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باالخره »مرگ بر...« 
آره یا نه؟!

جنجال مذاکره با آمریکا در بین مقامات ایرانی 
هر روز باالتر و باالتر می رود.

آقای  مگر  که  آمده  در  و صدای عده ای  سر 
روحانی چکاره است که می رود با آمریکا مذاکره 
می کند؟ یادشان رفته که این یارو ناسالمتی برگ 
چغندر نیست و با رای مردم و اصال بر اساس همین 

مذاکره کردن انتخاب شده است!
رسمی  سایت  در  هم  رفسنجانی  هاشمی 
خودش ضمن اشاره به کتاب خاطرات خود به 
جنجال موجود دامن بیشتری می  زند و می گوید: 
»اصوال امام با حذف شعار مرگ با آمریکا موافق 
بود.« عده ای هم پیدا شده اند و می گویند مگر 
این آقای رفسنجانی چکاره است که می گوید آقای 
خمینی موافق مصالحه با آمریکا بوده است؟ این ها 
یادشان رفته که این یارو ناسالمتی روزگاری »یار 

امام« بوده است!
کسانی که بیشتر از همه آنجایشان بر سر این 
مذاکره کردن ها می سوزد یکی شریعتمداری مسئول 
روزنامه »کیهان« است که از راه همین مرگ بر 
آمریکا ها و فحاشی به غربی ها اموراتش می گذرد 
و لقمه نانی معنوی و مادی درمی آورد و دومی 
فرماندهان سپاه پاسداران که متوجه هستند در 
صورت نبودن خطر آمریکا »پاسداران« معنی و 
مفهومی ندارد چون چیزی وجود ندارد که از آن 

پاسداری کنند!

رییس مجمع تشخیص مصلحت هم نظری 
نداده و گفته که موسسه تنظیم و نشر آثار آیت اهلل 
خمینی نظر بدهد! یعنی توپ را پاس داده اند به 

کس دیگری!
انقالب  گنده های  کله  و  تقلید  مرجع  چند 
اسالمی ایران هم گفته اند: برخی چیزها و حرف ها 
برای 30 سال قبل مناسب بود ولی ممکن است با 

شرایط امروز متناسب نباشد.
که  اسالمی  متفکر  چند  جواب  در  آن ها 
پرسیده اند »اگر اسالم 1۴00 سال پیش هم برای 
آن زمان مناسب بود و با شرایط امروز متناسب 
نیست آیا باید اسالم تعدیل شود و یا ما همه به 
عقب برگردیم؟« پاسخ درست و حسابی نداده اند!

جایزه نوبل اقتصاد
جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاددان 
آمریکایی رسید. یوجین فاما، الرس هنسن و رابرت 

شیلر مشترکا برنده این جایزه مهم شدند.
همان طور که مالحظه می کنید باز هم این 
غربی ها با کلک و البی بازی جایزه را به خودشان 
دادند و محمود احمدی نژاد که با رساندن قیمت 
دالر 1000 تومانی به دالر سه هزار تومانی انقالب 
کنار  را  کرد  ایجاد  دنیا  اقتصاد  علم  در  بزرگی 

گذاشتند.

جایزه نوبل شیمی
جایزه نوبل شیمی امسال به مارتین کارپلوس، 
به صورت مشترک  وارشل  آریه  و  لویت  مایکل 

تعلق گرفت.
همان طور که مالحظه می کنید باز هم غربی ها با 
کمک البی ها و کلک و حقه این جایزه را به دوستان 

خودشان دادند.
محمود احمدی نژاد که موفق به کشف فرمول 
شیمیایی تبدیل ارز ملی به پشگل و پهن حیوانات 
حتی  نگرفت.  قرار  توجه  مورد  اصال  بود  شده 
دختربچه ای که احمدی نژاد کشف کرده بود که دارد 

در زیرزمین خانه اش انرژی اتمی تولید می کند اصال 
در لیست این غربی ها قرار نگرفت!

