24

ایرانیان ،سال هجدهم ،شماره  ،698جمعه  24مرداد ۱۳۹۳

Iranians, Vol. 18, No. 698, Friday, August 15, 2014

خالی از شوخی
که به تخریب دنیای بشریت که جزو آرزوهای سه
گانه  ۳۵سال پیش اربابش بود ادامه دهد! توالت
رفتن ما چند دقیقهای است ولی برای این غولها
ممکن است  ۳۵سال یا حتی بیشتر طول بکشد...

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

بجای تفسیر سیاسی هفته

«داعش» ما« ،داعش» آنها

این روزها بسیاری از جنبش اسالمی ـ نظامی
«داعش» میترسند و فکر میکنند با آمدن آنها
بر سر کار تمام دنیای آزاد و متمدن در خطر
خواهد بود .این کشت و کشتارهای وحشیانه،
سر بریدنها ،اعدامها ،اذیت و آزار زنان ،بستن
مدارس ،ممنوع کردن موسیقی و رقص و رادیو و
تلویزیون ،حجاب اجباری ،شالق زدن و سنگسار،
فیوز برق همه را پرانده است .حاال این غربیهای
سوسول و بچه ننه که این چیزها را ندیدهاند یک
چیزی ،ما ایرانیها چرا باید بترسیم؟ مگر ما زیر
حکومت «داعش»ی برای  ۳۵سال آزگار نبودهایم؟
مگر آنها وقتی که آمدند سرباز و ستوان و ژنرال
و شهردارها را اعدام نکردند؟ مگر آنها کردها را
نکشتند؟ مگر آنها دانشگاهها را نبستند؟ مگر آنها
مردم را در خیابانها شالق نزدند؟ مگر آنها زنها
را سنگسار نکردند؟ مگر آنها دست و پای جوانان را
به جرم بزهکاری قطع نکردند؟ مگر آنها سینما و
تلویزیون و رادیو را از بین نبردند؟ مگر آنها موسیقی
را ممنوع نکردند؟ مگر آنها حجاب اجباری به سر
و بدن زنان نپوشاندند؟ هنوز هم باید بگوییم تا
بفهمید «داعش» جنبشی تازه نیست و  ۳۵سال
پیش شخصی با مالیدن دستش بر کوزه این غول
را آزاد کرد و به جان مردم انداخت.
این غول چرا غیبش زده بود و دوباره سر و
کلهاش پیدا شده کسی نمیداند! شاید رفته بود
دست به آب و توالت و حاال تازه سر حال برگشته

سانحه هوایی در تهران

یک هواپیما با  ۴۸سرنشین در نزدیکی فرودگاه
مهرآباد سقوط کرد و بیشتر سرنشینان آن جان خود
را از دست دادند .علت این سانحه هنوز مشخص
نشده اما میتوان علت را بر سه فرضیه زیر قرار داد:
 ۱ـ هواپیما را روسها زدند چون فکر کردند
هواپیمای مالزی است!
 ۲ـ آنقدر پارازیت روی ماهوارهها میفرستادهاند
که تمام سیستم کنترل هواپیما فلج شده و از دست
خلبان خارج گردیده است!
 ۳ـ خواست خدا بوده است!
البته من در مورد سومی کمی شک دارم...

سئوال روز در عراق

اگر یکی از این هواپیماهای ملخی یا
«درون»های آمریکایی در آسمان کشورمان ظاهر
شود باید منتظر چه باشیم که از آنها پایین بریزد؟
جواب بستگی به این دارد که شما چه نوع
عراقی هستید:
ـ اگر کرد هستید :اسلحه که با آن بجنگید.
ـ اگر «داعش»ی هستید :بمب.
ـ اگر یزیدی هستید :غذا و دارو.
ـ اگر شیعه هستید :جمالش را عشق کنید!

بعد از توپولف نوبت آنتونوف

یک هواپیمای جت کوچک مونتاژ ایران
محصول مشترک روسیه و اکراین از سری
«آنتونوف ( »۱۴۰ترجمه فارسی آن را «ایران »۱۴۰
گذاشتهاند!) در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران و
شهرک آزادی سقوط کرد و بیشتر سرنشینان آن

