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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

«فیس بوک» آقا!

شنیدم که باالخره رهبر معظم یعنی آیتاهلل
خامنهای هم به شبکه جهانی «فیس بوک» پیوست
و صفحه مخصوص خودش را برای هواداران و
مشتاقان خودش باز کرده است .من که «فیس
بوک» آقا را ندیدهام و حین دیدن «فیس بوک»
جنیفر لوپز و شکیرا و بقیه اصال وقت سر زدن
به آنجا را نداشتهام .رفقا میگویند عکسی که در
پروفایل آقا قرار گرفته صورت او را نشان نمیدهد و
طراحی سفید و سیاهی است که هاله نوری دور آن
قرار گرفته است .این نشان میدهد که آقا خودش
را جزو امامان میداند که نشان دادن صورت آنها
در اسالم ممنوع است!
نمیدانم شما چطور میتوانید این «فیس
بوک» را پیدا کنید .آیا زیر اسم رهبر معظم است
یا آقا و یا آیتاهلل خامنهای یا به صورت ساده علی
خامنهای؟ شاید هم «علی .»۵۷
چطور شد که آقا در «فیس بوک» عضو شد؟
مگر سردار مقدم فرمانده نیروی انتظامی خودش
نگفته بود که «فیس بوک» محل تجمع جوانان
برای عیش و عشرت و کارها و حرفهای خالف
عفت است؟ یعنی آقا اهل عیش و عشرت است؟
آیا او تشنه یافتن دوستهای جدید است؟ اگر
فرض کنیم که برای رفتن به «فیس بوک» یک
فیلترشکن گردن کلفت الزم داشته باشی ،آقا این
فیلترشکن را از کجا آورده است؟ از بچههای وزارت
اطالعات خریده؟
حسین شریعتمداری در «کیهان» تهران

سالهاست میگوید که «فیس بوک» مال
صهیونیستهای اسراییل است که میخواهند
بچههای ما را خراب و آلوده کنند .آیا آقا دیگر
«کیهان» نمیخواند؟ آن هم روزنامهای که
منحصرا فقط برای او چاپ میشود؟
آیا سردار مقدم و حسین شریعتمداری نباید
کمی در فقاهت و درایت و عظمت مقام رهبری
برای رفتن به «فیس بوک» شک کنند؟
بچهها از ایران میگویند صفحه «فیس بوک»
آقا واقعا در خودش معجزههایی دارد که صفحههای
دیگران ندارد .مثال اگر روی هر کدام از چیزهایی
که آقا در آنجا ثبت میکند عالمت بیالخ سر باال
یعنی الیک ( )Likeبزنی دو سه ساعت بعد دو سه
جعبه آبمیوه ساندیس در خانهات تحویل میدهند!

اوکراین و «کیـهان» تهران

در اوکراین اوضاع قمر در عقرب است.
طرفداران روسیه چپ و راست ساختمانهای
دولتی را اشغال میکنند و پرچم روسیه را بر باالی
ساختمانها به اهتزاز درمیآورند .آنها خودشان
را روسی میدانند و میخواهند که روسیه برود
و آنها را به کشور خودشان ملحق کند .تاکنون
ارتش اوکراین از کوره در نرفته و با این شورشیان
و تجزیهطلبان برخورد خشونتآمیزی نداشته
است .میخواهند ببینند پوتین چقدر رو دارد.
تجزیه و تحلیل «کیهان» تهران از این قضایا بسیار
جالب است« .کیهان» تهران با مقالههای آتشین
ضد غربی برای پوتین و رویای بازگشت به اتحاد
جماهیر شوروی سابق جفتک و ملق میزند و
آخر مقالههایش برای غربیها یعنی اروپا و آمریکا
شیشکی میبندد و آنها را مسخره میکند.
«کیهان» تهران آرزو دارد غرب وارد پدافند نظامی
شود تا هم خوراکی برای اخبار «کیهان» شود و
هم توجه مردم ایران از مسائل حاد و بغرنج سیاسی
و اجتماعی و اقتصادی کشورشان به جنگ داخلی
اوکراین جلب گردد.
کاش میشد عکسالعمل «کیهان» تهران را

روزی دید که ترکهای آذربایجان غربی و شرقی
ساختمانهای دولتی را اشغال کنند و از آذربایجان
شوروی میخواهند که به ایران لشکر بفرستد و برای
خودمختاری به آنها کمک کند .قیافه حسین
شریعتمداری در آن روز تماشایی خواهد بود!

