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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

شوخی با اخبار
* در کافی شاپ های تهران چه می گذرد؟

ـ بهتر است بپرسی چه نمی گذرد؟!
* زلزله اطراف تهران را لرزاند!

ـ می بینی حتی زلزله هم فهمیده هوای تهران 
آلوده است و به همین خاطر داخل شهر نشده 

است!
اصفهان  کنسرت  در  زنان  نوازندگی  از   *

جلوگیری شد!
ـ حاال خوبه که در دوران تدبیر و امید حسن 

روحانی هستیم وگرنه...
* نیمی از جمعیت تهران با مشکل فاضالب 

روبرو هستند!
ـ بجای حل مساله صورت مساله را پاک کنید! 
به توالت نروید تا مشکل فاضالب هم نداشته باشید!
* حمله وحشیانه ماموران رژیم اسالمی به 

محمد نوری زاد!
ـ این بابا کتک خورش ملس است. سالی یکبار 
کتک نخورد احساس کمبود می کند! دندش نرم 

نباید انقالب می کرد!
* چرا تحصیل در ایران دیگر رایگان نیست؟

اتوبوس  و  برق  و  آب  که  علتی  همان  به  ـ 
رایگان نیست!

* سازمان آمار: بیشتر فقیران در مرزهای کشور 
ساکن هستند!

ـ دورخیز کرده اند که اگر قیمت ها باز هم باالتر 
برود از مملکت فرار کنند!

* غیبت رهبر کره شمالی در یک مراسم مهم 
و بزرگ!

ـ حداقل باید مثل مراسم یادبود امام خمینی 
پوسترهای مقوایی اش را نمایش می دادند!

* شمار قربانیان ایبوال از چهار هزار نفر گذشت!
ـ بابا، ایواهلل ایبوال!

* یک روزنامه در تهران: آیا نبض مد در پوست 
حجاب می تپد؟

ـ نه آقا نبض حجاب در پوست مد می تپد!
* رییس موسسه کار و تامین اجتماعی: حدود 

۱۰ میلیون نفر در کشور بیکار هستند.
ـ خجالت نمی کشی با این شغل و سمتی که 

داری این آمار را اعالم می کنی؟!
* حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور بیکار هستند!

ـ مگر گرفتن یارانه از دولت کار نیست؟!
* بوی شکست مذاکرات هسته ای می آید!

ـ آقای حسن روحانی بهتر است پنجره اتاق دفتر 
ریاست جمهوری را ببندد تا از بویش خفه نشود.

خبرهای داعشی!
خبرنگار مخصوص ما که از نواحی جنگی شهر 
کوبانی سوریه برای ما خبر می فرستد گزارش کرده 
که جنگجویان پیشمرگه کرد که بیشتر آن ها زن  
هستند پیشروی گروه اسالمی »داعش« را متوقف 
کرده اند. چند تن از این زنان در این قمار جنگ 
اسالمی در برابر »کاره آس« »داعش« ورق های 
»فول« رو کرده و با حمله انتحاری خود چندین 
تجمع نظامی آن ها را به هوا فرستاده اند. این زن ها 
در لحظه انفجار بمب کمربندی خود »اهلل و اکبر« 
نمی گویند بلکه با پیشوند فحش بسیار زشتی )که 
به مادر بشار اسد مربوط می شود( می پرسند که او 
کجاست که از خاک کشورش دفاع کند تا آن ها 

خود را قربانی این مناقشه قدرت نکنند.
خبرنگار ما می گوید خرید و فروش دختر ها و 
زن ها توسط گروه اسالمی »داعش« در مناطق 
جنگجویان  از  یکی  دارد.  ادامه  شده  تسخیر 
»داعش« که به تازگی از منچستر انگلستان به این 
منطقه رفته به خبرنگار ما گفت: اسارت زن ها در 
طی جنگ در قرآن و اسالم آمده است و آن ها غنایم 
ما هستند و ما می توانیم هرکاری که خواستیم با 

آن ها بکنیم.
خبرنگار ما می گوید: این شخص حتی به من 
نظر داشت و می گفت: خودت هم بد چیزی نیستی!
این  دست  از  فرار  از  بعد  که  ما  خبرنگار 
»داعش«ی گزارش خود را از هتل تحت کنترل 
سازمان ملل ادامه می داد می گوید: قیمت زن ها و 
دختر های جوان در این منطقه حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ 
اما در عرض چند روز اخیر »داعش«  دالر بود 
زن ها را به قیمت ۴۰۰ تا 6۰۰ دالر به معرض فروش 

گذاشته است.
خبرنگار ما در مورد این که افزایش قیمت زن ها 
و دخترهای اسیر کوبانی با افزایش چند روز اخیر 
۵۰ تومانی نرخ دالر در ایران چه رابطه ای داشته 

توضیحی ارسال نکرده است.

در همه چیـز شکست 
خورده ایم!