گفت و گوی جدید جان 
کری با محمد جواد ظریف

این هم نوار مکالمه تلفنی دیروز جان کری وزیر 
امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف که یکی از 
بچه های گروه سربازان نامرئی امام زمان که گرین 
کارت آمریکایش جور شده و قرار است به زودی از 

ایران فرار کند برای ما فرستاده است:
جان کری: جواد؟

محمد جواد ظریف: به من نگو جواد!
بگو جان. چه  من  به  هم  تو  برای چی؟  ـ 

اشکالی داره؟
ـ جان به فارسی معنی دیگری می دهد یعنی 
من تو را دوست دارم. جواد هم معنی بدی دارد.

ـ چطوره ممد صدات کنم؟
ـ ولش کن حاال، چکار داشتی زنگ زدی؟

ـ می خواستم بپرسم از آقا پرسیدی که تکلیف 
ما را روشن کند؟ چهار روز گذشت.

ـ آره. قراره فراد شب استخاره کنند ببینند 
خوب درمی آید یا نه!

از چیزهایی که  یعنی چی؟ من  استخاره  ـ 
توش حرف »خ« دارد عصبی میشم و ترس ورم 
می داره. به هر حال فراد که جواب دادند پس فردا 

بهم زنگ بزن.
باشه؟ قول می دی؟

ـ آره...
ـ راستی او صداها چیه که پشت سرت میاد؟ 

شبیه صدای مرگ بر آمریکاست.

ـ داریم فیلم تماشا می کنیم.
ـ قرار بود که مرگ بر آمریکا کامال قطع بشه تا 

ما روی قیمت دالر شما کار کنیم.
فیلم های  قدیم  یاد  به  بچه ها  می دونم.  ـ 
مستند قدیمی که توش مرگ بر آمریکا می گفتیم 
را گذاشته اند. جات خالی با ودکای روسی خیلی 

می چسبه. یاد روزهای انقالب بخیر...

ـ من هم این ویسکی انگلیسی را به سالمتی 
توافق خودمان می خورم. پس فردا زنگ بزن. 

ـ باشه... خداحافظ...
ـ بای...

مخالفان صلح
یکی از کسانی که بسیار مخالف مذاکره و صلح 
با آمریکاست همین حسین شریعتمداری مسئول 
روزنامه »کیهان« تهران است. روزی چهل پنجاه 
مقاله و داستان و »نامه خوانندگان« می نویسد که 
یکجوری این نوع توافقات با غرب را متوقف کند.

می گویند حسین شریعتمداری وقتی شب ها 
خواب آمریکا را می بیند دو سه بار از خواب می پرد 
و زنش به او دو سه قرص ضد افسردگی می دهد که 
بخورد تا بتواند راحت بخوابد. خواب آمریکا دیدن 
شریعتمداری مثل این است که به جای جنیفر لوپز، 
شوهر او به خواب آدم بیاید و مسلم است که باید 

از خواب پرید و به آمریکا فحش داد!
راستی چگونه می توان کسی را که 30 سال 
معتاد »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسراییل« گفتن 
است ترک اعتیاد داد؟ حسین شریعتمداری بدون 

این »مرگ بر گفتن ها« چه بنویسد؟
شاید منطقی تر باشد حاال که حسن روحانی 
با شعار منطق و علم علیه خرافات به میدان آمده 
ترک اعتیاد حسین شریعتمداری را مرحله به مرحله 
انجام دهیم. مثال اول مرگ بر آمریکا حذف شود 
ولی مرگ بر اسراییل بماند و یا این که مرگ بر آمریکا 
حذف شود و مرگ بر انگلیس بماند و یا مرگ بر 
آمریکا حذف شود و مرگ بر فرانسه بماند و شاید هم 
مرگ بر آمریکا بماند و زنده باد ونزوئال حذف شود؟!
شاید توافق شود که مرگ بر آمریکا را در مساجد 
و نماز جمعه ها به جای فریاد کشیدن به آرامی به 
صورت زمزمه انجام دهند تا صدایشان به گوش 

آمریکا نرسد!
شاید مسئول صفحه اخبار اقتصادی »کیهان« 
که با ترس و لرز خبر نرخ دالر آمریکا را می نویسد 
یک جوری حسین شریعتمداری را قانع کند که هر 
یک »مرگ بر« کمتر یعنی یک تومان ارزش ریال 

بیشتر، تا او دست از کله شقی خود بردارد و ثابت 
کند که اسالم دین صلح  و صفاست نه فحش و بدو 

و بیراه دادن در نماز جمعه!