گزارشی از مجلس
شورای اسالمی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در
مجلس شورای اسالمی به سئواالت نمایندگان
درباره موضع او درباره واقعه هولوکاست پاسخ
داد .وی در مصاحبهای با شبکه «ای بی سی»
آمریکا هولوکاست را به عنوان واقعهای تاریخی
قبول کرده بود.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد پرسید:
قبول دروغی چون هولوکاست در دولت راستگویان!
چه صیغهای است؟ وی گفت :آقای ظریف با موضع
خود اسراییل را ملتی مظلوم و ستمدیده جلوه
میدهد در صورتی که این حق ایران اسالمی است
که مظلوم و ستمدیده باشد!
بعد از توضیحات محمد جواد ظریف درباره
سیاست خرد و منطق دولت و این که قبول
هولوکاست به کاهش نرخ دالر و تحریمهای کمتر
منجر خواهد شد نمایندگان بطور مشروط موضع
وزیر امور خارجه را قبول کردند و بعد از ختم صلوات
برای خوردن چای به آبدارخانه مجلس رفتند.

عملیات شب جمعه!

چشمتان روز بد نبیند ،یکی از آیتاهللهای
ساندیس خور آمده بود توی تلویزیون و تبلیغ فرزند
بیشتر زندگی بهتر را که دستور جدید آیتاهلل
خامنهای است میکرد( .در «یوتیوب» آن را
جستجو کنید)
میگفت :همین امشب کلید عملیات را بزنید
و مبارزه خود را با این تبلیغات شوم شاهنشاهی
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که میگفت «فرزند کمتر ،زندگی بهتر» آغاز کنید!
میگفت :با کمی همت پنج بچه به نیت پنج
تن و یا هشت بچه به نیت امام هشتم خودمان و
یا  ۱۲بچه به خاطر امام غایب و یا  ۱۴بچه به افتخار
 ۱۴معصوم درست کنید!
او گفت :عملیات خود را با «یا علی» شروع
کنید و با «یا حضرت زینب» خاتمه دهید!
بعد از تماشای ویدیو ،رفتم و به زنم گفتم:
امشب شب عملیات است .حاضری؟ همانطور که
داشت ظرفها را در آشپزخانه میشست و خشک
میکرد یک بشقاب را با تهدید پرتاب به سوی من
برداشت و با عصبانیت گفت :یک یا علی بگو و
زنگ بزن به دفتر آیتاهلل و عملیات  ۱۴بچهای
خودت را با خود حضرت آقا شروع کن ،من که
اصال حالش را ندارم!
چقدر خوب شد به زنم پیشنهاد عملیات
بچهسازی  ۱۲۴هزار پیامبر را نکردم!

ما کجا و این کرهایها کجا؟!