سردار سعید قاسمی، از فرماندهان جنگ ایران 
و عراق و از حزب الهی های دوآتشه در نشست »خط 
قرمز« با شعار »نه به مذاکرات هسته ای« شرکت 
برادران  و  خواهران  برای  نطقی طوالنی  و  کرد 

حزب  الهی خود ارائه کرد.
این سردار ضمن شکایت از این که در انقالب 
شکست خورده ایم، در جنگ هشت ساله شکست 
خورده ایم، در جنگ سایبری شکست خورده ایم، 
در حفظ ارزش های انقالب شکست خورده ایم، 
در اعمال ارشاد اسالمی شکست خورده ایم، همه 

تقصیرها را به گردن »مذاکره و صلح« انداخت.
وی گفت: اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد 

باید فاتحه آقا را خواند!
او از حضار خواست برای شکست مذاکرات 

دعا کنند!
جای شکرش باقی است که خدا هیچ گاه به 
دعای این سردار و گروهش و خط قرمز آن ها توجهی 
ندارد و اهل صلح و مذاکره است وگرنه یک شکست 

دیگر هم روی دستمان بود!

جایزه نوبل امسال
مالله یوسف زای برنده جایزه نوبل صلح شد. 
مالله همان دختر جوانی است که به علت اعتراض 
به طالبان که به زن ها حق تحصیل و بیرون رفتن از 
خانه را نمی دهند در کشورش پاکستان جنبشی به 
راه انداخت و از یکی از طالبان کله خر اسالمی آنجا 
بعنوان اعتراض گلوله ای دریافت کرد؛ گلوله ای که 
هم امر به معروف بود و هم نهی از منکر! گلوله ای 
که او را در خطر مرگ قرار داد و زیبایی اش را چه 
به عنوان یک زن و چه به عنوان یک انسان متعهد 

و آزادیخواه به خطر انداخت.
مالله به خبرنگار »بی بی سی« گفت: جایزه 
نوبل خودم را به طالبان مدیون هستم و همه 
تندروها و محافظه کاران اسالمی چون بدون آن ها 

دریافت این جایزه میسر نمی شد!
مالله گفت: رمز من در بردن جایزه نوبل این 
بهترین و مجهز ترین  و در  تیر خوردم  است که 
بیمارستان انگلستان مورد عمل جراحی قرار گرفتم! 
او گفت: من به دختران پاکستانی نمی گویم 
که جلوی تفنگ و تیر طالبان بایستند اما از آن ها 
دنیا  پالستیک  بهترین جراحان  اول  می خواهم 
را برای معالجه خود پیدا کنند و بعد به میدان 

مبارزه بیایند.
او گفت: مبارزه بعدی من برای زنان ایران است. 
آن ها حق تحصیل و از خانه بیرون آمدن دارند اما 
فقط رشته های بخصوصی را می توانند بخوانند و 
بعد از گرفتن مدرک دکترای خود باید به آشپزخانه 
برگردند و کارخانه بچه سازی دولت اسالمی ایران 
باشند. وی گفت: امیدوارم این بار در ایران تیر 
بخورم چون شنیده ام جراحان پالستیک و زیبایی 

ایران در خاورمیانه بی نظیر هستند!

پاسپورت ایرانی!
امسال هم مجددا از سوی چند نهاد تحقیقاتی 
و آماری جهانی اعالم شد پاسپورت ایرانی یکی از 
بی اعتبارترین و بی ارزش ترین پاسپورت های دنیاست.
بیچاره ملت ایران که پاسپورت آن ها را فقط 

چند کشور کور و کچل و دو سه تا کشور اسالمی 
مثل سوریه و عربستان سعودی قبول دارند. در 
سوریه با شرایط امروزش باید با یک گردان محافظ 
به گشت و سیاحت بپردازند و از قبور مطهر زیارت 
کنند و در عربستان اگر زیر دست و پای مسلمانان 
آفریقایی همین دو سه تا کشور رده پایین تر در مورد 
اعتبار پاسپورت له و لورده نشوند و از پلیس ضد 
شیعه عربستان کتک نخوردند می توانند در بازگشت 
به کشورشان از تقیه و دروغ استفاده کنند و به 
استقبال کنندگان و خانواده  خود بگویند: همه 

جای دنیا عاشق ایرانی ها هستند!