کشته شدند .اخبار مربوط به سقوط این هواپیما
در رسانههای ایران کامال متفاوت بود:
«کیهان» تهران نوشت :کار آمریکا یا اسراییل
یا عربستان بوده!
«ایرنا» گفت :هواپیما دارای  ۴۲مسافر بوده
است.
«ایسنا» گفت :هواپیما دارای  ۴۳مسافر
بوده است.
خبرگزاری «فارس» (یا فالس یعنی جعلی)
گفت :هواپیما  ۵۰مسافر داشته که شامل ۴۳
مسافر عادی و هشت خدمه هواپیما بوده است
(این که چرا جمع این دو رقم با رقمی که در متن
خبر اعالم کرده نمیخواند توضیحی نداده است)
سپاه پاسداران گفت :هیچ کدام از سران سپاه
در این هواپیما نبودهاند و «کیهان» بیخود گفته
که کار آمریکا و اسراییل است.
«ایرنا» گفت :پنج مصدوم و مجروح این سانحه
در حال انتقال به بیمارستان امام خمینی و بعلت
ترافیک شدید تهران چند نفر از آنها قبل از رسیدن
به بیمارستان جان دادهاند.
خبرگزاری «فارس» گفت :کلیه مصدومین
به بیمارستان رسیده و مورد مداوا قرار گرفتهاند!
مدیرعامل فرودگاههای کشور گفت :خلبان این
هواپیما اوکراینی بوده است.
سخنگوی وزارت دفاع گفت :کارکنان وزارت ما
جرات سوار شدن به هواپیماهای ساخت روسیه را
ندارند و طبیعتا این هواپیما پرسنل و کارمندانی از
سازمان نداشته است.
سخنگوی پزشکی قانونی تهران گفت :به ما
فقط  ۳۷جسد را تحویل دادهاند و دو جسد به
نوعی مفقود شدهاند .او گفت :دزدی جسد برای
دزدیدن اعضاء بدن بسیار معمول است.
حسن روحانی دستور توقف پرواز هواپیماهای
«آنتونوف  »۱۴۰را در سرتاسر کشور داد ولی گفت
این دستور باید مورد تایید رهبر معظم قرار گیرد و
سپس قابل اجرا شود.
«کیهان» تهران با آن که بسیار هوادار روسیه
است برای حمله به روحانی گفت :نوشدارو بعد از
مرگ سهراب!
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اطالعیه شهرداری تهران

بدین وسیله به آگاهی عموم میرساند تا اطالع
ثانوی از قبول هرگونه تقاضانامه و استعالم و بازرسی
جهت «تفکیک» امالک و زمین از مراجعانی که
با طرح «تفکیک جنسیتی» در این نهاد دولتی
مخالف هستند معذور هستیم.

دفتر روابط عمومی شهردار تهران ،محمد باقر قالیباف

خشونتهای حیـوانی

مردم دنیا با دیدن عکس کودکی که کله بریده
شده یک سرباز سوری کشته شده توسط نیروهای
«داعش» را جلوی دوربین نگه داشته بود در حیرت
و انزجار و تنفر فرو رفتند.
گویا این کودک و دیگر اعضای خانوادهاش
توسط پدری مسلمان و افراطی بنام خالد شاروف
که سیتیزن استرالیا است برای الحاق به نیروهای
«داعش» به سوریه رفته تا در کنار نیروهای
«داعش» به عملیات جهاد مشغول شود .خالد
شاروف توسط ماموران پلیس و اطالعات استرالیا
بخاطر قصد بمب گذاری در آن کشور تحت تعقیب
است.
خبرنگاران میگویند کاری که این پدر با کودک
هفت سالهاش کرده تهوعآور و ضد انسانی است
و این نشان میدهد که تعصبهای مذهبی قدرت
تفکر را از بشر میرباید و آنها را به حیوان تبدیل
میکند.
من فکر میکنم آقای خالد شاروف احتماال از
آن مسلمانهایی است که علیه غرب و فرهنگ آن
قیام کرده و نمیخواهد آنها فرزندانش را با سکس
و خشونت شستشوی مغزی بدهند!

اعالمیه

با توجه به جنگ و خونریزی و کشتارهای
حاصل از مصاف شیعهها و سنیها در خاورمیانه و
آفریقای شمالی که توسط «دولت اسالمی» یا گروه
«داعش» آغاز شده بدین وسیله اعالم میداریم که
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پهنای اینترنت

مهندس غالمرضا شیدایی عضو هیات مدیره
شرکت مخابرات تهران و مسئول روابط عمومی آن
گفت :در یک سال اخیر بیش از مجموع  ۱۰سال
گذشته به پهنای باند اینترنت این شرکت اضافه
شده است .وی این نکته را در دیدار با خبرنگاران
و صاحبان رسانههای عمومی عنوان کرد.
هیچ کس از میان جمعیت فریاد نزد :دم
روحانی گرم! و یک نفر پرسید :حاج آقا ،اگر حرف
شما درست باشد پس چرا سرعت اینترنت ما
کم شده؟
مهندس شیدایی با قیافه حق بجانبی جواب
داد :اینترنت مثل لوله آب است وقتی گشادتر
میشود از سرعت عبور آب کاسته میشود!