آقای چونگ هونگ ون نخست وزیر کره جنوبی
به علت واژگون شدن کشتی مسافربری حامل ۴۷۶
نفر دانشآموز دبیرستانی این کشور که منجر به
کشته شدن بیشتر از  ۳۰۰نفر از این نوجوانان گردید
و به علت این که کشورش کاری برای حفظ جان
آنها انجام نداده بود استعفا کرد.
او گفت :من نمیتوانم در برابر مردم خودم
خجالت زده باشم و در مقام خود باقی بمانم.
چرا این آقای چونگ هونگ ون مثل مسئولین و
رهبران کشور ما فکر نمیکند؟ آنها دو سه میلیون
را در جنگ عراق به کشتن دادند ،صدها هزار
نوجوان را روی مینها به هوا فرستادند ،میلیونها
نفر را معتاد و روسپی و گدا کردند و هزاران هموطن
خود را با ترور و اعدام و فشار روحی به قتل رساندند
و میلیونها را آواره صفهای ویزای کشورهای دنیا
کردند .آیا ارزش جان  ۴۷۶کرهای بیشتر از شش
میلیون ایرانی است و یا باید در این معامله فاکتور
کله شقی و نامردی را هم منظور کرد؟
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سایت «بازتاب» گزارش داد که طبق قانون
جدید ممنوع شدن وازکتومی و سقط جنین
که چندی قبل از مجلس تایید گرفت .رادیو و
تلویزیون ایران (صدا و سیما) تبلیغهای بازرگانی
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* ایران تنها کشوری است که در آن کسی
بیحجاب یا باحجاب نیست بلکه عدهای محجبه
هستند و بقیه بدحجاب!
* ایران تنها کشوری است که بانک مرکزی آن
با بازار قاچاق ارز زیرزمینی رقابت دارد!
* ایران تنها کشوری است که دروغ گفتن بیشتر
از مدرک تحصیلی به کسب درآمد کمک میکند!
* ایران تنها کشوری است که تعداد مغزهای
فراریاش همیشه کمتر از بیمغزهای باقی مانده
در کشور است!
* ایران تنها کشوری است که تبلیغ سنت
میکند اما بجای تریاک شیشه میکشد!
* ایران تنها کشوری است که با یک انقالب
ساده توسط یک طلبه ساده توانست کیفیت
شراب خانگی را در سطح کشور به حد عالی
جهانی برساند!
* ایران تنها کشوری است ک سختترین
مجازات کیفری آن «ممنوعالخروج بودن» است.
خودشان هم میدانند ماندن در ایران چه تنبیه
بزرگی است!
* ایران تنها کشوری است که وارد کننده شلوار
جین آمریکایی ،برنج هندی ،حوله ترکی ،هواپیمای
روسی ،کامپیوتر آمریکایی ،تلفن ژاپنی ،تلویزیون
کرهای ،مرغ پاکستانی ،بمب اتمی کره شمالی،
زعفران اسپانیایی ،تریاک افغانی ،کوکائین مکزیکی،
طالی ایتالیایی است و هنوز دم از استقالل میزند!
* ایران تنها کشوری است که  ۷۳میلیون
جمعیت دارد اما  ۷۴میلیون کمکهای دولتی
دریافت میکنند!
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Expert in All Phases of Mortgage Banking

مشاور و دوست همیشگی شما برای دریافت هر نوع وام ملكی
Interest rates are
still historically low
making now a great
time to Purchase or
Refinance
Licensed in VA, MD & DC
NMLS# 207112

Cell: (703) 587-3339
hhabib@weichertfinancial.com

5/5 ARM, 15 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $4,000,000
30 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $2,000,000
30 Year, 20 Year & 15 Year Fix at 90% LTV; Loans up to $850,000; NO MI
7/1 ARM, 10/1 ARM at 65%; Interest Only

1 3 1 3 D o l l e y M a d i s o n B l v d , M c L e a n , VA 2 2 1 0 1

31

ایرانیان ،سال هجدهم ،شماره  ،684جمعه  19اردیبهشت ۱۳۹۳

ادبیات خشونت

نوار بهداشتی را ممنوع اعالم کرد! چندی قبل
تبلیغ و بازاریابی کاندوم هم در همین رسانهها
قطع شده بود.
عزتاهلل ضرغامی رییس «صدا و سیما»ی
جمهوری اسالمی گفت :تبلیغ نوار بهداشتی کلیه
امیال جنسی مردان ما را از بین میبرد و جنبه
جنسی قضیه کمی مخدوش میشود!
ضرغامی گفت :برای تبلیغ قر صهای
اشتهابرانگیز نظیر ویاگرا صاحبان آگهی را نصف
قیمت شارژ خواهیم کرد و حدود دو هزار سریال
که در آنها قهرمانان و کاراکترهای اصلی اهل بیتی
بیشتر از هشت نفر دارند خریداری کردهایم که بعد
از ایام محرم امسال پخش خواهند شد.
وزیر ارشاد در مصاحبهای جداگانه گفت :کاندوم
به زودی جزو اقالم قاچاق حساب خواهد شد و
اگر کسی را با کاندوم بگیریم با او همان رفتاری را
خواهیم کرد که با دارنده تریاک و کوکائین و شیشه
میکنیم و یا حتی کمی شدیدتر.
وزیر بهداشت پیرو فرمان رهبر معظم درباره
تولید بیشتر جمعیت در ایران گفت :با همکاری
وزارت اقتصاد و رفاه ملی و همچنین اداره گمرک
اولین محموله کاندومهای سوراخدار چینی که
بعلت معیوب بودن از خط تولید خارج ش دهاند با
تخفیف  ۹۵درصدی خریداری شده و بزودی در
دسترس هموطنان قرار خواهد گرفت.
وی گفت :قرار بود این خبر را اعالم نکنیم تا
مردم ندانند کاندوم معیوب میخرند ولی آقای
روحانی گفت که باید با مردم شفاف بود.

