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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

جنگ زرگری با آقا

آیتاهلل علی خامنهای اعالم کرد که جریان
افشاگریهای احمدینژاد در مجلس شورای
اسالمی هم غیرشرعی است و هم غیرقانونی و باید
به این مساله رسیدگی فوری شود.
نامه احمدینژاد در جواب آقا فقط دو جمله
دارد :ما چاکر آقاییم ،ما مخلص انقالبیم!

مدال برنز تورم

اعالم شد که ایران از لحاظ نرخ تورم کاال
و اجناس در دنیا در مقام سوم ایستاده است.
بخشکی شانس که از اول انقالب ما همیشه بیشتر
مدالهایمان برنز بوده است.
ما که حاال نمیتوانیم در این رقابت در مقام آخر
باشیم چرا سعی نکنیم که در مقام اول باشیم؟
اگر هم کمی همت مضاعف به خرج بدهیم و دو
سه هزار سانتریفوژ دیگه درست کنیم فیوز غربیها
میپرد و ما میپریم به مقام اول و از کنگو و ونزوئال
میزنیم جلو! امیدوارم مسئوالن توجه کنند.

چهار انگشت

داشتم اخبار مربوط به قطع چهار انگشت یک
سارق یا دزد بدبخت را در سبزوار میخواندم و
نتوانستم موضوع قطع کردن انگشتان دست را به
خودم بقبوالنم و به سادگی از آن رد شوم .خیلی
فکرم را مشغول کرد.

راستی وقتی که چهار انگشت کسی (یعنی یک
انسان) توسط یک جالد و یا دژخیم (احتماال یک
انسان دیگر) قطع میشود چه باید گفت و چه باید
نوشت؟ از خودم پرسیدم بر سر این چهار انگشت
چه میآید؟
ـ آیا این چهار انگشت را بعد از بریدن زیر خاک
چال میکنند تا صاحب انگشتان سالی یک بار بر
سر قبر انگشتها برود و فاتحه بخواند؟
ـ آیا این چهار انگشت را در موزه انقالب اسالمی
نگهداری خواهند کرد؟
ـ آیا انگشت وسط این چهار انگشت را به عنوان
نماد دهنکجی و لجاجت به دفتر دیدهبان حقوق
بشر سازمان ملل میفرستند؟
ـ آیا از این چهار انگشت عکس میگیرند و از
آنها برای تبلیغات آژیرهای ایمنی محافظ خانهها
استفاده میکنند تا سارقان دیگر بترسند؟
ـ آیا این چهار انگشت قطع شده را جلوی
سگهای همراه نیروی انتظامی میاندازند تا صدای
واق واق آنها ناشی از گرسنگی در نتیجه تحریمها
خاموش شود؟
و یا آیا این انگشتهای قطع شده را در سردخانه
منجمد میکنند و در انتظار انقالب بعدی میمانند
تا بتوانند دوباره آنها را به صاحب انگشتان
برگردانند و به دست او پیوند بزنند؟

نامه علی خامنهای به
احمدینژاد

از طریق یکی از رفقای ملی ـ مذهبی که به
دفتر بیت رهبری (لیدرشیپ هومآفیس) و دفتر
ریاست جمهوری (دفتر بیت احمدی) و سپاه و غیره
نزدیک است و با بر و بچههای تشخیص مصلحت
بساط تریاک میکشند و با دیدن فیلم سوپر حال
میکنند توانستیم آخرین نامه علی خامنهای را که
به احمدینژاد بعد از جریانات «آی نفسکش»
احمدینژاد در مجلس شورای اسالمی نوشته به
دست بیاوریم .متن نامه از این قرار است:
جناب آقای مهندس محمود احمدینژاد،
رییس جمهور منتخب ایران اسالمی،

