس« کرده است، ولی »حماس« 
هیچ  و  می کند  تکذیب  را  موضوع  این 
مسئولیت  هم  دیگر  فلسطینی  سازمان 
ربودن و قتل سه دانش آموز را به عهده 
نگرفته است. برخی گزارش ها حاکی است 
که یکی از خانواده های عشایر فلسطینی 
دانش آموز  سه  قتل  در  الخلیل  ساکن 

اسراییلی دست داشته است.

اعضای این خانواده گرچه خود را نزدیک 
به »حماس« می دانند، ولی از دستورات 
آن پیروی نمی کنند و قتل یادشده را در 
انتقام  دستگیری و قتل برخی از اعضای 

خود انجام داده اند.
رییس پلیس اسراییل با بیان این که 
جوان  یک  ربوده شدن  در باره  خبرهایی 
فلسطینی در »بت هنینا« به پلیس رسیده 
بود، تصریح کرد که هنوز معلوم نیست که 
جسد فرد فلسطینی به همین فرد ربوده 
 شده متعلق است یا این ها دو فرد متفاوت 

هستند.
او افزود که پلیس همچنین در حال 
بررسی این موضوع است که انگیزه های 
جنایی یا قومی و ملی احیانا در این قتل 

نقشی داشته اند.