گفت و گوهای من با
دوست دخترم

دوست دخترم دیروز زنگ زده میگه :حامله
شدم!
جواب دادم :از کی؟
با عصبانیت جواب داد :معلومه از کی؟
گفتم :بهت گفتم اینقدر پای حرفهای این ولی
فقیه نشین که ازدیاد جمعیت را تبلیغ میکند.
پرسید :چه ربطی داره؟
گفتم :پس برو پیش همون کسی که گفت «هر
که دندان دهد نان دهد».
گفت :چه ربطی داره؟ نمیخواهی مسئولیتش
را قبول کنی؟
گفتم :برو بابا ،اون ممه را لولو برد.
گفت :میرم دادگاه!
گفتم :برو دادگاه .بگذار اینقدر قطعنامه بدن
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... Residential ...

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ
»ﻣﺘﺮﻭ« ﺑﻨﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ

Metro Rail is coming

Invest in McLean, Vienna,
Reston & Herndon Properties

... Commercial ...

ﺁﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﻞ »ﺑﯿـﺰﻧﺲ« ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿـﺪ؟

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﲤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ

Reza Rofougaran

703.734.0400

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190
e-mail: reza@mris.com
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که قطعنامهدونشون پاره بشه!
گفت :میخواهی به زنت جریان را بگم؟
گفتم :پس این روحیه مهرورزی تو چی شد؟
اهل اصالحطلبی هستی یا نه؟
گفت :چقدر؟
گفتم :ماهی پنج میلیون.
گفت :یک ویال توی شمال اضافه کن معامله
تموم بشه.
گفتم :فکر کردی من شهرام جزایری هستم؟
گفت :یعنی تلفن را عوضی گرفتم؟
گفتم :منظورت چیه؟
گفت :قبل از عشقبازی به من گفتی اسمت
شهرامه...
گفتم :دیدی اشتباه کردی؟ به ابوالفضل اسم
من حسینه نه شهرام .حاال برو پدره را پیدا کن.

خبری از سوئد

فرهنگستان زبان سوئد اعالم کرد که از سال
آینده واژه ( HENضمیر سوم شخص مفر د بدون
مشخص کردن مونث یا مذکر بودن) وارد فرهنگ
لغات زبان سوئدی خواهد شد.
این تصمیمگیری احتماال بخاطر فشار از سوی
گروههای «گی» و «لزبین» این کشور انجام گرفته
که نمیخواهند از ضمیر سوم شخص مذکر یا مونث
درباره آنها استفاده شود.
رییس این فرهنگستان اعالم کرد همچنین
بعلت افزایش تعداد خارجیان به ویژه ایرانیهای
پناهنده از دو سال آینده واژه «اهن» ( )EHENکه
هنگام ورود به توالت توسط آنها بکار میرود در
فرهنگ لغات این کشور قرار خواهد گرفت.

گفت و گو با دوستان
در ایران

با یکی از رفقا در ایران تلفنی صحبت میکردیم.
باالخره بعد از بحث شیرین جنیفر لوپز و شکیرا و
بیانسه رسیدیم به اوضاع و احوال ایران و اخبار
داغ آنجا.
گفتم :این طرح جداسازی زن و مرد در ادارات

شهرداری تهران هم واقعا خندهدار است.
گفت :میدونم ،بجای آشغال جمعکنی آشغال
پخشکنی میکنند...
گفتم :اگر بخشنامه «آقا» را که گفته تند و تند
بچه درست کنید تا جمعیت را دو برابر کنیم با دقت
میخواندند بجای جداسازی زن و مرد آنها را کنار
هم قرار میدادند تا آمیزش آنها بیشتر شود نه این
که آنها را جدا کنند.
گفت :درست مثل حیوان آنها را از هم جدا
کردهاند .انگار که مرغ و خروس هستند و عقل
ندارند که نجابت خودشان را در برابر جنس مخالف
و نامحرم حفظ کنند.
گفتم :اصال بهتر بود بخشنامه میکردند که
بجای رعایت حجاب همه لخت پشت میز کارشان
بنشینند تا خواسته مقام معظم زودتر به نتیجه
برسد!
خندید و گفت :از شوخی گذشته چقدر شانس
آوردیم این یارو قالیباف رییس جمهور نشد و توی
شهرداری موند وگرنه نصف مردم ایران باید میرفتند
به غرب کشور و نصف دیگر یعنی زنان میرفتند
به شرق کشور...
خندیدم و گفتم :از بغل گوشتون رد شد.
گفت :شانس آوردیم جا خالی دادیم...
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بای بای رابین ویلیامز