بسمه تعالی
مرد حسابی این چه کاری بود که توی مجلس
کردی؟ شما که مهندس عمران و آبادی هستید و
راجع به فاضالب میدانید باید در نظر میداشتید
که با توجه به مسائل اخیر بهم زدن این ...بوی
بیشتری را متصاعد میکند.
مرد حسابی ،چرا به این برادران الریجانی بند
کردی؟ من که ولی فقیه هستم نمیتوانم با این
برادران در بیفتم .تو که جوجهای بیشتر نیستی
کجای کاری؟
صادق دیشب زنگ زد و گفت سعید مرتضوی را
ول میکنند که بیاید بیت رهبری؛ آن هم پابرهنه و
با کفش در دست ،که مثال مرا با کفش ترور کند.
سیعد با شماست یا با ما؟
مرد حسابی این کمپین «بگم ...بگم »...که
راه انداختهای به کجا میرسد؟
هم خودت را خراب میکنی و هم ما را .مجتبی
دیشب میپرسید :آقا جون با همون بچههایی که
حساب فائزه را رسیدیم حساب دکتر را برسیم؟ و
من گفتم که فعال دست نگه دارد چون باید شما را
تا انتخابات بعدی سر کار نگه داریم چون اگر اخراج
کنیم غربیها میگویند ایران انتخابات ندارد بلکه
انتصابات دارد.
من چند بار با شما و آقای رفسنجانی صحبت
کردم که اینجا ریش ما همه در گرو رفتار و حرکات
ماست و نباید اجازه بدهیم دشمن ،یعنی آمریکا
و اسراییل و ایرانیان خارج از کشور و جنبشهای
آزادی بخش خاورمیانه و طبقه روشنفکر ایران ،بهانه
پیدا کنند تا حرکت انقالبی ما را متوقف نمایند.
آقای محترم ،اگر کمکهای ما نبود شما
برای دور دوم سر کار نمیآمدید و میتوانستیم
قالیباف یا توکلی و نقدی را سر کار بگذاریم .چرا
شما به جای باال پایین پریدن در مجلس و این
لوسبازیهای «بگم ...بگم »...صبر انقالبی را از
این اکبر رفسنجانی یاد نمیگیرید؟
یادتان باشد که شما با یک کاپشن پاره و یک
جفت کفش کوچه مهرانی به سر کار آمدید و االن
کت و شلوار شیک میپوشید و کفش کالرک به
پا میکنید.
ما داریم در این جبهه با آمریکا میجنگیم و شما
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ما را در حال شمشیر زدن مسخره دشمن میکنید
و شلوارمان را پایین میکشید تا همه به ما بخندند.
در اولین فرصت از برادران الریجانی
معذرتخواهی کنید و استفاده از واژه «بهار
» را در نطقهای خود فورا متوقف کنید
آزادی 
چون ممکن است پاییز سردی در انتظار شما و
خانواده شما باشد.

گرانیها و اخبار  ۲سال آینده

مردم برای سوار شدن به تاکسی و پرداخت کرایه
باید با خودشان یک چمدان پر از اسکناس بیاورند و
البته خود این چمدان هم اضافه بار حساب میشود
و باید  ۱۰۰هزار تومان اضافه بدهند.

***

به علت گران شدن دوباره آب« ،صدا و سیما»
برنامههایی با شرکت روحانیون و مراجع تقلید پخش
میکند که طی آن طرز طهارت با تف و گرفتن وضو
با لیس زدن پوست بدن آموزش داده میشود.

***

مرغ آنقدر گران شده که مرغ سوخاری مثل
خرید اتومبیل «آبشن» حساب میشود.

***

ایران امروز تنها کشوری است که برای خریدن
یک مثقال زعفران باید یک کیلو اسکناس ببری.

***

دولت مجبور شد برای کمبود مرغ از چین مرغ
وارد کند .روی بستهبندی این مرغهای منجمد
نوشته :این محصول چینی است ،لطفا فقط یک
بار مصرف کنید.

فیلم بدون مجوز

جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی
جمهوری اسالمی اعالم کرد که ساخت و نمایش
فیلمهای بدون مجوز در جشنوارههای خارجی
جرم است!
این حرف به مذاق بسیاری از کارگردانان و

Name ................................................................

Address ............................................................
City ...................................................................

شب پر از افسردگی

دیشب باز پر از غم و غصه بودم .بستهای که به
ایران پست کرده بودم مالخور شد و به دست فک
و فامیل نرسید .اداره مالیات اخطار دوم داده که
بچه ،چرا نمیایی مالیات دولت را بدهی؟ رییسم
زنگ زد و گفت :آخر هفته را بیخیالش!؛ باید بیایی
سر کار! زنم که راننده بدی است سگ همسایه را
زیر گرفته و آنها میخواهند ما را به دادگاه بکشند.
از همه اینها گذشته باالی باسنم یک کورک
درشت در آمده که نشستن را سخت میکند و
حسابی تمام بدنم را به خارش میاندازد .توالت
طبقه باال لولهاش گیر کرده و آب را خالی نمیکند.
قسط کارت اعتباری را برای دومین بار دیر دادهام
و کلی جریمه و بهره از من گرفتهاند.
با حالت یاس و ناامیدی و افسردگی جلوی
اینترنت نشستم و بیاختیار روزنامه «کیهان» را
روی اینترنت باز کردم و مشغول خواندن شدم.
آنقدر خندیدم و غش و ریسه رفتم که کورک باالی
باسنم و خارش آن را فراموش کردم .حالت شادی
و بیخیالی خوبی تمام وجودم را فرا گرفت .کاش
کسی میتوانست از آرشیو روزنامه «کیهان» یک
نوع قرص ضد افسردگی درست کند و آنها را
در اختیار کسانی مثل من قرار دهد که هر وقت
فکر میکنیم دنیا به آخر رسیده یکی از آنها را
باال بیندازیم.

