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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

در ایران چه خبر است؟
حق تجاوز!

هادی شریفی، یک حزب اللهی که خبرگزاری 
»تسنیم« جمهوری اسالمی از او بعنوان یک فعال 
است، می گوید:  کرده  یاد  رسانه ای!  و  فرهنگی 
بی حجابی زنان در ایران در صفحه های »فیس 
بوک«ی و آزادی های یواشکی آن ها یعنی این که 
آن ها با کشف حجاب زیبایی های خود را به نمایش 
از مردان اجازه نگرفته اند و باعث  گذاشته اند و 
تحریک آن ها شده اند، لذا مردان هم می توانند 
برای دفع میل جنسی خود بدون اجازه این زنان 
به آن ها دست درازی کنند! البته منظور ایشان از 
دست درازی همان تجاوز جنسی است. این یعنی 
اگر هادی خان شریفی به یک میوه فروشی رفت که 
میوه های زیبا و تازه و قشنگ را چیده اند ردیف و یا 
در یک شیرینی فروشی انواع شیرینی را گذاشته اند 
در معرض دید تا مشتریان را ترغیب به خرید بکنند 
شما می تواند بدون پرداخت پول و به زور میوه و 

شیرینی را بردارید و بخورید!

زنان فوتبال دوست
احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی گفت: 
اکران فوتبال جام جهانی در سینماها به صورت 
مختلط ممنوع است و سینماها باید پخش زنده 
فوتبال برای خانم ها و آقایان را بصورت جداگانه 

اکران کنند.
ایران  در  هرگز  که  و شوهرهایی  زن  بیچاره 
بیچاره  و  تماشا کنند  فوتبال  با هم  نمی توانند 

زن هایی که عالوه بر نداشتن حق ورود به ورزشگاه ها 
حق ورود به سینماها را هم ندارند. این روزها اگر 
در ایران زن باشی و فوتبال هم دوست داشته باشی 
کارت خراب است و با نتیجه دو بر صفر از تیم 

جمهوری اسالمی شکست خورده ای!

برنامه ریزی اسالمی!
آیت اهلل مکارم شیرازی می گوید اسالم برای همه 
امور زندگی از جمله خنده و گریه، خواب و بیداری 

و تبسم، برنامه ای جامع دارد.
او گفت: اسالم برای تبسم نیز حد و مرزی 

مقرر کرده است! 
بیچاره  این  که  است  همین  برای  احتماال 
و  آهنگ Happy می رقصیدند  با  را که  جوان ها 
ویدیو تهیه کرده بودند یک مقداری بیشتر از اندازه 
نیششان از خنده باز شده و برای همین ماموران 
پلیس اسالمی برای کنترل حد و مرز تبسم آن ها به 
خانه آن ها هجوم برده و آن ها را بازداشت کرده اند!

مدیران کشور!
محمود لوحی، یکی از معاونان وزارت کشور، 
می گوید: 80 درصد مدیران کشور نظامی هستند. 
او در مورد ۲0 درصد بقیه صحبتی نکرده و البته 
نگفته که آن ها غیرنظامی هستند. این ۲0 درصد 
بقیه طبق اطالعاتی که ما به دست آورده ایم به 

شرح زیر هستند:
ـ ده درصد شبه نظامی!

ـ پنج درصد لباس شخصی
و بقیه هم »نظامی« غیرنظامی یعنی کسانی 

که با نظام هستند!

سیاه کاری!
اسالمی،  جمهوری  رییس  روحانی،  حسن 
می گوید: نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم 
دخالت کرد. چندی قبل هم ایشان گفته بود: به 

زور شالق نمی شود مردم را به بهشت برد.
اگر ایشان فقط قصدش این نیست که فضا را 
با حرف های الکی پر کند چرا به ماموران انتظامی 
نمی گوید که ماهواره مردم را از پشت بام به زمین 

نیندازند و چرا کسی که مشروب می خورد و قصد 
رفتن به بهشت ندارد را شالق می زنند؟ حسن آقا 

ما را سیاه نکن!