خبردار شدیم که رابین ویلیامز هنرپیشه و
کمدین معروف که از زمره آنهایی بود که من
شخصا کارشان را تحسین میکرده و میکنم با
خودکشی به زندگی خود خاتمه داده است.
او شخصی بسیار تیزهوش و حاضر جواب بود
و تکههای کمدی روی صحنه منحصر به فردی
داشت .در فیلمهای بسیاری بازی کرد و چند بار
کاندیدای جایزه اسکار بود.
هنوز هم باورم نمیشود و منتظرم او روی
صحنه تلویزیون ظاهر شود و با لبخند کذایی
خودش بگوید :بابا ،شوخی کردم ،من هنوز زندهام!
مطمئنا چون او انسان خوبی بود همین االن
دارد برای ساکنین بهشت برنامه اجرا میکند و با
جوکهای خودش آنها را از خنده رودهبر میکند.
روحش شاد...

تبریک

فرا رسیدن سالگرد انقالب مشروطیت ایران را
به نیمی از ملی ـ مذهبیها تبریک گفته و به نیمه
دیگر چیزی نمیگوییم.

انجمن برگزاری جشنهای ملی و مذهبی

جالب نیست؟

آیا این جالب نیست که در طول عمرمان
روزی را ببینیم که مانند هزار و  ۴۰۰سال پیش
طرفداران عمر و عثمان به جان طرفداران حسین
بن علی افتادهاند ،وحشیانه آنها را میکشند و
بعد مسیحیها با هلیکوپتر و هواپیما از آمریکا سر
برسند و به یزیدیهای عراقی که از دست سنیها
فرار کردهاند امداد و کمک برسانند؟

موضع «کیـهان» تهران

این «کیهان» تهران هم چقدر لوس و نامرد
است .تا همین دیروز مرتب داشت در صفحه
اولش به آمریکا فحش و بد و بیراه میداد و حاال
که آمریکا به جان سنیهای «داعش»ی افتاده و
آنها را بمباران میکند برای آمریکا دست میزند
و صدای به به و چهچهاش بلند شده! واقعا که...

نوشتههای «فیس بوک»ی

امشب از اون شبهای گند و مزخرفه .در هوای
شرجی و گرم ماه آگوست هستیم .هوا پر از پشههای
سمج خون آشام است .شام نداشتیم چون عیال
الزانیا را سوزاند؛ آنهم آنقدر بد که گربهمان هم
نتوانست به آن لب بزند و صاف رفت توی سطل
آشغال .خدا کند حداقل آشغالیها ببرند و سر به
نیستش کنند.
خانم زنگ زد به پیتزا فروشی ایرانی سر کوچه
و سفارش پیتزا داد .یارو اینقدر توش سس گوجه
زده بود که قابل خوردن نبود .خانم معذرتخواهی
کرد و گفت :بهش گفتم ( easy sauceیعنی سس
گوجه کمتر بریز) ولی طرف فکر کرد فارسی حرف
میزنم و دارم میگم «میریزی ساس» و طرف هم
یک سطل سس گوجه زده بود به پیتزا.
از غذا برویم به مسائل بعد از غذا .توالت گیر

شرکت حسابداری ابوعلی سینا
موسسه مشاوران مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی
با مدیریت :بهراز بهری
(حسابدار رسمی و مشاور مالی)

* برنامه ریزی مالیاتی برای اشخاص
و شرکتهای بزرگ و کوچک
* تنظیم اظهارنامههای مالیاتی برای اشخاص و شرکتها
* تهیه و تنظیم اوراق مالی ،ترازنامه
و انجام امور حسابداری ماهانه و ساالنه

با استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی
و بهرهگیـری از مشاوره مالی ما

با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید
8500 Leesburg Pike, Suite 203, Vienna, VA 22182
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ـ دوتا میکروفون بهتره ،حرفهای ضد و نقیض منو استریوفونیک میشنوند!

کرده و فعال حدود هشت تا سیفون معوق داریم تا
فردا لولهکش بیاد .بوی توالت با پنیر پیتزا قاطی
شده و جاتون حسابی خالی.
امروز منتظر یک چک چاق و چله از رفیقی
بودم که به من بدهکار بود ولی بجاش دو سه تا
نامه از مراکز اسالمی شهر آمده که تقاضای صدقه
کردهاند .بیا و درستش کن ...نامهها را در کیسه
زباله میریزم و وقتی میخواهم در بیاورم کیسه زباله
پاره میشود و همه چیز روی زمین میریزد .عیال
با اشاره به الزانیا و با خوشحالی میگوید :ببین،
سس گوجه فرنگیاش نسوخته بود!
آخر شب جلوی کامپیوتر مینشینم و ایمیل
رفیقی را باز میکنم که یا ایمیلهای خودت را
برایت پس میفرستد و یا عکسالعملهایش شش
یا هفت سال طول میکشد .برایم نطق احمدینژاد
در سازمان ملل را فرستاده ...بیا و درستش کن...