در هشت سال دوره ریاست جمهوری محمود
احمدینژاد ،او نه تنها اقتصاد و اجتماع ایران را
خراب کرد بلکه از تاثیر منفی بر ادبیات کشورمان
هم نگذشت .نگاه کنید به شعر روز یک شهروند
ایرانی که تازه عضو «فیس بوک» شده و ادعای
شاعری میکند:
جای باتومت روی قلبم پیداست!
بفرما! همین روزهاست که شعرهایی با زمینه
ت که در سالهای  ۸۸و  ۸۹دوره احمدینژاد
خشون 
شکل گرفتند به این صورت ببینیم و از سعدی و
حافظ و خیام خجالت بکشیم:
گاز اشکآور عشقت
دلیل گریههای شبانه من
در غم نبودن توست!
و یا:
بیتو برای من امیدی نیست
چون
به دنیای عشق تو ممنوعالورودم!
و یا:
سحرگاهان در فقدان لمس بدن تو
خودم را با طناب دار
در دره تنهایی آویزان میکنم!
و یا:
چگونه ترا ترک کنم؟
وقتی که
با هجوم عشق تو ممنوعالخروجم!

مراسم اسکار حجاب برتر

افکار عمیق

ششمین روز از نمایشگاه کتاب تهران شاهد
تقدیر کمیته روابط عمومی و اطالعرسانی از بانوان
دارای حجاب برتر بود.
رییس این کمیته گفت :متاسفانه به علت
حجاب برتر و پوشش کامل اسالمی که حتی گاهی
چشمان کاندیداها با عینک آفتابی پوشیده میشود
انتخاب یک ملکه یا زن شایسته در این مراسم
تقدیر غیرممکن است! او گفت :همه برنده هستند!
بعد از اهدای شاخه گلی! بعنوان جایزه به
رقابت کنندگان ،نماینده زن دارای حجاب برتر در
جواب خبرنگاری که پرسیده بود نظر شما درباره
این نمایشگاه کتاب چیست؟ گفت :کتاب چیه؟

آیا بهتر نبود که به غیر از درخت پسته و بوته
خیار خدا درخت پسته بو داده و بوته خیارشور
هم خلق میکرد تا مردم کمی بیشتر حال کنند؟

شوخیهای تلفنی با ایران

ن زدنها به
همانطور که قبال هم درباره تلف 
ایران گفت ه بودم دوستی داریم که کارتهای تلفن
ارزان قیمت به ایران میفروشد و همیشه وقتی برای
مهمانی به خانه ما میآید بجای شراب و شکالت
به من چند کارت تلفن مجانی میدهد .از آنجا که

و فرشید مهجور
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کسی را در ایران سراغ ندارم که به او تلفن بزنم از
این کارتها برای شوخی تلفنی با هموطنان داخل
کشور استفاده میکنم و سر به سر آنها میگذارم.