آخرین خبر از ایران
سخنرانی مهدی هاشمی رفسنجانی یار امام 
و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که درباره 
توقف شعار مرگ بر آمریکا بوده و در کرمانشاه انجام 
می گرفت با شعار »مرگ بر آمریکا« شرکت کنندگان 

در این سخنرانی ناتمام ماند!

مداوای آلزایمر و 
موش های فراموشکار

مرکز  چند  با کمک  اروپایی  دانشمند  چند 
به  موفق  آمریکا  و  کانادا  در  پزشکی  تحقیقات 
آلزایمر  مرض  محرک  سلول  یا  عامل  شناخت 
شده اند. آن ها می گویند با شناخت این سلول کار 
ما ساده تر شده و می توانیم کاری کنیم که این سلول 
با دریافت دارو خودش را از بین ببرد. )درست مثل 
فیلم های جیمزباند یا پلیسی که وقتی هویت کسی 

لو رفت سیانور می خورد و خودش را می کشت.(
این تحقیقات البته با استفاده )درست حدس 
زدید( موش های آزمایشگاهی تحقق یافته است. 
در  را  آلزایمر  مرض  محرک  سلول  دانشمندان 
این موش   بخصوص پیدا کرده اند و با حذف آن 
توانسته اند موش را از مرض آلزایمر نجات دهند. 
سئوال این است که چگونه این دانشمندان این 
موش آلزایمری را از موش های دیگر متمایز کرده اند؟
آیا موش اسم و مشخصات خودش را یادش 
را  قرص هایش  که  می رفته  یادش  آیا  می رفته؟ 
یادش  که  بوده  موشی  هم  شاید  یا  و  بخورد؟ 
می رفته که گربه ها موش  ها را می خورند و درست 
قبل از خورده شدن دانشمندان او را شناسایی 
کرده و از چنگ گربه نجات داده و به آزمایشگاه 

خود آورده اند؟
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برگزارکننده کالس های ترمیم پوست، مو، 
آرایش دائمی، ناخن؛ متناسب با وقت شما

education@AviCareerTraining.com

با ارائه این کوپن 

برای کالس ترمیم 

پوست تخفیف بگیرید

آماده سازی داوطلبان شرکت در امتحان ایالتی 
(State Board) مریلند، واشنگتن و ویرجینیا در 

کوتاه ترین زمان

امکان پرداخت مبلغ شهریه و هزینه خرید کتاب های 
مورد نیاز از طریق کمک های مالی دولتی 

(Financial Aid) برای واجدین شرایط

با اشاره به این آگهی از ۱۰ درصد تخفیف برای خدمات Avi Day Spa بهره مند شوید

www.AviCareerTraining.com(703) 759 - 2200

Cosmetology/ Nail Technician • Basic Esthetic 600 
• Master Esthetic 600 • Professional Esthetic 1200 
• Make Up Artistry Instructor • Aromatherapy • 

Microdermabrasion • Lymphatic Drainage

Avi Career Training
آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش 

و وزارت کار در کلیه ایاالت آمریکا
آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش آموزشگاه مورد تائید وزارت آموزش 

٣٠٠ دالر

10130-A Colvin Run Road • Great Falls, VA 22066

MORNING/EVENING & WEEKEND SCHEDULE 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس ها با شماره تلفن 703.759.2200 تماس حاصل فرمايید

Spa Wellness Packages 
Massages  

Facials & face treatments
 Pedicure& Manicures

Waxing, Electrolysis & Laser Hair removal

بنیاد فرهنگی دماوند

زمان:  یکشنبه  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ 
گردهمائی : ساعت ۶ بعد از ظهر  (پذیرائی: چای، قهوه و شیرینی)