آخرین کلمات یک جهادیست

نمیدانم چرا این افرادی که دست به حملههای
انتحاری میزنند و با بمب کمربندی و بمبهای
دیگر خودشان را میکشند در لحظه شروع عملیات

خود فریاد میکشند« :اهلل اکبر»؟ این چه معنی
میدهد؟ حاال خدا بزرگ است که باشد به کار شما
چه ربطی دارد؟ آیا بهتر نیست بجای «اهلل اکبر»
فریاد بکشند« :بسم اهلل رحمان الرحیم» یعنی بنام
خدا که بخشنده و مهربان است؟ آیا وقتی داری
کلی آدم بیگناه و زن و بچه مردم را میکشی گفتن
این که خداوند بخشنده و مهربان است و ممکن
از سر تقصیر تو برای این قتلها بگذرد منطقیتر
به نظر نمیآید؟

مصاحبه اختصاصی

خبرنگار ویژه ما در ایران مصاحبهای با شیخ
جعفر شجونی نماینده محافظهکار و افراطی سابق
مجلس شورای اسالمی که از طرفداران پر و پا
قرص احمدینژاد و نوچههای او میباشد ترتیب
داده است .جعفر شجونی یک پرونده اخالقی در
قزوین و چند اتهام اختالس مالی دارد و تا حاال
نتوانستهاند دم او را الی تله کنند .مصاحبه درباره
اوضاع اجتماعی امروز ایران است.
خبرنگار ما :با سالم و تشکر از وقت شما برای
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پاسﺦ به ﭼهار پرسش دربارﻩ معامالت امالک

بقیه اﺯ صفحه ۲۹

به آن فضا متوجه شدم که رطوبت زیادی
دارد و قسمتهایی کپک زده است .آیا
مشاور امالک من موظف نبود که  atticرا
بازرسی کند؟
پاسخ :مشاورین امالک کارشناس
فنی ساختمان نیستند .بنا به تجربه اگر
با موردی روبرو شوند که عالمت خطری
باشد باید به آن اشاره کنند.
توصیه استفاده از کارشناس فنی
ساختمان جزو وظایف یک مشاور امالک
است ولی این که شما پس از مدتی با
بازرسی از فضای زیر سقف متوجه مشکالتی
بشوید مسالهای است که مربوط به وظایف
مشاور امالک نمیباشد و جزو وظایف و
تخصص کارشناس فنی ساختمان است
که احتماال شمت به دلیل صرفهجویی

یادی از مهدی سهیلی...

بقیه اﺯ صفحه ۲۶

مهدی سهیلی اختصاص داشت که
توسط خودش به طرز جالبی دکلمه
میشد .افسوس که مهدی سهیلی عمر
کوتاهی داشت و در سن  62سالگی بر اثر
سکته قلبی با زندگی وداع گفت .برای
پایان بخشیدن به این خاطره از یکی از
مناجاتهای دلنشین او سود میبرم.
ای خدا ،ای رازدار بندگان
ای توانایی که بر جان و جهان فرمانروایی
ای خدا ،ای همنوای ناله پروردگانت
زین جهان تنها تو با سوز دل من آشنایی
اشک میغلتد به مژگانم ز شرم روسیاهی
ای امید بیپناهان ،مو سپید روسیاهم
بر در بخشایت اشک پشیمانی فشانم
تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم
وای بر من ،با جهانی شرمساری کی توانم