قدم داریم تا قدم!

فضانورد آمریکایی وقتی که روی کره ماه قدم
برداشت پیامی به مرکز کنترل زمین فرستاد با
این مضمون :این قدم کوچک ،قدم بزرگی برای

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  25فوریه ( 7اسفند)
تسهیل دسترسی ایرانیان به تکنولوژی
اینترنت و ماهواره ،انتظار گامهای بعدی
سخنران :علی اکبر موسوی خوئینی

ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ:

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

فیلمسازان ایرانی خوش نیامده است و آنها طی
ارسال نامهای اعتراضآمیز به این سازمان و این
شخص پرسیدهاند :وقتی که اکثر فیلمهایی که
ساخته میشوند با گرفتن مجوز مشکل دارند چون
موافق رژیم و دولت نیستند چه باید کرد؟ به جای
جشنوارههای خارجی آنها را برای چه کسی باید
نمایش داد؟ برای عمهمان؟

کانون دوستداران فرهنگ ایران
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دوشنبه  ۴مارچ ( ۱۴اسفند)
حقوق زن در اسالم
سخنران :سعید موسوی

State .................................. Zip..........................

Phone ........................................................
Email ................................................................

Washington Iranians Media, Inc.

P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States
Tel: 703.724.9680
Fax: 703.724.9689

ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه

تلفنهای اطالعات کانون:

703-283-9221

www.kanooneiranian.org

703-474-8956

E-mail:info@kanooneiranian.org
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پیشرفت انسان خواهد بود...
وقتی که تابلوی توالتهای ایران اسالمی را
میبینم که نوشتهاند« :لطفا برای رعایت شرع با
پای راست وارد شوید» ،بیاختیار زیر لب میگویم:
این قدم کوچک ،قدم بزرگی برای پسرفت انسان
خواهد بود...

مذاکرات  ۵ +۱با
ایران اتمی

مذاکرات اتمی ایران با کشورهای «پنج بعالوه
یک» شکست خورد و همه به نقطه اول بازگشتند.
کشورهای «پنج بعالوه یک» میگویند :ما
میخواهیم مطمئن شویم که ایران سالح اتمی
نمیسازد و ایران این اطمینان را به ما نمیدهد.
ایران میگوید :مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اسراییل،
غرب باید به ما دو چیز بدهد تا ما آماده مذاکره
شویم:
اول :حق ساختن بمب هستهای!
دوم :نداشتن حق دیدار از مراکز هستهای ما
و البته برداشتن تحریمها هم کمک کننده است!
غرب امیدوار است که در سال  ۲۰۱۴و در
دور جدید مذاکرات با ایران به توافق برسد و این
مذاکرات هستهای به «پنج باضافه یک» در مقابل
«منهای یک» تبدیل نشود...

حکایت ما در اینجا

فقط در ایران اتفاق میافتد...

یارو آمده توی تلویزیون با یک مشت ریش و
پشم درباره روز عشاق نظر میده.
به مجری برنامه میگه :ما شب والنتاین و از
این چیزها حالیمون نیست ،فقط با شب زفاف
میانه خوبی داریم!

***

وقتی ریموت تلویزیون کار نمیکند دو سه بار
به زمین میکوبیمش تا شاید باطریاش سر حال
بیاد و ریموت دوباره کار کند.
کاش میشد مثال با این احمدینژاد هم همین
کار را انجام داد و دو سه بار او را زد زمین تا شاید

مغزش به کار بیفتد!

***

حاال فهمیدم چرا اکثر مردم توی کافیشاپها
عینک دودی میزنند .برای این که اینقدر توی این
کافیشاپها روشنفکر ریخته که فکرشون چشم
آدمو اذیت میکنه.

***

از موقعی که قیمت گاز رفته باال جای انباری
هم در خانه ما رفته باال .فر اجاق گاز را میگویم!

***

نخود و لوبیا کیلویی ده هزار تومان! طبقه
مستضعف بدبخت حتی از داشتن یک باد معده
ناقابل هم محروم شدهاند!