ساندویچ برای فروش عرضه می شود

 شروع سخنرانی: ساعت ۶ و نیم بعد از ظهر

تلفن اطالعات:   202.280.8907

بخش دوم 

اجرای موسیقی
توسط دکتر نامی آهی و فرشید مهجور (تار و تنبک)

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136

51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850
Direction from 355 (Hungerford Drive): Take N. Campus Drive, 

Park at Lot #9 (across from Technial Center)

Damavand Cultural Foundation
BonyadeDamavand@yahoo.com

www.DamavandCulturalFoundation.org

برنامه ماه اکتبر  ۲۰۱۳ (مهر ماه  ۱۳۹۲)
بخش نخست 

تاثیـر فرهنگ ایران در پیشبرد اندیشه ترقی 
در جهان امروز

سخنرانی دکتر مسعود خاتمی استاد دانشگاه نیویورک

لذت های زندگی
هیچ لذتی بهتر از این نیست که بچه مهمون 
شیطانی را که به خانه ات آمده و همه چیز را دارد 
به هم می ریزد و خراب می کند دور از چشم والدین 

او به اتاقی ببری و او را مفصل کتک بزنی!
بخشی از خاطرات شریعتی در مراسم جشن تولد 
هشت سالگی محمود احمدی نژاد

تسلیت و تبریک
فرا رسیدن عید قربان را به همه  گوسفندهای 
ایران تسلیت عرض می نماییم. ضمنا فرا رسیدن 
این عید را به همه »االغ ها« که گوشتشان تصادفا 
حرام اعالم شده بود تبریک می گوییم و برای خود 

و کره خرهای آن ها آرزوی سالمتی داریم.
انجمن حمایت از حیوانات ایران

مرسی روحانی
دقت کرده اید که از زمانی که حسن روحانی 
رییس جمهور شده مردم کمی کمتر اسالمی فکر 
می کنند؟ یک دلیلش این است که صدای »اهلل اکبر«  
مردم را از پشت بام هایشان کمتر می شنویم و بیشتر 

از داخل خانه ها می آید تا از آنجا...

افکار عمیق
اینقدری که دخترهای ایران این روزها منتظر 
رسیدن زمستان هستند تا چکمه و پوتین بپوشند 
و حال نیروی انتظامی را بگیرند، تمام شیعیان دنیا 

در انتظار ظهور امام زمان نیستند!
دکتر عباسی در جمع لباس  شخصی های قم

بدحجابی
حسن روحانی در مصاحبه ای با »صدا و سیما« 
گفت: آخرین مرحله با حجاب خانم ها تذکر نیروی 

انتظامی است.
انتظامی  نیروی  تذکر  از  بعد  کرد:  اضافه  او 
لباس  و  زینب  خواهران  و  پاسداران  کماکان 

شخصی ها مسئول مراحل بعدی خواهند بود!

افکار عمیق )۲(
بامزه ترین  این است که  ایران  بدبختی ملت 
آدم های خودشان، کسانی چون مازیار جبرانی و 
امید جلیلی، را که با برنامه کمدی خود میلیون ها 
نفر را در سرتاسر جهان می خندانند و از خند روده بر 
می کنند به تبعید فرستاده و حاال باید به جوک های 
بی مزه دختر گل آقا، خطابه های نماز جمعه امام 
یا  جمعه ها و سرمقاله های روزنامه »کیهان« و 

سریال های مهران مدیری قناعت کند!
دکتر شریعتی بعد از کشف »یوتیوب«

بحث عید قربان
من سر این عید قربان بحث و سئواالت زیادی 
دکترهای  برای  را  آن ها  تای  و حتی چند  دارم 
علوم و معارف اسالمی که در دانشگاه های آمریکا 
متاسفانه جوابی  و  فرستاده ام  تدریس می کنند 

دریافت نکرده ام.
این چه عیدی است که با قتل و خونریزی 
حیوانات برپا می شود؟ نگاه کنید به عید کریسمس 
مسیحی ها که فقط به هم شکالت کادو می دهند و 
اصال کشتنی در کار نیست. یا عید نوروز خودمان 
که عیدی می گرفتیم و حتی اگر عیدی ما زیاد نبود 
عمو نوروز را نمی کشتیم و یا اگر حاجی فیروز بد 