شوخی عکسی
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تلفن اول

رینگ رینگ...
ـ مشترک گرامی ،این شماره در دسترس
نمیباشد ...مشترک گرامی اشتباه شد این شماره
در دسترس است ...لطفا صبر کنید و دوباره
شمارهگیری نکنید.
(دوباره شماره را میگیرم)
صدای همان خانم :مشترک گرامی گفتم که
دوباره شمارهگیری نکنید ،چرا گوش نمیکنید؟
گفتم :باشه! ببخشید!
تلفن وصل میشود و خانمی گوشی را
برمیدارد.
ـ الو؟ سالم.
ـ سالم! شما؟
ـ من مسعود بهزاد هستم از بانک مرکزی زنگ
میزنم .مزاحم شدم؟
ـ نه داشتم کتلت درست میکردم.
ـ یه دفعه نسوزه! مواظب باشید...
ـ نه حواسم هست .فرمایش؟
ـ میخواستم بپرسم شما حاضرید به اقتصاد
مملکت خودتان کمک کنید که زیر تحریمها دارد
مثل کیسه بوکس ضربه میخورد؟
ـ مگر تحریمها را برنداشتند؟
ـ مقداری برداشته شده ولی هنوز خیلی از
تحریمها علیه ما ملت مظلوم اسالمی در جریانه...
ـ من چکار میتونم بکنم؟
ـ میخواستم ببینم که شما میتونید مقداری از
سپرده ارزی خودتان را به دولت بفروشید؟
ـ سپرده ارزی؟
ـ بله ،ما حساب شما را نگاه کردیم شما هنوز
 ۱۲هزار دالر نقد دارید!
ـ چطور حساب ما را نگاه کردید؟
ـ دالر یک مساله امنیتی است و بچههای وزارت
اطالعات خیلی کمک کردند.
ـ شما حق ندارید حساب بانکی مرا کنترل
کنید .اجازه گرفتید؟
ـ نه خانم .این حق مسلم ماست که مانده
حساب شهروندان را کنترل کنیم .از کجا معلومه

یاد قدیمها بخیر که چقدر راحت از االغ پیاده میشدیم نه مثل این بدمصب!

که شما قاچاق ارز نکنید یا به «القاعده» و
«جیشالعدل» و بقیه کمک نمیکنید؟
ـ برو آقا .داری شوخی میکنی؟
ـ نه خانم .اگر هر شهروند ایرانی پنج هزار دالر
به دولت بفروشد مشکل ارزی ما حل میشود.
ـ به چه نرخی میخرید؟
ـ به نرخ هزار و  ۲۰۰تومان.
ـ مسخره کردی؟ هزار و  ۲۰۰تومان؟
ـ مسخره نمیکنم .شما این دالر را در سال
 ۸۷به هزار و  ۱۵۰تومان خریدید و  ۵۰تومان سود
میکنید.
ـ شما از کجا میدانید؟
ـ گفتم که بچههای...
ـ وزارت اطالعات؟ بله؟
ـ آره ...دیگه کاریش نمیشه کرد.
ـ تلفنت شماره راه دور آمریکا داره .مزاحم
تلفنی هستی؟
ـ نه خانم چون آمریکا تلفنهای ما را کنترل
میکند از طریق آمریکا زنگ میزنم .توی خود آمریکا
این تلفن را کنترل نمیکنند...
ـ برو آقا .خجالت بکش.
ـ باشه خانم ،هزار و  ۴۰۰تومان خوبه؟

ـ برو...
قطع تلفن و صدای بوق آزاد

تلفن دوم

***

ـ رینگ رینگ
ـ الو؟
ـ الو سالم آقا .شب شما بخیر.
ـ من سعید کنگرلو هستم از وزارت علوم
زنگ میزنم.
ـ سعید کنگرلو؟ همان هنرپیشهای که با خانم
گوگوش فیلم بازی کرد؟
ـ نه ،مشابهت اسمی است .اون کنگرانی بود.
ـ مطمئنی؟
ـ میخواهید خانم گوگوش را بیارم روی خط
ایشان خودشان شهادت بدهند؟
ـ نه ،مهم نیست ،حاال فرمایش؟
ـ شما پسرتان در آمریکا اقامت دارد؟ درسته؟
ـ بله ،شما از کجا میدانید؟
ـ گفتم که ،از وزارت علوم زنگ میزنم .ما
میدانیم کدام نخبه و مغز کشور ما مملکتش را
ول کرده و به سرزمین شیطان رفته...
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مباحث روانشناختی