***

به دوست دخترم زنگ زدم و پرسیدم:
میخواهی بیایی دکتر بازی؟
گف :نه.
گفتم :چرا نه؟
گفت :رییس نظام پزشکی اینجاست! (باباش
را میگفت)
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جدید دارید؟
گفت :برو آقا .توی ماه محرم که تقویم سال
نو نمیفروشیم!
فردا باید برم سراغ دو سه تا از این کتابفروشیهای
ملی ـ مذهبی شاید تقویم گیرم بیاد.

***

با برو بچهها خواستیم سر به سر «صدا و سیما»
بگذاریم .زنگ زدیم و گفتیم بیخود نیست کسی
تلویزیون شما را نمیبیند و همه ماهواره تماشا
میکنند.
طرف خیلی بچه مثبت بود .پرسید :به نظر شما
چه برنامههایی داشته باشیم خوب است؟
گفتم :مثال توی آمریکا مسابقه بوکس میگذارند
و ملت حتی برای تماشای آن پول هم به تلویزیونها
میدهند.
چرا شما هم مراسم سنگسار پخش نمیکنید تا
اونهایی که با خشونت حال میکنند پای تلویزیون
شمابنشینند؟
طرف گوشی را قطع کرد...

لباس

***

از موقعی که تحریمها شروع شده همه چیز را
میخریم و توی فریزر انبار میکنیم.
دیروز دو سه تا چیز از فریزر در آوردیم که معلوم
نبود چه هستند .قرار است بفرستیم پزشکی قانونی
کالبد شکافی کنند و نتیجه را به ما بگویند.

***

رفتم سبزی فروشی از فروشنده پرسیدم :این
پیاز کیلویی چنده؟
مثل هندیها سرش را به چپ و راست تکان
داد و با خنده گفت :االن یا االن؟
گفتم :این جوک که مال دالر آمریکاست!
خندید و گفت :یعنی با پیاز بامزه نیست؟

***

دیشب بچه همسایه یک بیست و پنج سنتی
آمریکایی را که عمویش از آمریکا سوقات آورده بود
اشتباها انداخت توی توالت .همه همسایهها جمع
شده بود و نگران این  ۲۵سنتی بودند؛ انگار که
رییس جمهور افتاده توی چاه توالت.

***

رفتم به کتابفروشی و پرسیدم :آقا تقویم سال

داشتم یک فیلم انگلیسی از این داستانهای
قرن  ۱۹تماشا میکردم.
مرد و زن عاشق بعد از کلی ماجراها با هم تنها
ق بازی داشتند.
شدند و قصد عش 
حدود  ۱۰یا  ۱۲دقیقه طول کشید که خانم
لباس بلند و پنج شش الیه خود را دربیاورد و کنار
طرف دراز بکشد و مرد را ببوسد.
با خودم گفتم اگر زمان آدم و حوا بود و لباس
فقط برگ انجیر بود قضیه خیلی فرق میکرد و زمان
احتماال بیشتر از  ۱۰تا  ۱۲ثانیه طول نمیکشید.
این انگلیسیها همه چیز را خراب کردهاند...

اخبار فضایی ـ اقتصادی

نمیدانم چرا جمهوری اسالمی ایران برای
تحقیقات فضایی خودش کرم و حلزون و سوسک و
میمون به فضا میفرستد! اگر واقعا مرد هستند چرا
با این گرانی گوشت یک مرغ را به فضا نمیفرستند؟
چون ممکن است قیمت مرغ باالتر برود؟

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺷﭙﺰ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﯿـﺰ
ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
)  (Dine-Inﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺯﻝ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭ )(Carry-Out
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﻭ ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺒﺎﺏﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﮐﺒﺎﺏ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ،ﺟﻮﺟﻪﮐﺒﺎﺏ
)ﺳﯿﻨﻪﻣﺮﻍ( ،ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﻣﺮﻍ ،ﺑﺮﮒ ،ﮐﺒﺎﺏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺵﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ،ﻗﯿﻤﻪ ،ﻗﯿﻤﻪ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ،
ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﺯﺑﺎﻥ ،ﻣﻐﺰ ،ﮐﺘﻠﺖ ،ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﺳﺎﻻﺩ ﺍﻟﻮﯾﻪ

ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ :ﺣﻠﯿﻢ ،ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ ،ﮐﺸﮏ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ،ﺣﻠﻮﺍ ،ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ

703.212.9529

شوخی عکسی

330

ترقی علم مهندسی در سایه انقالب اسالمی ایران!