اصفهان بی آب!
در  اصفهان  نماینده  ناصر موسوی الرگانی، 
مجلس شورای اسالمی، گفت: مردم اصفهان آب 
آشامیدنی ندارند و این شهر در حال نابودی است! 
اصفهان  گالبی  می گفتند  زمانی  گفت:  وی 
بسیار خوشمزه و آبدار است اما این گالبی ها امروز 
مزه خرمالو می دهند و اصال آبدار نیستند. به این 
نماینده پیشنهاد می کنیم که فعال بعلت بحران آب 
در اصفهان بجای گفتن »اصفهان نصف جهان« 
به »یک چهارم جهان« اکتفا کنند تا به نوعی بعد 
از رفتن حکومت اسالمی اصفهان دوباره به نیمی 

از جهان تبدیل شود!

تبریک و تسلیت
برکناری احمد رضا رادان فرمانده پلیس ایران 
را به همه جوانان به ویژه زنان ایرانی تبریک گفته 
و انتصاب حسین اشتری به جای ایشان را به همه 

تسلیت عرض می نماییم.

Happy
بازسازی ویدیوکلیپ Happy از فارل ویلیامیز 
خواننده سیاهپوست آمریکایی در ایران جنجال 

به پا کرد.
جوانان دوستدار آهنگ »هپی« )خوشحال( 
این خواننده در سرتاسر دنیا ویدیوی مشابه پر از 
رقص و جست و خیز و شادی درست کرده و در 

»یوتیوب« گذاشته بودند.
از چهار گوشه جهان جوان های روسی، عرب، 
ایرلندی، اسپانیایی، ژاپنی و غیره »ورژن« خود را 
از این آهنگ ساخته اند. )در مورد کره شمالی و 

کوبا مطمئن نیستم!( 

اینترنت  بجز  تفریحی  ایرانی هم که  جوانان 
ندارند از این قاعده مستثنی نبوده و به دوستان 
جوان دیگر خود در کشورهای دیگر پیوستند تا در 
شادی آن ها سهیم باشند. غافل از این که نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی بعد از دیدن ویدیوی 
آن ها زیاد happy نمی شود و همه آن ها را بازداشت 
خبرنگاران  به  افتخار  با  پلیس  رییس  می کند. 
می گوید: این ها را در عرض دو ساعت شناسایی 
کردیم و در کمتر از شش ساعت همه بازداشت 
شدند. او بجای توضیح این که چرا این جوانان را 
گرفته اند و چرا خودشان پای »یوتیوب« نشسته 
بودند، درباره سرعت عمل نیروی پلیس پز می دهد! 
نمی دانم وقتی که پیدا کردن قاتل ها و چاقوکش ها 
و قاچاقچیان و محتکرین اقتصادی سال ها طول 
می کشد این رییس پلیس ها حرفی برای سرعت 

عمل خود ندارند.
همان طور که خود فارل ویلیامز بعد از شنیدن 
ماورای  بود »این  این جوان ها گفته  دستگیری 
غم انگیز« است باید گفت بیچاره کشوری که در 
آن عزاداری و سینه زدن و قمه زدن و گل مالیدن 

و گریه و ضجه سر دادن پاداش و تشویق می گیرد 
اما شاد و خوشحال بودن سرکوب و تنبه می شود!

بوسه لیال حاتمی )۱(
روبوسی لیال حاتمی با رییس جشنواره سینمایی 
»کن« و بوسیدن هنوز هم موضوع داغ روز ایران 
است. چند روزنامه طرفدار احمدی نژاد هرچه از 

دهنشان در می آمده به این هنرپیشه گفته اند.
لیال حاتمی بهتر است به آن ها جواب دهد 
که این بوسه واقعی نبوده و عکس بوسیدن را 
»فتوشاپ« کرده اند. اگر هم آن ها قبول نکردند 
مادر هوگو چاورز  بوسیدن  بگوید چطور عکس 