فرزندان در ایران و در خارج از کشور
فریفته امامقرشی

عضو انجمن روانشناسان آمریکا

رستون ،ویرجینیا

جوان با دیدن عموزاده که مقیم آمریکا است به این فکر
میافتد که اگر با او ازدواج کند و به آمریکا برود زندگیاش کامال
عوض خواهد شد .این فکر تبدیل به نقشه میشود و نقشه به
اجرا درمیآید و خانوادهها هم از ازدواج دو جوانی که به خوبی
شناسایی ش دهاند و از خودشانهستند خوشحالند.
پس از مدت کوتاهی دو جوان در آمریکا زندگی زناشویی
خود را آغاز میکنند .خانوادهها اصرار دارند که آنها هرچه زودتر
بچهدار شوند اما هر دو جوان تصمیم دارند چند سالی بدین ترتیب
زندگی کنند تا کامال آمادگی بچهدار شدن را داشته باشند .همسر
از ایران آمده کالسهای انگلیسی را گذرانده و کامل میکند و
به کالج میرود ،حرفهای مییابد .ولی مشکالت چهار سال پس
از ازدواج شروع میشود و بهانههای ساده به قهرهای طوالنی
تبدیل میشوند .خانوادهها اصرار دارند اگر جوانانشان بچهدار
شوند مشکالت آنها خاتمه مییابد.
جوان بزرگ شده در ایران میداند که چرا ازدواج کرده و
میداند که به هدفش رسیده و اکنون موقع آن است که از عموزاده
جدا شود زیرا او کسی نیست که در رویاهای خود دنبالش بوده
و از طرف دیگر خجالتزده عشق بیتوقع او است.
متاسفانه شرایط پراضطراب و میزان باالی بیکاری در ایران
باعث شده که خیلی از جوانان اگر ازدواج کردهاند به خرج
خانوادههاشان بوده و در قسمتی از خانه پدری همسر خود
زندگی میکنند .بعضی از این زوجهای جوان در یک اتاق از
خانه پدری زندگی میکنند .خانوادهها در ایران ترجیح میدهند
جوانانشان ازدواج کنند و چنانچه قدرت مالی ندارند زیر سایه
خودشان باشند زیرا به خوبی میدانند آنها احتیاج به زوج دارند
و معاشرت آزاد آنان با خطر مزاحمتها و مجازاتهای حکومتی
روبرو است و همچنین در معرض خطرات اجتماعی مانند اعتیاد
و بیماریهای جنسی میباشند.
جوان بزرگ شده در خارج از ایران به هنگام بازدید و سفر به
ایران با جوانان فامیل آشنا میشود و از اول احساس صمیمیت
و مهربانی آنان را باور میکند و متقابال این احساس گرم و
محبت فامیلی را از خود نشان میدهد .تعریفهایی که از پدر
و مادر شنیده که چقدر در ایران مردم سادهدل و مهربان و یار
و فداکار هستند پیشتوانه این احساسات شده و میزان اعتماد
را باال میبرد.
پس از بازگشت تلفنها و ایمیلها از دوستان مقیم ایران
و خصوصا تماس یک نفر خاص با حرفهای عاشقانه جوان را