شوخی با اخبار و حقایق
علمی

* آیا میدانستید که هیچ کاغذی بیشتر از هفت
بار از وسط تا نمیشود؟
ـ اگر از احمدینژاد بپرسید میگوید چهار بار!
* مایع داخل نارگیل سبز تازه حاوی پالسمای
مشابه خون است.
ـ فقط آن نارگیلی که روی کله کسی افتاده و
باعث خونریزی سر او شده است!
* میزان کالری سوزانده شده در زمان خواب
بیشتر از کالری مصرف شده در هنگام تماشای
تلویزیون یا گوش کردن به رادیو است.
ـ بستگی دارد به این که در زمان خواب چه
کسی در کنار شما خوابیده باشد!
* اولین صاحب کمپانی «مارلبرو» بر اثر
سرطان ریه مرده است.
ـ چون سیگار بدون فیلتر وینستون میکشید!

* صدای «کواک کواک» اردک اکو ندار و کسی
نمیداند چرا؟
ـ فکر نمیکنید که «کواک» دوم همان اکوی
«کواک» اول است؟
* الکپشتها از طریق مقعد خود نیز نفس
میکشند.
ـ بسیاری از سیاستمداران ایران هم باید از نسل
این الکپشتها باشند و صدایش را درنمیآورند.
* لئونارد داوینیچی میتوانست همزمان با یک
دست خود بنویسد و با دست دیگر نقاشی کند.
ـ من زنی را در ایران میشناسم که با یک دست
چادرش را جلوی دهانش نگه میدارد و با دست
دیگرش تاکسی صدا میکند!
* نقاشی تابلوی مونالیزا برای داوینچی ده سال
بطول انجامید.
ـ آن موقع همه عالف بودند .به زمان امروز
منهای نرخ تورم ،این تابلو را میتوان در عرض یک
ساعت تمام کرد!
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INTERNATIONAL GROCERY HALAL MEAT

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎﯼ ﺣﻼﻝ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎﻭ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺮﻍ ،ﭘﺎﭼﻪ ،ﺯﺑﺎﻥ ،ﺟﮕﺮ ،ﺩﻝ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ،
ﻣﻐﺰ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ »ﺁﺭﺯﻭﻣﺎﻥ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺧﺸﮏ ۳۵ ،ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ،ﻣﺮﺑﺎﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ،
ﺣﻠﻮﺍ ،ﺁﺟﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻟﻮﺍﺷﮏ ،ﺑﺴﺘﻨﯽ ،ﻓﺎﻟﻮﺩﻩ.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﺒﻨﯿﺎﺕ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﺎﯼ ،ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎﺭ ،ﻧﺎﻥﻫﺎﯼ
ﺑﺮﺑﺮﯼ ،ﻟﻮﺍﺵ ﻭ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻧﺎﻥ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ،ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺑﺮﻗﯽ ،ﮐﺘﺮﯼ ،ﻗﻮﺭﯼ ،ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﻭ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ،ﻓﻨﺠﺎﻥ،
ﻗﻠﯿﺎﻥ ،ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،ﺫﻏﺎﻝ» ،ﺳﯽ ﺩﯼ« ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ...