خالی از شوخی

بقیه اﺯ صفحه ۲۵

این مصاحبه.
جعفر شجونی :بسمه تعالی .بفرمایید
زیاد وقت ندارم.
* کار اداری دارید؟
ـ نه ،دو سه تا ملک باید معامله کنم.
* مبارک است .برجسازی و آپارتمان
است؟
ـ نه ،چند تا زمین است که دولت
غصب کرده .چون صاحبان آنها فراری
شدهاند ،قراره قیمت شیرینی رویش
بگذارند .هرچه قسمت است و خدا بخواهد.
* احتماال خدا میخواهد که شما دو
سه بیلیون دیگر هم کاسب شوید.
ـ انشااهلل!
* حاج آقا سئوال اول من این است که
نظر شما در مورد پوشش خانمها چیست؟
ـ خجالتآور است .ما جمهوری اسالمی
هستیم و اسالمیترین کشور در دنیاییم و
این وضع را ببینید.
* فکر میکردم عربستان سعودی
اسالمیترین کشور است؛ مگر نه؟
ـ نه آقا ،خانه خدا را از آنها بگیری
میشود الس وگاس .کاش کعبه مال
ما بود.
* پاکستان و یمن و سومالی چطور؟
ـ نه آقا ،فکر نمیکنم کسی از ما
اسالمیتر باشد و آنوقت بیا و جوانان ما را
در خیابانها نگاه کن!
* چه اشکالی دارد که هر طور
میخواهند لباس بپوشند؟
ـ بهتر است بگویید لباس نپوشند!
لباسنپوشندسنگینترهستند.لباسهای
تنگ و بدننما و گاهی دروننما با آرایشهای
آنچنانی! اینها با نظام لجبازی دارند.
* یعنی مقاصد سیاسی دارند و از راه
حجاب وارد میشوند؟
ـ تقریبا ،ولی کال برای تحریک جوانان
است.
* خب ،شاید این طبیعت بشر است
که جنس مخالف را جذب خودش کند.
ـ پس تکلیف من و امثال من چه
میشود؟ من هر وقت به خانه برمیگردم
عیال با تعجب نگاهم میکند و میگوید:
وای حاج آقا ،خاک عالم .باز هم به این

از استخدام او خودداری کردهاید .البته
اگر مشاورین امالک حتی داری مدرک
مهندسی ساختمان باشند چون ارائه نظر
کارشناسانه به خریدار از دایره وظایف آنها
خارج است از اظهارنظر خودداری کرده و
توصیه میکنند که با صرف هزینه کمی یک
کارشناس فنی استخدام کنید تا در آینده
دچار مشکل نشوید.
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
Phone: )703( 554 - 7720 & )301( 529 - 1720

تا به درگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی
با چنین شرمندگیها کی ز دست من برآید
تا بجویم چاره درد دلی از چاره سازی
ای بسا شب خواب نوشین گرم میغلتد
بچشما نم
خواب میبینم چو مرغی میپرم در
آسمانها
پیکر آلودهام را خواب شیرین میرباید
روح من در جستجویت میپرد تا بیکرانها
بر تن آلوده منگر ،روح پاکم را نظر کن
دوست دارم تا کنم در پیشگاهت بندگیها
من بتو رو کردهام ،بر آستانت سر نهادم
دوست دارم بندگی را با همه شرمندگیها
مهربانا ،با دلی بشکسته رو سوی تو کردم
رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جوابم؟
بیکسم ،در سایه مهر تو میجویم پناهی
از کجا یابم خدایی گر به کویت ره نیابم؟
ای خدا ،ای رازدار بندگان شرمگینت
ای توانایی که بر جان و جهان فرمانروایی
ای خدا ،ای همنوای ناله پروردگانت
زین جهان تنها تو با سوز دل من آشنایی
دخترهای بدحجاب نگاه کردی و با این
«وضع» به خانه برگشتی؟ ببینید حتی من
پیرمرد را هم تحریک میکنند.
* با کدام وضع؟ منظور عیال چیست؟
ـ بهتر است نگویم.
* با این جوانها باید چکار کنیم؟
ـ باید بگیریم و شالقشان بزنیم!
* آقای روحانی میگوید کسی را با
شالق نمیتوان به بهشت برد و غیر از
آن احتماال شما این جوانان مخصوصا
دختران بدحجاب را در بهشت خودتان
نمیخواهید؟
ـ فکر میکنم باید آقای روحانی را هم
شالق زد که چنین حرفهای میزند!
* شاید بهتر باشد که مشکالت را با
راه حل منطقی و مسالمتآمیز حل کرد،
فکر نمیکنید؟
ـ نه آقا ،با این همه بیبند و باری کسی
ازدواج نمیکند .طرف با  ۵۰هزار تومان
مشکلش را حل میکند!
* چقدر ارزان! یعنی قیمتها اینقدر
پایین آمده؟
ـ البته محله داریم تا محله و این تنها
قیمتی است که به قیمت دالر مربوط
نیست و مثل اوائل دوره آقای احمدینژاد
چارج میکنند.
* پس امر ازدواج در ایران در خطر
است؟
ـ البته ،چه کسی حاضر است برای یک
لیوان شیر ،گاو بخرد؟
* منظورتان این است که خانمها گاو
هستند؟
ـ حرف توی دهن من نگذارید...
اوضاع خیلی خراب است و مسئولین باید
برخورد کنند.
* پس نظر شما بیشتر استفاده از شالق
و زندان است .ولی اگر به زندان بیفتند وضع
تولید مثل که حضرت «آقا» فرمودهاند باید
افزایش پیدا کند ممکن است به خطر بیفتد
و کاهش پیدا کند.
ـ شما اینها را بفرستید زندان،
بچههای ما میدانند چطور اینها را
حامله کنند.
* خیلی ممنون از وقت شما ،سئوال
دیگری ندارم.
ـ خواهش میکنم...