تب داری؟
سالمت  بررسی  برای  آمریکا  جدید  قانون 
مسافران وارد شده به مرزهای این کشور بخاطر 
چندی  از  ایبوال  بیماری خطرناک  شایع شدن 
پیش به مرحله اجرا در آمد. اینک در فرودگاه های 
آمریکا مسافر خارجی به غیر از فیلتر شدن به ظن 
تروریست و قاچاقچی و تحت تعقیب باید ثابت 
کند که عاری از بیماری مسری ایبوال می باشد. در 
فرودگاه ها ماموران از دستگاه کوچکی شبیه یک 
تفنگ کوچک اشعه ای به پیشانی مسافر شلیک 
می کنند و دستگاه نشان می دهد که درجه حرارت 
بدن او چقدر است و آیا تب دارد یا ندارد. داشتن 
تب و دل درد و استفراغ از عالئم اولیه بیماری ایبوال 
است. برای من که زیاد مسافرت می کنم این مشکل 
بزرگی شده است. دفعه اولی که اشعه این دستگاه 
را به پیشانی من شلیک کردند نشان داد که من 
تب دارم. می دانستم که مریض نیستم. بعد از دو 
ساعت چک و چونه زدن با مسئول کنترل، او قبول 
کرد که تب من بخاطر دیدن دامن کوتاه مهماندار 
هواپیما بوده و اصال ربطی به مرض ایبوال ندارد. 
البته یک جعبه شکالت که از فرانسه آورده بودم و 
به مامور هدیه کردم هم در تصمیم گیری او موثر بود!
دفعه دوم به مامور فرودگاه گفتم: فکر می کنی 
ایبوال خطرناک تر است یا این کله پوک های اسالمی 

گروه »داعش«؟ 
جواب داد: هر دوتاش! 

روانکاو و مشاور خانواده
عضو انجمن روانشناسان آمریا

روانکاو و مشاور خانوادهروانکاو و مشاور خانواده

 فریفته امام قرشی

202.440.1381
fariemam@hotmail.com

فنجان های مختلفی  قهوه جوش  کنار  در 
جمع  میز  دور  مهمان ها  شده.  چیده 
شامل  شده  چیده  فنجان های  هستند. 
چند تائی کریستال، بوهمی، بلور، چینی 
دالتون، چینی گل سرخی مسعود، فنجان 
سرامیک میکاسا، سرامیک معمولی، چند 
تائی فنجان کائوچوئی و مقداری فنجان 

کاغذی است. 
شما یکی از مهمان ها هستید. به طرف 
یا  دوم  انتخاب  می روید؟  فنجان  کدام 
سوم شما کدام فنجان است؟ چرا چنین 
انتخابی می کنید؟  فنجان ها به صاحب 
مهمانی تعلق دارند و مزه قهوه هم با نوع 

فنجان تفاوت نمی کند!
با بدست گرفتن فنجان انتخابی چه پیغامی به دیگر مهمانان می دهید؟ یا به خودتان چه پیغامی 
می دهید؟ یا چه باوری شما را وادار به این کار می کند؟ آیا افسوس فنجانی که در دست دیگری 
است را می خورید؟ آیا می فهمید که دیگری هم ممکن است به فنجانی که در دست شما حسادت  کند؟
که هستید؟ چرا چنین انتخابی می کنید؟ دیگران به انتخاب شما چه عکس العملی نشان می دهند؟  

دیگران شما را که می دانند؟
آیا دست و دلبازید و دیگران شما را الابالی می دانند؟

آیا حسابگرید و دیگران شما را خسیس می دانند؟
آیا زرق و برق محیط به شما احساس مهم بودن می دهد؟  یا  به شما ایده می دهد؟  یا فقط برای 

نظاره کردن است؟
شخصیت، استعداد و حرفه های مناسب شما با یک تست روشن می شود.تجزیه و تحلیل تست 

و جواب چندین صفحه ای آن ۴۰۰ دالر هزینه دارد
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خامنه ای: می دونم که می تونی پنج تا »داعشی« را درسته بخوری ولی باید کمی وزن کم کنی!

 بقیه در صفحه 33   

تفنگ  یک  بود  بهتر  نمی کنی  فکر  گفتم: 
می ساختند که به شقیقه و کله مسافر لیزر شلیک 
چه  و  می گذرد  چه  او  مغز  در  بفهمند  تا  کند 
ایدئولوژی خطرناکی داری؟ ویروس ویروس است 

چه در مغزت باشد و چه در خونت. 
جوابی نداد و فقط خندید. البته این سیستم 
کنترل فرودگاه خیلی هم بد نیست و من را زیاد 
ناراحت نمی کند. در دو سه سفر اخیر بعد از این 
که مامور دید من تب دارم به من چند تا قرص 
سرماخوردگی مجانی داد و گفت فورا بروم به خانه 
و بعد از استراحت کافی و خوردن کلی سوپ مرغ 

اگر تبم پایین نیامد یک دکتر را ببینم.
به عبارت ساده تر من در طی مسافرت های 
خودم به خارج و داخل از آمریکا این روزها می توانم 
یک چک آپ مجانی هم داشته باشم و از توصیه های 

پزشکی ماموران فرودگاه به رایگان استفاده کنم!