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺻﺪﻑ«» ،ﯾﮏ ﻭ ﯾﮏ«،
»ﭼﯿﻦ ﭼﯿﻦ«» ،ﺯﺭﯾﻦ« ﻭ ...ﺩﺭ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
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که عکسالعملهای دستگاه ایمنی (که در شرایط
خوب و مناسب باید به نفع بدن کار کند) شروع
به تخریب سلولهای خودی کرده و در این بیماری
باعث آسیبرسانی به غالف «میلین» میگردند.
در آمریکا طبق تحقیقات انجام شده از هر هزار
نفر یک نفر ممکن است مبتال به این بیماری گردد.
ولی چنانچه این ابتالء در یکی از افراد یک خانواده
ظاهر شود زمینه ابتالء و امکان ابتالء به آن برای
افراد دیگر خانواده بیست بار افزایش مییابد ولی
این امر دلیل نمیشود که آنها هم حتما مبتال
شوند .عدهای از محققین هم روی اثر ویروسها و
بیماریهای ویروسی که شخص در دوران زندگی
به آنها مبتال شده و بخصوص گروهی از آنان
که اثرات مخرب روی غالف «میلین» اعصاب
داشتهاند مطالعه کرده و اثر آنها را موثر در ایجاد
بیماری دانستهاند.
تروماها و استرسهای وارده به بدن را هم
نمیتوان از نظر دور داشت .بنا بر این هر شخص
ممکن است استعداد خاصی برای ابتالء پپدا کند .با
توجه به کلیه مسائل ذکر شده خود شخص میتواند
با توجه به آنها و توجه کامل به سالمت خود تا
حدود زیادی خود را از ابتالء مصون نگه دارد.
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میگیرند تا متاسفانه در سنین جوانی یعنی حدود
بین  ۲۰تا  ۴۰سالگی مبتال گردند.
چنانچه جنبه ژنتیک بیماری را در نظر بگیریم
«ام اس» را نمیتوان در رده بیماریهای ارثی قرار
داد گرچه نشانههایی از زمینههای مساعد کننده
برای ابتالء به بیماری در بعضی ژنها دیده شده
ولی مکانیسم دقیق آن که چگونه غالف «میلین»
بعضی از افراد چنین حساسیتی را در مقابل تخریب
به وسیله سلولهای سیستم ایمنی از خود نشان
میدهند شناخته نشده است.
دانشمندان عقیده دارند که ترکیب خاصی از
ت ویژهای برای باال بردن ریسک ابتالء
ژنها اهمی 
به «ام اس» را از خود نشان دادهاند .بعضی از
نورولوژیستها که سابقه طوالنی کار روی اینگونه
بیماران را داشتهاند اظهار میدارند که این بیماری
در شرایطی ایجاد میشود که ژن دارای زمینه
مساعد شخص را چنان حساس میسازد که در یک
محیط ناسالم و آلوده پر از استرسهای مخرب او را
گرفتار میسازد و در واقع در چنین شرایطی است

پاسخ به یک پرسش و تعریف...

استفاده کنید .در این صورت محضر سود ملک
را که  ۴۰هزار دالر است در حساب مخصوصی
نگهداری میکند و شما باید ظرف  ۴۵روز ملک
اجارهای مشابهی که ارزش آن  ۱۴۰هزار دالر یا
بیشتر است را شناسایی و حداکثر ظرف  ۱۸۰روز
خریداری کنید .در عین حال باید به این نکته توجه
داشت که با پول ملک استیجاری نمیشود یک
تعمیرگاه اتومبیل خریداری کرد بلکه باید حتما
یک ملک استیجاری خریداری شود.
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درآمد ساالنه  ۷۵هزار دالر باشد مبلغ هزار و۲۵۰
دالر از مبلغ پنج هزار دالر کم میشود و در نتیجه
خریدار میتواند از سه هزار و  ۷۵۰دالر تخفیف
مالیاتی استفادهکند.
 ۴ـ اگر دو نفر بطور مشترک گزارش مالیاتی
یا  tax returnپر میکنند درآمد آنها نباید بیش از
 ۱۱۰هزار دالر باشد که بتوانند از پنج هزار تخفیف
ن بین  ۱۱۰تا
مالیاتی استفاده کنند و اگر درآمدشا 
 ۱۳۰هزار دالر باشد با توجه به فرمول ذکر شده
به ازای هر هزار دالر  ۲۵۰دالر از مبلغ پنج هزار
دالر معافیت مالیاتی کسر میشود .این تخفیف
مالیاتی در فرم پرداخت مالیات بردرآمد ساالنه
منعکس میشود.

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 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: (571) 918 - 0822
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

معانی دو واژه

Feasibility Studies

حل سودکو شماره قبل

مطالعات ارزیابی برای بررسی یک قطعه زمین
یا منطقهای جهت انجام یک پروژه .این مطالعات
شامل کاربری ،وضعیت اقتصادی ،درآمد ،سرانه
مردم در منطقه ،مطالعه پروژههای مشابه در
منطقه ،هزینه پروژه و غیره میشود.

IRS 1031 Exchange

طبق قانون اداره مالیات آمریکا (،)IRS
سرمایهگذار میتواند با فروش ملک ،ملک مشابهی
را به همان قیمت یا بیشتر خریداری کند و پرداخت
مالیات بر درآمد را به تعویقاندازد .برای مثال،
چنانچه یک ملک اجارهای را که به مبلغ  ۱۰۰هزار
دالر خریداری کردهاید به قیمت  ۱۴۰هزار دالر به
فروش میرسانید میباید از قبل به محضر اطالع
دهید که میخواهید از قانون Exchange 1031
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جدول سو دکو این شماره
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خالی از شوخی

بقیه از صفحه 33

* گربه تنها حیوانی است که نام او در انجیل
نیامده است.
ـ که چی؟ اسم احمدینژاد هم نیامده است...