»فتوشاپ« می شود ولی عکس من نه؟

بوسه لیال حاتمی )۲(
بوسیدن رییس جشنواره »کن« که یک رسم 
غربی و مانند دست دادن تلقی می شود زیاد به 

قوه محرکه سکس در انسان ها
جلسه سخنرانی با موضوع:

سخنران: فریفته امام قرشی
روانکاو، مشاور خانواده و عضو انجمن روانشناسان آمریا

زمان: دوشنبه ٢ جون
ساعت ٧ بعد از ظهر: گردهمائی و صرف چای و شیرینی 

 ساعت ٧ و نیم بعد از ظهر: شروع برنامه

James Madison High School :محل برگزاری
2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه   

(مکان جلسات هفتگی «کانون دوستداران فرهنگ ایران» در واشنگتن)

ورودیه:  ٢ دالر

در «کانون دوستداران فرهنگ ایران»
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 بقیه در صفحه 41   

آقا به شما چه که پرنده چرا رنگش قرمزه!

شوخی عکسی مزاق محافظه کاران جمهوری اسالمی خوش نیامده 
است و از سوی کله پوک های اسالمی لیال حاتمی 
بعد از این روبوسی دوستانه در کنار سلمان رشدی 

قرار می گیرد.
روزنامه ها و رسانه های ایران که 80 درصد در 
کنترل دولت هستند )و بقیه تعطیل شده اند( برای 
لیال حاتمی خط و نشان کشیده اند و پرسیده اند چرا 
شما باید یک مرد غربی را ببوسید؟ آن ها گفته اند که 
آبروی اسالم با این بوسه به خطر افتاده و زنان ما 
نباید در غرب بدون اجازه شوهرشان مردان غریبه 
دیگر را ببوسند! مسعود ده  نمکی گفت: اگر بوسیدن 
مردان در جشنواره ها برای ترویج فیلم های دفاع 
مقدس باشد اشکالی ندارد! حسین شریعتمداری 
گفت: این هرچه بود، بوسه مرگ بود! )»کیهان« 

معموال تهدید می کند(.
»ایسنا« نوشت: جدایی لیال از نظام؟! )اشاره 

به فیلم »جدایی نادر از سیمین«(
اینک  و  فراری  مغزهای  نوشت:  »ایرنا« 
بوسه های فراری! این نشان می  دهد که لیال حاتمی 

انقالب جدیدی را شروع کرده است. 
رییس تبلیغات و روابط عمومی لیال حاتمی 
از  بنویسد »بعد  پیشنهاد کردیم  لیال  به  گفت: 
این که به ایران برگشتم همه شما را ماچ خواهم 
کرد!« ولی او قبول نکرد و گفت: قیافه حسین 

شریعتمداری را دیده ای؟

بوسه لیال حاتمی )۳(
روبوسی لیال حاتمی با رییس جشنواره »کن« 

برای او یک نقطه عطف تاریخی است. 
لیال حاتمی ناگهان با روبوسی دوستانه و نه 
شهوانی با این مرد از دنیای تاریک ضد هنرمند و 
ضد هنر ایران اسالمی خارج می شود و کارت سبز 

دنیای آزاد را می گیرد. 
با این بوسه کوچک لیال حاتمی می تواند صدها 
پیشنهاد میلیون دالری برای هنر نقش آفرینی خود 
دریافت کند و در انتظار چندر غاز حقوق دولتی 

خود باقی نماند. 
او مانند پرنده ای است که با قفس خود به 
با  که  است  او شاهزاده ای  است.  آمده  در  پرواز 
بوسیدن قورباغه و تبدیل او به شاهزاده رویایی خود 

افسانه ساز شده است.