تبریک 
فرا رسیدن دوران قانونی ثبت نام در قرعه کشی 
گرین کارت آمریکا را به همه مغزهای ایران تبریک 
برنده  آرزوی  آن ها  برای همه  و  عرض می کنیم 

شدن داریم.
انجمن حمایت از فرار مغزها از ایران 

انتقال پول با یک »توییت«!
این روزها یک بانک فرانسوی پیشتاز تبلیغ نقل 
و انتقال پول به صورت دریافت و پرداخت و حواله 

از طریق سرویس اینترنتی »توییتر« شده است.
این بانک به مشتریان خود توصیه می کند برای 
سادگی و سهولت معامالت پولی و البته پایین آمدن 
هزینه های بانکی پول را »توییت« کنند. یعنی شما 
یک پیامک »توییت« بفرستید که پول را به فالنی 
بده و فالنی »توییت« می کند که بله، پول را گرفتم. 
با یک کلیک پول از حساب بانکی شما برداشته و 

به حساب شخص طلبکار واریز می شود!
مجسم کنید این سیستم بانکی جدید در ایران 
پیاده شود! در حال حاضر زندان ها پر از کسانی است 
که چک های برگشتی داشته اند و حاال باید جا را 
برای زندانیان و کسانی که »توییت« آن ها برگشت 

خورده باز کنیم!

حاال این که نرخ تبدیل »توییت« با توجه به 
ارزش نرخ دالر در بازار آزاد ایران چه خواهد بود و 
چقدر کثافت  کاری های بانک مرکزی این داد و ستد 
ساده که براساس اعتماد و صداقت است را خراب 
کند طنز دیگری خواهد بود! این که چند میلیارد 
»توییت« ما را بدزدند و به کانادا ببرند هم طنزی 

جالب در نوع خودش خواهد بود.

تبریک
فرا رسیدن عید قربان و عید غدیر خم که 
مصادف با ایام فرخنده قرعه کشی گرین کارت آمریکا 
هم شده است را به همه مسلمانان کشور عزیزمان 

ایران تبریک عرض می کنیم.
آژانس مسافرتی فرخنده

در دنیای تلفن های هوشمند 
داستان  کوتاه

تلفن  »آی فون« اپل و چند تلفن دیگر یک 
APP یا برنامه کامپیوتری دارند که می تواند همیشه 
اطالعات صد در صد در مورد هر نوع آهنگ و 

موسیقی را به شما ارائه بدهد.
شما اگر صدای آهنگی را که از تلویزیون و رادیو 
و استریوی ماشینتان پخش می شود جلوی این »آی 
فون« بگیرید بعد از چند ثانیه نام ترانه و خواننده و 
سراینده و آهنگساز روی صفحه کوچک این گوشی 
یا تلفن همراه ظاهر می شود. این برنامه کامپیوتری 
shazam نام دارد. دیشب کلی با این برنامه حال 
کردم. بدمصب حتی آهنگ های پروین و دلکش 
و عهدیه و شجریان را تشخیص می داد. مرسی از 
این »آی تی « های ایرانی که در شرکت »اپل« یا 
شرکتی که این برنامه  را درست کرده نفوذ کرده اند!
آخر شب برای شوخی و مزاح تلفن را جلوی 
بلندگوی کامپیوترم گذاشتم و چند ثانیه از صدای 
یک جمعیت را که در یک نماز جمعه مرگ بر 
آمریکا، مرگ بر اسراییل می گفتند برای تلفن پخش 
کردم. بعد از چند ثانیه از تلفنم دود سیاه رنگی 
بلند شد و صفحه اش بالفاصله رنگ سیاه گرفت! 

ای داد و بیداد!
به  و  »اپل«  فروشگاه  به  بردم  را  تلفن  فردا 
پسرک کامپیوترشناس نشان دادم. معاینه اش کرد 

و گفت: متاسفانه تلفن شما یک ویروس عجیب و 
غریب گرفته که از عهده تعمیرکار ما خارج است. 
وقتی داشتم توی پارکینگ مرکز خرید فروشگاه 
»اپل« به طرف ماشینم می رفتم رسید پول اضافه 
را که برای گرفتن یک تلفن دیگر داده بودم نگاه 
 کردم و بی اختیار و دیوانه وار فریاد کشیدم: مرگ 
بر آن هایی که می گویند مرگ بر.... و این را دو سه 

بار تکرار کردم.
اتفاقی  بعد احساس کردم در جیب شلوارم 
افتاد. تلفن جدیدم را در آوردم و به صفحه اش 
نگاه کردم. بوی دود می داد و صفحه اش دوباره 

سیاه شده بود.

اخبار تئاتر
نمایشنامه »یک دقیقه سکوت« نوشته محمد 
یعقوبی با کارگردانی شهره عاصمی در ویرجینیا بر 
روی صحنه رفت و با موفقیت فراوان اجرا شد. این 
نمایشنامه در برهوت بی فرهنگی و بی کتابی و جنگل 
جنگ و دعوای بین عناصر موافق و موافق سیاست 
و مقایسه رژیم فعلی و سابق و فعالیت روشنفکران 
ورشکسته و خیابان خواب خارج از کشور می تواند 
امید تازه ای را در بین نویسندگان و هنرمندان و 
کارگردانان برون مرزی ایجاد کند تا تصور نکنند که 
جنگ را به کسانی چون مهران مدیری باخته اند.