معجزه عدد ۱۹

اگر تعداد روزهایی را که از کریسمس گذشته
از تعداد روزهایی که به عید نوروز مانده کسر کنیم
و بعد به اضافه تعداد روزهایی که از جشن سده

خامنهای :شیـری که پشمش...

بقیه از صفحه 14

میترسانده ریخته است .خامنهای اکنون تنها از
سوی رییس جمهور منتخب خود نیست که مورد
تحقیر قرار گرفته است .دیگرانی هم هستند که
بدون این که در قدرت باشند شجاعانه در برابر او
میایستند و کلم ه حق میگویند .محمد نوریزاد او
را دروغگو میخواند و نمونههای آن را بر میشمرد،
ابوالفضل قدیانی از درون زندان او را طاغوت
مینامد ،و تاجزاده و دیگران به صورتهای مختلف
او را به چالش میکشند .برخی از بالگنویسان
طرفدار احمدینژاد نیز این روزها به اعتراض به
خامنهای برخاستهاند .او در برابر این حمالت و
چالشها ضربهپذیر و تنها شده است ،و قاعدتا
به دنبال همراهان و متحدان دیگری میگردد.
از جمله ،او ممکن است راه آشتی با (بخشی از)
اصالحطلبان را که سه سال پیش قلع و قمع کرد
در پیش بگیرد .دیدار اخیر او با سه تن از چهرههای
اصالحطلب در این رابطه قابل درک است .ولی
او دیگر در اوج نیست ،و هر کس که به یاری او
بشتابد باید بداند که عمال خود را در سرنوشت او
شریک کرده است.

افقی
 ۱ـ رمانی از ادگار آلنپو نویسنده آمریکایی ـ نام
نیای خاندان پیامبر.
 ۲ـ فتنه و بلوا ـ سایبان درشکه ـ از شرکتهای
انتفاعی وابسته به دولت.
 ۳ـ از کار افتاده و سالخورده ـ در حال اشک
ریختن ـ کلمه تعدیل و پرسش.
 ۴ـ کلمه نفرت و بیزاری ـ ظرفی برای آب ـ
توسریزن میخ! ـ باشگاه و انجمن.
 ۵ـ شاعر حماسه سرای خودمان ـ اندک و
قلیل ـ شجاع و دلیر.
 ۶ـ از القاب خاص انگلیسیها ـ اهلی شده ـ
استانی در کشورمان ـ سرای مهر و کین.
 ۷ـ ستیز هجو و ناسازگار ـ چهار شاخ
خرمنبادده ـ واحد پولی است.
 ۸ـ تنها و بیهمتا ـ بستن عهد و پیمان ـ
از بیماریها.
 ۹ـ پوست پیرا ـ از آالت موسیقی ـ همینطوری
هم ضروری و واجب است.
 ۱۰ـ عزیز عرب ـ خجالتی ـ حیله و نیرنگ ـ
شکوه و جالل.
 ۱۱ـ شبنم سفید ـ آنگاه که گربه سمور نماید
ـ هم در چرخ خیاطی است و هم در توپ تفنگ.
 ۱۲ـ کشنده ـ خشک و سفت ـ قهرمان پرحرف
مشتزنی جهان بود ـ عالمت مفعول بیواسطه.
 ۱۳ـ دلتنگی و بیقراری ـ ندایی از عالم غیب
ـ بدرود و خداحافظی.
 ۱۴ـ آن که عکس تو بنمود راست! ـ مدلول
کالم ـ بخشی در استان مرکزی.
 ۱۵ـ از اسامی فرنگی ـ نخستین رییس مجلس
شورای ملی در آغاز مشروطیت.

عمودی
 ۱ـ آنچه گذشته ـ از مشایخ تصوف در قرن

ششم و شاگرد با واسطه امام احمد غزالی و صاحب

4

1

کتاب «یزدان شناخت» و رساله جمالی.

 ۲ـ نام سابق شهرستان بهشهر ـ پاداش

کلوخانداز! ـ پناهنده.

گذشته بکنیم و ضرب در تاریخ صدور اولین منشور
حقوق بشر کوروش کبیر کنیم و بعد تعداد روزهای
گذشته از انقالب اسالمی ایران را از آن عدد کسر
نماییم و تقسیم بر تعداد روزهای باقیمانده به
جشن چهارشنبه سوری کنیم عدد  ۱۹به دست
میآید و این یکی از معجزات قرآن است! البته اگر
در این جمع و تفریق و ضرب و تقسیمها عدد ۱۹
هم به دست نیاید باز هم میتوان گفت که این هم
یکی از معجزات قرآن است که بدون ریاضی همه
این معجزات را ثابت کرده است و تازه خود ثابت
نکردنش هم نوعی معجزه به حساب میآید!