صدا بود او را چاقو نمی زدیم.
گوسفندها و بره ها با رسیدن این عید چه حالی 
دارند؟ آیا آن ها نمی توانستند چند  البیست یا 
البی گر حرفه ای استخدام کنند که به جای گوسفند 
کشتن در روز عید قربان حیوان دیگری را بکشند؟ 
در زمان پیدایش اسالم چیزی جز شتر و گوسفند 
در عربستان وجود نداشت اما امروز ما بوقلمون 
داریم، گاو داریم... این همه حیوان در ایران داریم. 
ایران پرورش  این شترمرغ ها را برای چه در 
می دهند؟ هم به اندازه پنج تا گوسفند گوشت 
دارند و هم گوشت قرمز نیستند و برای سالمتی 
بهتر هستند. چرا آن ها را نمی کشند و نمی خورند؟
اصال چرا در ماهی که عید قربان در آن می افتد 
کشتن گوسفندان میزان باالتری دارد؟ آیا در این ماه 
این ها یکباره گرسنه گوشت می شوند و یا از خون 
و خونریزی لذت می برند؟ وقتی که می خواهند 
این گوسفند بدبخت را که این عید روز عزاداری 
خانواده اش شده سر ببرند به او کمی آب می دهند. 

آب دادن به گوسفند قبل از کشتن او چه فایده ای 
دارد؟ که تشنه از دنیا نرود؟ چون از ترس مرگ 
دهانش خشک شده و آب الزم دارد؟ چرا به این 
حیوان بدبخت یک مشروب قوی نمی دهند که 
راحت تر و بهتر سالخی شدن گلویش را تحمل کند 

و مست و خوشحال از این دینا برود؟
از خودتان بپرسید اگر می خواستند شما را اعدام 
کنند بعنوان آخرین نوشابه زندگی تان تقاضای آب 

می کردید یا کنیاک و ویسکی؟

استندآپ کمدی
آرزو دارم روزی یک »استندآپ« کمدین معروف 
بشوم. یعنی از این هایی که کمدی خود را ایستاده 
عرضه می کنند. واقعا این با سن من از نشستن و 

نوشتن طنز و کمدی به خواب رفته است.

دارا و سارا
یاد قدیم که داستان دارا و سارا را در کتا ب های 
حال  کلی  و  می خواندیم  خود  ابتدایی  مدرسه 
می کردیم. امروز چقدر فرق کرده. صفحه اول کتاب 
فارسی جمهوری اسالمی را باز کنید تا بدانید چه 

خبر است به خیر.
نوشته: 

دارا که باشی، سارا خودش شب به خانه ات 
می آید!

سئوال  از خانم ها
این زن هایی که می گویند همه مردها مثل هم 
زیادی داشته اند!  هستند، چه اشتهای جنسی 
نمی شد تحقیقاتشان را در رابطه با دو یا سه مرد 
خالصه می کردند و در نتیجه ضرب المثل مشت 

نمونه خروار است را بکار می بردند؟

بخش ادبیات
برای آهنگ رپ

عشق این روزها در ایران عشق نیست
مثل سابق نیست

سهراب می گفت عشق صدای تپش قلب هاست، 
مال خوشبخت هاست

نمی داند که عشق امروز
فقط صدای فنر تخت هاست

عشق امروز
ارزی،  و حساب  است  آزادی«  »بهار  تعداد 

قاچاق های مرزی
شاسی بلند ماشین، شعار ای مردم پاشین

شیر طالیی دستشویی
آفتابه نقره ای منقش کوروش

دانش  با  سوییس  و  کانادا  بانکی  حساب 
پول شویی

عشق دماغی با چسب زخم جراحی
عشق سینه ای خالی از مهر و پر از پالستیک، 

تعارف های بی معنای پر از الستیک
عشق خبر پیروزی در گرفتن ویزا

خرید دالر ارزان و مرغ و از این چیزها
عشق در ایران این روزها عشق نیست

استانداردهای جهانی
با این تقیه ها مطابق نیست...