خالی از شوخی
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ـ سرزمین شیطان چیه آقا؟ پسرم میگه اونجا بهشته و همه
فرشته هستند.
ـ بگذریم ...میخواستم از شما خواهش کنم که پسرتان را
مجبور کنید به کشورش برگردد.
ـ چرا؟ مگر مغز خر خورده؟ جاش خوبه آقا ولمون کن...
ـ آخه ،این درست نیست...
ـ گفتید از کجا زنگ میزنید؟
ـ از وزارت اطالعات ،مرکز جذب مغزهای فراری.
ـ پسر من فراری نیست ،رفته درس بخونه.
ـ مگر مملکتش را دوست ندارد؟
ـ چرا ،ولی اینجا کار نیست .برای چی بیاد؟
ـ چرا کار نیست؟ همین فردا توی دانشگاه ایرانیان بهش
کار استادی میدیم.
ـ دانشگاه ایرانیان ،همین دانشگاهی که این یارو احمدینژاد
راه انداخته؟
ـ توهین نکنید ...بله همان دانشگاه...
ـ آقا ،پسرم را در سال  ۸۸توی خیابان گرفتند و کتک زدند.
همین ماموران شما بودند.
ـ جزو فتنه  ۸۸بود؟
ـ فتنه چیه؟ توی جمعیت بود ...مثل جوانهای دیگه...
بردنش زندان ،کتک خورد ،ساعت و گردنبند طال و موبایلش را
دزدیدند ...خیلی با او بدرفتاری کردند...
ـ به مقامات مسئول شکایت کردید؟
ـ نه ترسیدم که خودمان را هم کتک بزنند...
ـ بهرحال اگر ایشان را مجبور کنید بعد از گرفتن دکترای علوم
اتمی در آمریکا به ایران برگردد از شما خیلی ممنون میشویم .ما
به جوانانی مثل پسر شما نیاز داریم .ساندیس شما هم سرجاش.
ـ برای چی؟ که بمب اتم بسازید؟
ـ نه آقا! ما اهل صلح و صفا هستیم ،با کسی جنگ نداریم...
ـ بهرحال پسر من علوم اتمی نمیخواند .مدرکش در

حالی به حالی میکند و پس از مدت کوتاهی دوباره به ایران سفر
میکند و یا با آن شخص خاص در ترکیه قرار مالقات میگذارد
و اینچنین ازدواجهایی صورت میگیرد ...درصد باالیی از این
ازدواجها ناموفقاند زیرا که باورها و عقاید متفاوت درصد نارضایتی
را بین اینگونه همسران باال میبرد.
فرزندان بزرگ شده در ایران بسیار سختی کشیده و شرایط
اضطرابانگیزی را تجربه کردهاند .سن عقلی آنها تحت تاثیر
عوامل اقلیمی باالتر از سن نمرهایی آنها است .خصوصا در زمینه
اقتصادی هوشیارتر از گروه همسن در کشورهای دیگر هستند.
آنها اگر تربیت خانوادگی همراه با اخالق و مرام انسانی
نداشته باشند قادرند از افراد دیگر سوء استفاده کنند.
خودخواهی ،خشونت و رفتارهای خالف اخالق برای رسیدن به
شرایط خوب مالی را اعمال میکنند .از کار خود خجل نیستند
چون در جامعهای که از آن آمدهاند درصد قابل توجهی از مردم
اینگونه کارها را زرنگی مینامند و تحسین میکنند.
خوشبختانه پس از  ۳۰و اندی سال هنوز خانوا دههایی
هستند که قوانین اسالمی را بطور صحیح به فرزندان خود تعلیم
میدهند .از فالسفه و کتابهای غنی درس انسانیت و اخالق
به آنها میآموزند و فرزندانی آرام و صلحجو پرورش میدهند.
فرزندان ما که بزرگ شده خارج از ایران هستند رفتارهای
باید و نباید را تحت شرایط اقلیمی خودشان یاد گرفتهاند و
هوشیاری آنان در رابطه با مشکالت شهرشان است .مشکالتی
مانند نژادپرستی که باعث رنجش آنها در مدرسه بوده و موجب
شده است تا شاید از نام ایرانی خود خجل باشند و یا از فارسی
صحبت کردن پدر و مادر خجل باشند و خود را سفید ندانند و
بیشتر با هندیها و چینیها معاشرت کنند و گاهی خود را با
سیاهپوستان هم شرایط میبینند و با آنان معاشرت میکنند و
سعی در اجرای رفتارهای سیاهان را دارند .یک انتخاب غلط
یک جوان میتواند چندین خانواده را غمگین کند .با جوانان
خود با زور درگیر نشوید بلکه به آنان احترام گذاشته و به آنها
تفهیم کنید که مسئولیت کارهای خودشان را به عهده بگیرند .به
آنها بگویید شما مطمئن هستید که او عاقل است و خوب و بد
خودش را به خوبی میداند و توجه او را به مسالهای که شما را رنج
میدهد جلب کنید؛ نه به حالت نصیحت بلکه به صورت اشاره.
قصهگویی بهترین روش تربیتی است .از تجربیات خود به
صورت قصه صحبت کنید زیرا جوانان حوصله شنیدن ما را ندارند
اما عالقهمند به شنیدن قصه هستند و میخواهند بدانند بر
شخصت قصه چه گذشته و چه کرده است .جوانان فکر میکنند
اگر به جای شخصیت داستان بودند چه میکردند؟ با این روش
میتوانیم فکر او را برای پیدا کردن راه حل در مواجهه با خطرات
فعال کنیم تا در مغز او ثبت شود و بصورت تجربه دسته دوم و
نتایج آن در بخش ادراک بایگانی شود.
هرگونه پرسشی در زمینه بهداشت روانی ،مشکالت روحی
و اختالفات 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