افکار عمیق

برای این که انسانهای خوبی باشیم باید پدر و
مادرمان را به دادگاه بکشیم و از آنها بخواهیم که به
اشتباهشان اعتراف کنند و ما را دوباره از اول بسازند.

تکنیکهای زنانه برای...

بقیه از صفحه 39

حجم دهید .جالب است بدانید با مواد طبیعی
نیز میتوانید به لبها حجم دهید مثال استفاده از
دارچین ،جریان خون را در لبها افزایش میدهد
و باعث میشود که حجیمتر به نظر برسند البته
اگر بتوانید مزه تند آن را روی لبها تحمل کنید
کافی است قبل از رژ کمی دارچین روی آن بمالید
البته اثرش موقت است.

همه ایرادها را با چند خط از بین
ببرید

لب نسبت به چهره کوچک است و لب باال
با لب پایین فرق دارد و پشت لب بلند است :لبی
را که کوچکتر است باید بزرگتر کنیم در نتیجه

جدول این شماره
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خبـرهای سیاسی و...
بقیه از صفحه 9

گردشگران اسراییلی در بورگاس ،عضو شاخه نظامی
«حزباهلل» هستند.
در بیانیهای که از سوی دفتر پرز منتشر شد،
بر دست داشتن «حزباهلل» لبنان در این حمله
تاکید شده است.
همچنین از «شواهدی» سخن گفته شده که
دال بر افزایش دامنه «فعالیتهای این سازمان و
همدستان ایرانی آن در سراسر جهان ،از جمله در
قبرس و نیجریه» است.
پپیش از او نیز بنیامین نتانیاهو از اتحادیه
اروپا خواسته بود که ایران و «حزباهلل» لبنان در
فهرست سیاه تروریسم قرار گیرند .او هم تاکید
کرده بود که «ایران و "حزباهلل" شبکه تروریستی
سراسری در جهان درست کردهاند».
شکاف یا هفت لب باال را اضافه کرده و پشت لب
را سایه تیره میزنیم.
افرادی که شکاف لب دارند ولی حجم لب آنها
کوچک است (دهن گشاد است ولی لب کوچک)
باید از اطراف به لب اضافه کنیم.
افرادی که لبهایشان گوشههای افتاده
دارد :گوشه لب باال را که افتادگی دارد پر میکنیم
و گوشههای پایین را با سایه روشن پر میکنیم.
افرادی که لبهای نازک و قیطانی و بدون
حجم دارند :ابتدا کل لب را فون میزنیم سپس بر
اساس خود لب به لب باال و پایین اضافه میکنیم.
افرادی که لب باالی آنها با لب پایینشان
فرق میکند :از دو رنگ رژ لب استفاده میکنیم.
لبی که کوچک است از رژ لب تیره و لبی که بزرگ
است از رژ لب روشن استفاده میکنیم ،رنگها در
یک تن باشند.
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 ۳ـ آوایی از میان دو لب ـ این هم آوایی بلند

 ۱۳ـ شقایق سرخ ـ کار پیچ ـ کاری در زراعت.

 ۴ـ پرنده پستچی! ـ از آالت موسیقی ـ طاقت

 ۱۵ـ تغییرات شیمیایی مواد غذایی در بدن ـ

ـ چشمه و قنات.
و توان.

 ۵ـ غرش ابر و رعد ـ حاشیه کتاب و نوشته ـ

سودای ناله کنند.

 ۶ـ صریحاللهجه ـ شاهد و آگاه ـ پدر بزرگ الک!

 ۷ـ از جانوران درنده ـ شنونده ـ ماه پیروزی

انقالب اسالمی.

 ۸ـ راننده درشکه و گاری ـ باریکبینی و

موشکافی ـ تالشها و کوششها.

 ۹ـ سخن زشت و سخیف ـ از پایتختهای

آسیایی ـ بازداشتن.

 ۱۰ـ ظاهر شده و هویدا ـ کار اهللبختکی! ـ

حرف آخر.

 ۱۱ـ سنگریزه ـ انصاف و جوانمردی ـ ثروت

و مال.

 ۱۲ـ کلمه تنبیه و ندا ـ موی پشت لب ـ بیخ

ریواس.

 ۱۴ـ خرمن ماه ،هاله ـ گناه ـ واحد پولی عربی.
آذرخش و برق خرمنسوز.
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