مریﻢ میـرزاخانی...
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و شامل پیگیری سرنوشت مدالآوران
المپیادهای علمی در یک بازه  ۱4ساله بود
(از سال  ۱۳۷۱تا  ،)۱۳8۵نشان داد که
بطور متوسط در همه رشتهها نزدیک به
شصت و سه درصد از المپیادیها به خارج
از کشور مهاجرت کردهاند .این نسبت در
رشته ریاضی نزدیک به هفتاد و هفت درصد
و در فیزیک هفتاد درصد بوده است .به
بیان دیگر  88نفر از  ۱2۱مدالآور رشتههای
ریاضی و فیزیک در آن سالها بطور کلی از
کشور کوﭺ کردهاند و جای دیگری را برای
زندگی و کار انتخاب کردهاند.
یا مثال دیگری که بیارتباط با خبر
موفقیت مریم میرزاخانی نیست این که،
از بین بازماندگان سانحه اتوبوس دانشگاه
شریف حداقل سه نفر به خارج از کشور
کوﭺ کردهاند (مریم میرزاخانی ،رویا بهشتی
زواره ،و هادی جرئتی) و هم اکنون در
دانشگاههای مهم و مشهور جهان مشغول
بکارند.
مهاجرت نخبگان به تنهایی نگران
کننده نیست بلکه این کوﭺ دائم و بدون
برگشت آنهاست که عالوه بر تبعات
سنگین مالی برای کشور ،ایرانیان و ایران
را از سهم بردن از افتخارآفرینی آنها محروم
میکند .اگرچه خسارت مالی که به کشور
وارد میشود نیز غیرقابل چشمپوشی
است .برای مثال بر اساس برآورد صندوق
بینالمللی پول ،ایران ،به دلیل مهاجرت
نخبگان ،ساالنه حدود  ۱۵۰هزار میلیارد
تومان متضرر میشود.
برای درک بزرگی این رقم بهتر است
بدانیم که رقم کل بودجه کشور در سال
 ۱۳۹۳برابر با  ۷8۳هزار میلیارد تومان
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بوده است .یعنی خسارت خروج نخبگان
برابر است با یک پنجم بودجه کل کشور.
یکی از مسئوالن دانشگاهی کشور در این
باره به طنز گفته است که شاید این رقم
خمس دارایی ماست که باید هر سال
پرداخت کنیم.
از دیدن پیام حسن روحانی باید
شادمان بود ولی شاید شیرینی این خبر
و شادی از واکنش بجای رییس جمهور را
سئوالهای کوچکی تلخ کنند ،سئواالتی
مانند این که چه عواملی سبب شده است
که میرزاخانی و دیگر نخبگانی مانند او
کمتر تمایلی به بودن و کار کردن در کشور
خود داشته باشند و چه میشد به جای نام
دانشگاه پرینستون بعنوان محل اشتغال
میرزاخانی ،شریف ،تهران یا هر دانشگاه
ایرانی دیگر مینشست؟ اینگونه سئوالها
تلختر میشوند وقتی که بدانیم افرادی
همانند مریم میرزاخانی برای کار کردن
نیازمند آزمایشگاههای بزرگ و تجهیزات
گران قیمت نیستند و فقط به محیطی
امن و آرام و مجموعهای که کار آنها را
قدر بدانند احتیاج دارند.
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افﻘی
 ۱ـ کتابی از منوچهر آتشی که در سال  ۱۳8۱به عنوان
کتاب برگزیده سال در بخش شعر معرفی شد.
 2ـ فریفته و خودپسند ـ رییس جمهوری اسبق مصر
ـ دوباره خوانی.
 ۳ـ درون و داخل ـ از شهرهای عراق ـ شترمرغ آمریکایی.
 4ـ عضوی در بدن ـ روزی پایتختی اروپایی بود ـ محکم
و استوار ـ بانگ و صدا.
 ۵ـ مرغ خانگی ـ عابد و پارسا ـ واحد واکسن.
 6ـ محل انتخابی دزد ناشی برای سرقت! ـ آنچه از
گله زاده شود.
 ۷ـ رها و آزاد ـ نوعی شیرینی ـ خو گرفتن ـ از آالت
موسیقی.
 8ـ از مراکز استانی ایران ـ باگذشت و بخشنده ـ مزرعه
هندوانه و خربزه.
 ۹ـ گرانمایه و مرغوب ـ از اقوام تاریخ ـ قاصد و فرستاده
ـ صدمتر مربع.
 ۱۰ـ واحد پولی است ـ کوهی مقدس از نگاه هموطن
ارمنی.
 ۱۱ـ عزیز عرب ـ پیمان ناقال ـ سردار رومی که تسلیم
سپاه ایران شد.
 ۱2ـ از انواع ریاست ـ قانون چنگیزی ـ واحد پولی است
ـ پایتختی اروپایی.
 ۱۳ـ اضطراب و دلشوره ـ مردمان ـ دریغ و حسرت.
 ۱4ـ سازمان فضانوردی عمو سام ـ از اعیاد قوم یهود ـ
کشوری که امروز میگویند مجارستان.
 ۱۵ـ نامدارترین فوتبالیست آلمان که از مردم کشورش
لقب قیصر گرفت.