گردهمآیی های  عرضه  در  که  عاصمی  شهر 
ایرانیان بصورت فستیوال و پیک نیک های ملی 
معروف است و می توان گفت چندین »یک روز 
پر از سر و صدا و شور و هیجان« را قبل از این 
»یک دقیقه سکوت« طراحی و کارگردانی کرده به 
خبرنگار مخصوص ما که از ایران برای تهیه خبر به 
محل نمایش شتافته بود گفت: اجرای برنامه عالی 
بود و ملت استقبال خوبی کردند. او گفت: امیدوارم 
سال آینده با گسترش کارم تئاتر دیگری را که قرار 
است »دو دقیقه سکوت«  نام داشته باشد عرضه 

کنم و این روند را ادامه دهم.

سیگار
به سبک پائولو کئولو

بعد از ظهر یک روز پاییزی توی پارک ملت روی 
نیمکت نشسته بودم و سیگار می کشیدم. مردی 
قدم زنان به طرف من آمد و کنار من نشست. 

برای چند لحظه چیزی نگفت و بعد رو به من کرد 
و پرسید: چرا سیگار می کشی؟ می دونی هر سیگار 

یک روز از عمرت کم می کند؟
پرسیدم: شما دکتر هستید؟ 

گفت: آره، دکتر قلب.
گفتم: سیگار نکشم پس چی بکشم؟ زوزه؟ 

چیزی نگفت و من ادامه دادم: قیمت امروز دالر 
را توی بازار دیده ای؟ خبر داری که چند هزار نفر در 
اردوگاه های سازمان ملل پروسه پناهندگی شان را 
می گذرانند؟ امروز قیمت گوشت را دیده ای؟ دیشب 
تلویزیون »صدا و سیما« تماشا نکردی تا حالت بهم 
بخورد؟ می دونی همین هفته چند میلیون توی 
ایران برای قرعه کشی گرین کارت آمریکا اسم نویسی 
کرده اند تا فرار کنند؟ می دونی توی همین پارک 
زیر گوش ماموران چند کیلو مواد شبانه معامله 
می شود؟ اصال متوجه هستی که مملکت ما را 
دزدیده اند و یک کشور جعلی جایش گذاشته اند؟ 
توی دنیا آبرو نداریم و پاسپورت ما بی ارزش ترین 
و  این ها دوا  برای  اگر  پاسپورت دنیاست؟ حاال 
دارویی داری به من بده بخورم تا دیگر سیگار نکشم. 
آهی کشید و گفت: یک سیگار هم بده من 

بکشم...

بخش شعر و ادبیات

نقاش
پرنده را سفید می کشم

قفس را بی رنگ...
کلیدش را سیاه

رنگ جلوی قفس قرمز است
به یاد آن پرنده ای

که سیم قفس او را پاره کرد و خون آلود
پس زمینه را سبز می کنم

مانند بی نهایت آزادی و رنگ سرود
باالی قفس آبی است

با تکه ابرهایی که گاه گریه می کنند
و یا ابرهایی پر از عالمت اعتراض به اسارت

پر از رعد و برق و نور، پر از انقالب و شور
حاال پرنده را چگونه آزاد کنیم؟

اکنون که اسیر کاغذ نقاشی من است...

ماجراهای دندانپزشکی
به دندانپزشکم می گویم: آیا این اشعه ایکس که 

شستشوی فرش های نفیس و ارزشمند با روش ارگانیک 
قالی همچون فیلتری است که تمام ذرات آالینده را به خود جذب می کند. قالی می تواند 

عامل مهمی در کاهش آلودگی هوای داخل خانه باشد در صورتی که آن را سالی یکبار 

به طریق درست و با استفاده از مواد غیرشیمیایی و سیستم آب تصفیه شده بشویید.

فرش ابریشم در خارج از ایران تا به حال فقط با استفاده از مواد شیمیایی شسته شده 

و یا بصورت روشویی با کف صابون تمیز شده است، این امر باعث می شود تمام امالح 

آلوده و گرد و خاک درون فرش ته نشین شده و عالوه بر ایجاد مشکالت سالمتی برای 

ساکنان منزل، تار و پود فرش را خشک نموده و موجب ترک خوردگی آن شود.

»راویتا راگز« تنها شرکت در آمریکا است که فنآوری هنری و علمی ایتالیایی را با صنعت 

قالی شویی ایرانی ترکیب نموده تا فرش های شما را به بهترین و سالمترین نوع ممکن به 

صورت ارگانیک پاکیزه نماید تا این سرمایه گرانبهای شما جاودانه بماند.

با سرویس حمل و نقل در محدوده منطقه واشنگتن بزرگ
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

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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۱ـ  رمانی از گوستاو فلوبر فرانسوی که سبب محاکمه او 
شدـ  مجلس شورای روسیه.

ـ خلیجی  ـ بی آن گنج میسر نشود  ـ فرمان خان مغول   ۲
در کشور ساموآی غربی در شمال جزیره هاوایی.

۳ـ  میوه جالیزیـ  آموخته لقمانـ  قرارداد کار.
۴ ـ شتر ـ گرفتنی از راه هوا ـ تحفه و ارمغان ـ زراعت 

به امید خدا.