«فشن» است.
ـ فشن چیه؟
ـ مد لباس و مد روز...
ـ ببخشید ،شماره را عوضی گرفتم.
ـ الو؟...
صدای بوق آزاد تلفن...
اندک اندک
برای کنسرتهای شهرام ناظری در آمریکا
اندک اندک
اندک اندک
جمع پستان میرسد
اندک اندک
لشکر مردهپرستان میرسد
ژاژخواهان
مداحان
نوحهسرایان ،خاک بر سران
زنجیر زنان ،گلماالن
از راه میرسند
اندک اندک
اندک اندک
ن پوشان ،عبا بر دوشان
عرقچی 
میهنفروشان
زورگیران و لباس شخصیپوشان
از کاخ جماران میرسند
ساندیسنوشان
چارقد پوشان ،شمعفروشان
از راه میرسند
اندک اندک ،اندک اندک...
آفتاب میپرد ،شب میرسد
جان مردم
اندک اندک بر لب میرسد...
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Call toll-free: 1-800-473-0801

Are You Still Paying Too Much
?For Your Medications
You can save up to 75% when you fill your
prescriptionsat our Canadian and International
prescription service.
Compare our prices and see how much
!you can save on your medications

Price

rice

Our P

*Celecoxib
$62.00

Bottle B

Generic equivalent of CelebrexTM
Generic price for 200mg x 100

Manufactured By
Generics
Manufacturers

Esomeprazole* $79.00

VS Generic Price for
40mg x 100

$43.00

*Risedronate

CelebrexTM
$568.87
Typical US brand price
for 200mg x 100

Their

Bottle A
Manufactured By
PfizerTM.

NexiumTM $726.32
Typical US Brand Price for
40mg x 100

ActonelTM $424.64

VS Generic Price for
35mg x 12

Typical US Brand Price for
35mg x 12

Salmeterol & Fluticasone
*VS Propionate
$151.00
Generic Price for

AdvairTM

50/250mcg x 180 doses

$74.00

*Raloxifene

VS Generic Price for
60mg x 100

$849.43

Typical US Brand Price for
250-50 mcg x 180 doses

$630.76

EvistaTM

Typical US Brand Price for
60mg x 100

For more prices, call us toll-free at 1-800-473-0801.
!Save more today with an extra $10 off & free shipping

!Get an extra $10 off your first order today
Call the number below and save an additional $10 plus get
free shipping on your first prescription order with Canada Drug
Center. Expires June 30, 2014. Offer is valid for prescription
orders only and can not be used in conjunction with any other
offers. Valid for new customers only. One time use per household.
Use code 10FREE to receive this special offer.

Get An Extra

OFF

$10
And

FREE SHIPPING Order Now! Toll-free: 1-800-473-0801

Please note that we do not carry controlled substances and a valid
prescription is required for all prescription medication orders.

Prescription price comparison above is valid as of November 1, 2013. All trade-mark (TM) rights
associated with the brand name products in this ad belong to their respective owners. *Generic drugs
are carefully regulated medications that have the same active ingredients as the original brand name
drug, but are generally cheaper in price. Generic equivalents are equal to their "brand" counterparts in
Active Ingredients, Dosage, Safety, Strength, Quality, Performance and Intended use. It may vary in
colour, shape, size, cost and appearance.