عمودی
 ۱ـ درازگوش ـ بازیگر و کارگردان فیلم «رقصنده با گرگ».
 2ـ تعدادی گوسفند ـ در غربت بسیار زنند ـ نقطه آغاز
و محل نشو و نما.
 ۳ـ صفت عضوی از بدن که بیمار و رنجور باشد ـ از
بالهای بنیانبرانداز ـ عزیز مصر.
 4ـ برج دو فلکی ـ ستاره فیلم «شمال به آالسکا»
همبازی جان وین و استوارت گرینجر ـ در بازی کودکانه
میگیرند!
 ۵ـ آقای آلمانی ـ شهری در بوسنی هرزگوین ـ سومین
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انتﻈار و بالتکلیفی...

330

عوارﺽ روحی ـ روانی ناشی از انتظار و
بالتکلیفی هستند با یک روانشناس جهت
کمک گرفتن تماس بگیرند زیرا با گذشت
زمان این عوارﺽ مزمنتر شده و مداوای
آن بسیار مشکلتر خواهد شد.

بقیه اﺯ صفحه ۲۷

که بطور فعال وضعیت روحی ـ روانی
اشخاص متقاضی مهاجرت را که دچار
پریشانی ناشی از انتظار و بالتکلیفی هستند
بررسی میکند در شهر سیاتل ،مرکز اداره
مهاجرت غرب آمریکا ،قرار دارد و برای
اداره مهاجرت بسیار شناخته شده است.
به عزیزان فارسیزبان منطقه واشنگتن
بزرگ که سالهاست با اداره مهاجرت
مشکل دارند توصیه میکنم حتما اگر دچار

هرگونه ﭘرسشی در ﺯمینه بهداشﺖ روانی،
مشکﻼﺕ روحی و اختﻼفاﺕ خانوادگی دارید
و فکر میکنید که نیاﺯ به ﭘاسﺦ کارشناسانه
یا معالجه روحی ـ روانی دارد اﺯ ﻃریﻖ
شماره تلفن ﺯیر با خانﻢ فریفته اماﻡقرشی
تماﺱ بﮕیرید.
Phone: 202-440-1381
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۴

5

1

۲
۹

۴

7
۲

۹

8
1

۴
۳

۴
5

5

8

۶

1

۹

۴

1

۳

8
۲
7

7

۴

1

۶

5

۳

۳

1

7
۲

۳

جدول این شمارﻩ
1

5 4 3 2 1

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

2

3
4
5

6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
آن حکومت نازی در آلمان بود.
 6ـ آواز دهنده ـ همچون قرص قمر ـ در کشتی
میزنند.
 ۷ـ مارکی بر انواع خودرو وطنی ـ طاقت و توان ـ
پسوندی به مفهوم مثل و مانند ـ میانجیگری.
 8ـ بینا ـ راننده کشتی ـ همنشین و همگو.
 ۹ـ شیر درنده به گویش آذری ـ شکوهگوی جداییها
ـ صریﺢاللهجه ـ ماهر و زبردست.
 ۱۰ـ تلخ ـ واحد نمایش فیلم در سینما ـ عروس
شهرهای جهان.
 ۱۱ـ اول و یکم ـ آهو ـ نفس خسته.
 ۱2ـ چون در کار آید حکایت از تردید و دودلی است
ـ پایتخت ونزوئال ـ بزرگ و کوچکش دو جزیره ایرانی
در خلیج فارس است.
 ۱۳ـ پرندهای است ـ کوه ـ با نامی دیگر کشوری
است جزیرهایی در همسایگی ونزوئال.
 ۱4ـ مهربان و دوستدار ـ کلمه تعلیل و پرسش ـ

کار بزن و در رو.
 ۱۵ـ کتابی است از موریس مترلینگ ـ شیپور بزرگ.
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