۱ـ  دانشمند و شاعر روسی قرن ۱۸ که ذوب فلز در ظرف 
بسته و ارتجاعی بودن اجزاء گاز را به اثبات رسانید.

۲ ـ قسمت کج راه پارچه ـ اتحادیه فوتبال اروپا ـ چند 
تا دایره.

۳ ـ راهنمایی کردن ـ بی عیب و نقص ـ وسیله صید 
ماهی.

۴ ـ دمل و جوش ریز در بدن ـ قیام مردم فلسطین را 
گویندـ  قاتل چوب.

۵ـ  پیشوای روحانی آیین مهرپرستیـ  ماده ای که از ماده 
دیگر در حال تبخیر جدا شود و به هوا برودـ  مروارید غلطان 

بزرگ و فرزند بسیار عزیز.
6ـ  دختر سرزمین عجایبـ  گاه به ریشه زنند!

۷ـ  دعای زیر لبـ  واحد پولی استـ  می دهند تا رسوا 
کنندـ  نتی در موسیقی.

۸ ـ  از میوه های مناطق گرمسیری ـ فرمانروای لنگ ـ 
جاده فرودگاه.

۹ ـ کار شاگرد تنبل مدرسه در نوشتن مشق ـ راندن 
مزاحمـ  نقشه محل تصادفـ  بانگ درنده.

۱۰ـ  بعضی ها به دل می گیرندـ  پرنده ای است.
۱۱ ـ ویرانی و خرابی در حد نابود کردن ـ نوعی پارچه 

نازک ابریشمیـ  ضمیر جمع.
۱۲ ـ یکی صدا ندارد! ـ هم اکنون پیش روی شماست 

ـ خوک.
۱۳ـ  آگاه و مسلط به کارهاـ  سرسلسله افشاریهـ  یکی 

بعد از دیگری.
۱۴ ـ ایوانش آینه عبرت شاعر شد ـ سیاه رنگ ـ چند 

تا انبار.
ـ اختراع ماشین حروفچینی این مخترع موجب تحول   ۱۵

در صنعت چاپ شد.

۵ ـ واپس انداختن و دیر کردن ـ صمغی است 
خوشبوـ  پیشاوند نفی کلمه.

6 ـ حرف دهن کجی ـ عالم طبیعی و مادی ـ 
وسیله کوفتن.

۷ـ  چراغ آویز تشریفاتیـ  قاصد و فرستادهـ  آن که 
سبب اذیت و آزار شود.

۸ـ  کارپیچـ  پرنده ساکن در پشت کوه قافـ  فقیر 
و مستمند.

۹ـ  شاه تیر سقفـ  نسبت همسر دوم آقا به همسر 
اولـ  پرنده ای کوچک و خوش صدا.

ـ ویتامین جدولی. ـ آگهی تبلیغاتی  ـ گزند و زیان   ۱۰

۱۱ـ  دوستیـ  بانگ کبوتر نرـ  جامه نازک و یک ال.
۱۲ ـ بخشی از استان کرمان ـ بلوا و فتنه ـ هرگز 

نهـ  کاری در زراعت.
۱۳ـ  زخم و جراحتـ  اکسید کلسیومـ  نوعی مار.
۱۴ـ  عرب ها به اتومبیل می گویندـ  از مرتجعینـ  

از اسامی فرنگی.

۱۵ـ  چاق و تنومندـ  از جمهوری های آفریقایی با ۸۷ 
هزار و ۴۱ کیلومتر مربع مساحت.

عکس دندان های مرا می گیرد خطرناک 
است؟

جواب می دهد: آره، برای همین من 
فشار  را  دکمه  و  اتاق می ایستم  بیرون 

می دهم!

***
از دکتر دندانپزشکم می پرسم: حاال 
 crown که قرار است دو تا »تاج دندان« یا
روی دندان هایم بگذاری، حراج یکی بخر 

و یکی مجانی ببر ندارید؟
که  این  مثل  می گوید:  و  می خندد 
شاه را سر کار بگذارید و ولیعهد را مجانی 

بگیرید؟
گفتم: آره!

گفت: نه، نداریم!

***
داشت  که  دندانپزشکم  دستیار  به 
و می تراشید  را می خراشید  دندان هایم 
و در همان حال خرطوم مکنده یا یک 
بود  انداخته  راه  را  »ساکشن« کوچک 
خانم  گفتم:  بمکد  را  اضافه  ذرات  تا 

خاموشش کن بگذار قورتشان بدهم.
پرسید: چرا؟

گفتم: شنیده ام که کلی کلسیم دارند!

***
دندان  روکش  پرسید  دندانپزشکم 

طالیی می خواهی یا چینی؟
گفتم: طال که خیلی زشته و دیگه 

نمی تونم بخندم...
گفت: پس چینی بگذار.

گفتم: شنیدم چینی چینی ها هم 
و  نیست  سابق  چینی های  مثل  دیگر 

بنجل شده!

***
دستیار دندانپزشکم می آید توی اتاق 

و می گوید: دکتر دستور X-Ray داده. 
گفتم: دمش گرم. معلومه اهل حاله 

و با Xrate  حال می کند.
نه   X-Ray آقا،  نه  گفت:  خانمه 

!XRated

***

دکتر دندانپزشکم می آید توی اتاق و 
می گوید: عکس نشان می دهد که باید 

دندان های عقل شما را دربیاورم.
گفتم: آن ها را وقتی ۲۰ ساله بودم 

در آوردم.
درنیاورده اند  احتماال درست  گفت: 
و ریشه هایش باقی مانده و دوباره رشد 

کرده اند.
مجله  و  کتاب  اینقدر  نباید  گفتم: 
بدمصب  ریشه  تا  می خواندم  مقاله  و 

خشک شود.

***
از دستیار دندانپزشکم می پرسم: با این 
آشغال ها و چرک هایی که از آبسه دندان 
و کثافت های »روت کانال« درمی آورید 

چکار می کنید؟ میره توی فاضالب؟
خونسرد جواب می دهد: نه بعنوان 
داروی ضد درد می زنیم به مریض بعدی!

***
»تاج  دندانپزشکم  که  این  از  بعد 
دندان« یا crown را روی دندانم قرار داد 

و چسبش را خشک کرد زدم زیر گریه.
با تعجب پرسید: درد داری که گریه 

می کنی؟
گفتم: نه اتفاقا دیشب داشتم فیلم 
تاجگذاری شاه را می  دیدم خیلی miss اش 

کرده ام!

***
و  کردن  تمیز  از  بعد  دندانپزشکم 
از  باید  گفت:  دندان هایم  کردن  سفید 
خوردن چای و قهوه و شراب و کشیدن 
سیگار خودداری کنی چون دندان ها را 

تیره می کند.
گفتم: پس بهتره همین امروز یک 
دست دندان مصنوعی بگذارم چون با همه 

این هایی که گفتی حال می کنم!

***
می کنم  فکر  که  دندانپزشکانی  از 
نوعی سادیسم دارند خیلی بدم می آید. از 
آن هایی که ضمن کار کردن روی دندان 
و ایجاد انواع درد از تو که داری از درد 
دردت  می پرسند:  می پیچی  به خودت 
آمد؟ و این سئوال را با لبخندی شیطانی 

همراه می کنند.
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باید  )تجاری(  کاری  پروژه  جهت 
که  بکنید  جداگانه ای  وام  درخواست 
شرایط آن با وام مسکن بسیار متفاوت 
است. حدود دو سال قبل با یک هموطن 
صحبتی داشتم که در ایران جهت احداث 
یک کارخانه کوچک که هزینه آن حدود 
۱۸ میلیون دالر برآورد شده بود از یکی 
از بانک های ایران ۲۷ میلیون دالر وام 
دریافت کرده بود که به گفته خود ایشان 
با ۹ میلیون دالر اضافه آن در جاهای 
دیگر سرمایه گذاری می کرد. مثال تعدادی 
آپارتمان می خرید یا برای فرزندانش در 

خارج از کشور خانه  می خرید. 

البته این هموطن از این بابت بسیار 
خوشحال بود ولی واقعیت تلخ این است 
که سیستم بانکی فاسدی در وطنمان 
حاکم است که این گونه سرمایه های ملی 
را در اختیار تعداد معدودی قرار می دهد 
و عده ای نیز این طرز فکر و ذهنیت را 
کپی کرده و به همراه  خود به کشورهای 

دیگر منتقل می کنند.
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پاسخ به دو پرسش...

خواب
از دیگر نشانه های بدنی سالم داشتن 
حداقل 7 تا 9 ساعت خواب کافی در شب 
است. اگر دیروقت به تختخواب می روید 
و صبح با خستگی مفرط بیدار می شوید، 
شاید بهتر است کمی زودتر بخوابید و 
حداقل دو ساعت قبل از خواب از خوردن 

وعده غذایی سنگین خودداری کنید.

قندخون
عوامل  مهم  از  دیگر  یکی  قندخون 
در سالمت افراد است. وقتی که چکاپ 
ساالنه را انجام می دهید و برگه جواب 
بررسی  کنجکاوی  سر  از  را  آزمایش 
می کنید، شاید از خود بپرسید قندخون 
محدوده  است؟  چقدر  انسان  طبیعی 
طبیعی برای قندخون عددی بین 80 تا 
140 میلی گرم در هر یک دهم لیتر )دسی 

لیتر( است.

اعداد و ارقام بدن 
سالم چند است؟ 

در سياست خارجی نيز رژيم ايران را به 
ـ روسيه  ناچار به سوی اتحاد با محور چين 
و تقابل بيش از پيش با غرب می راند و 
البته در آن صورت برای جمهوری اسالمی 

ساختن بمب اتمی هم آسانتر است.
بنا بر اين، نتيجه مذاکرات هسته ای 
هرچه باشد، چه موفقيت و چه ناکامی، در 
تاريخ ايران نقطه عطفی به سوی نزديکی 
با غرب و يا برعکس آغاز روند کره شمالی 

کردن ايران خواهد بود.
در آغاز روند مذاکرات، پيش از آن که 
آيت اهلل خامنه ای به اين نتيجه برسد که 
امکان دستيابی به توافق قابل پذيرش 
او غيرممکن است جمهوری اسالمی از 
مواضع پيشين خود عدول کرده بود و 
حداکثر نرمشی که در ظرفيت داشت را 

در مذاکرات به نمايش گذاشت.
اما تغيير رفتار غرب در قبال کاهش 
از آن بود که دولت  تحريم ها محدودتر 
روحانی و مذاکره کنندگان ايرانی بتوانند 

با تکيه بر آن مجلس و تندروها را خلع 
سالح کنند و آيت اهلل خامنه ای را که از آغاز 
هم مردد بود با خود همراه سازند. آنچه 
در سايت رهبر جمهوری اسالمی اخيرا به 
عنوان خط قرمزهای يازده گانه او در مورد 
مذاکرات هسته ای آمده نشانه نوميدی 
وی از به نتيجه رسيدن مذاکرات است.

در اين اوضاع و احوال که بنيادگرايی، 
آفريقا  و  خاورميانه  و خشونت،  جنگ 
را فرا گرفته و امنيت و صلح جهانی را 
تهديد می کند، مصالحه ميان ايران و ۵+۱ 

يک نياز مبرم جهانی و منطقه ای است. 
زمان آن است که اين شش قدرت بزرگ 
جهانی به ويژه اياالت متحده که نقش 
تعيين کننده ای در سرنوشت مذاکرات 
دارد، برای دستيابی به مصالحه با ايران 
گامی بزرگ به پيش گذارند، در غير اين 
صورت، تندروهای جمهوری اسالمی گام 
به گام و بدون مزاحمت داخلی، نقشه کره 
شمالی کردن ايران را به پيش خواهند برد 
و فرصت برای يک دوره طوالنی از دست 

خواهد رفت.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »رادیو فردا«

ناکامی در مذاکرات...

به نیروی نظامی تبدیل و تجهیز کرده و 
می خواهند خیابان های شهرهای بزرگ را 
به محل »جنگ« با شورشی های آینده 

تبدیل سازند.
نیروهای  افتادن  و  اتفاقات سراوان 
انتظامی به صورت دو نوبت در ۱۲ ساعت 
در کمین مخالفان مسلح دولت، شاید خبر 
از شکل برخوردی می دهد که نهادهای 
انتظامی و امنیتی ایران از جانب معترضان 

در انتظار آن هستند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »رادیو زمانه«
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تجهیـز نظامی ناجا...

وی و حامیانش را مفتضح کرده است، اما 
همین بازنشر ها نشان می دهد که در اعماق 
جامعه   همان خواست در جریان است و 
استقبال از سکه »بدلی« نشان از احتیاج 
به سکه »اصلی« است. احمدی نژاد جنس 
بدلی و قالبی، نیاز به عدالت و رویکرد چپ 
اقتصادی بود؛ نیازی که حاال هم می شود 

گفت همچنان هست.
است؛  تنگ شده  عدالت  برای  دلم 
عدالتی که بال دوم سیمرغ اسطوره ای مان 
باشد که بال دیگرش آزادی است. این 
سیمرغ روزی جغد ها و کفتار ها را کنار 

خواهد زد و بر باالی این سرزمین به پرواز 
درخواهد آمد؛ اگر ما بخواهیم، اگر ناامید 
نشویم و اگر آهسته و پیوسته در رثایش 

بگوییم و عمل کنیم...
است.  تنگ شده  عدالت  برای  دلم 
بچه پولدار ها عکس و فیلم  هاشان را مرتب 
نشر می دهند، اما فقیر ها و بچه  هاشان 
نمی توانند عکس و فیلم هاشان را منتشر 
این »تجمالت«  برای  کنند، آن ها پول 

ندارند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »رادیو فردا«
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»عدالت« غریب و عزیز؛ دلم برایت تنگ شده است

نمایندگانی که این طرح را تنظیم کردند 
بار دیگر تاکید کردند که »نصب و تعمیر 
تجهیزات دریافت ماهواره« ممنوع است 

و خواستار مجازات »متخلفان« شدند.
حبس بین شش ماه تا دو سال و جزای 
نقدی دو میلیون تا هشت میلیون تومان 
جریمه ای است که این نمایندگان برای 

متخصصان و تعمیرکنندگان دیش ماهواره 
خواستار شدند.

مدیران ساختمان های مسکونی نیز در 
این طرح موظف شده اند به ساکنانی که 
ماهواره دارند، تذکر کتبی دهند و اسامی 
انتظامی  نیروی  به  را  ماهواره  دارندگان 
گزارش دهند. در صورت سرپیچی، مدیر یا 
سرپرست ساختمان نیز با حبس و جریمه 

نقدی مواجه خواهد شد.
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خبرهای سیاسی...