افزایش جمعیت فرسایشی 
این هم طنزهای ویژه »دستور آقا« برای افزایش 

جمعیت کشور ایران:
1

دکتر حزب  اللهی به مریض حزب اللهی: براتون 
۳0 عدد قرص وایاگرا نوشتم با آبمیوه ساندیس هر 

شب جمعه میل کنید!
۲

امام جمعه در خطبه مخصوص سکس روز 
جمعه: برادران عزیز کلیه عملیات را همین امشب 

انجام بدهید!
یکی از وسط جمعیت: حاج آقا کلیدش که 

دست حسن روحانی بود! مگر نه؟
  ۳

نامه یک شهروند  به روزنامه »کیهان«: البته در 
فرمانبرداری از مقام معظم رهبری حاضرم اما این 
انقالب واقعا کمر ما را شکسته و با کمر شکسته 

هم که نمی شود کاری کرد!
4

نامه یک شهروند  به یک روزنامه دیگر: این آقا 
هم آن باال نشسته میگه لنگش کن! می خواهید 
من عکس زنم را بفرستم تا ببینید انجام وظیفه با 
این شخص از عملیات نظامی سپاه قدس در سوریه 

خطرناک تر است؟!
۵

فتوا و جواب آیت اهلل سیستانی به نامه طلبه ای 
از قم: اگر شما از ضعف جنسی رنج می برید جایز 
نیست که برای کمک به ازدیاد جمعیت بچه های 

خارجی را بعنوان فرزندخوانده به ایران بیاورید!
 ۶

دکتر به پدر بچه: دوست دارید بدانید که جنس 
جنین خانم حامله شما چیست؟

می خواهید بدانید دختر است یا پسر؟
پدر حزب اللهی: سگ هم باشد مهم نیست، 

مهم این است که بهش یارانه بخوره!
۷

حاجی به زنش: حاج خانم، وقتی داری میایی 
به اتاق خواب اون عکس مجله از جنیفر لوپز را 

هم با خودت بیار!
حاج خانم: خاک عالم! واسه چی؟

حاج آقا: یادت رفته که شب جمعه است؟

حاج خانم: این چه ربطی به عکس داره؟
حاج آقا: پس می خواستی با تمثال مبارک 

»آقا« تحریک بشوم؟
8

رییس  دفتر  به  زن  فعال سیاسی  یک  نامه 
جمهور خرد و تدبیر: استادیوم که حق نداریم برویم، 
استخر و دریا را هم ول کرده ایم، پارک آب بازی هم 
ممنوع الورود هستیم، مهمانی مختلط را که هیچ، 
حاال »آقا« فتوا می دهند که هر شب به درخواست 
آقایان جواب دهیم؟ شما چرا دست از سر کچل ما 

زن ها برنمی دارید؟
9

یک ژنرال آمریکایی: فتوای خامنه ای چرت و 
پرت است. اگر ما بخواهیم روی 70 میلیون در 
ایران بمب اتمی بیندازیم وقتی جمعیت آنجا به 
آن ها دو بمب  ناچاریم روی  برسد  ۱۴0 میلیون 

اتمی بیاندازیم!
10

پسر به دوست دخترش: پدر و مادر تو بپیچون 
پاشو بیا خونه من!

دختر: واسه چی؟
پسر: »آقا« فتوا داده، برای اجرای دستورش 

احتیاج به کمک تو دارم!
11

در ایران سه تا چیز که با کاف شروع می شود 
حرام اعالم شده است: کراوات، کرست و کاندوم! 
بجای آن سه چیز دیگر که با کاف شروع می شوند 

از »آقا« چراغ سبز گرفته اند!

اختراعات ایران اسالمی!
یک مخترع ایرانی مقیم ورامین ایران موفق 
شد بعد از سال ها کار و تجربه یک اسباب بازی 
روبات نماز خوان شیعه را طراحی کند و بسازد. او 
گفت: »در یک مهمانی دیدم که دختری کوچک 
از بازی با عروسک متحرک خود لذت می برد و 
تصمیم گرفتم چیزی در همین زمینه برای کودکان 
اسالمی طراحی کنم که هم جنبه مذهبی و هم 
جنبه تفریح و بازی داشته باشد. روبات یا آدم آهنی 
عروسکی این دانشمند اسالمی با پخش نماز از 
بلندگوهای کوچک خود برای نماز گذاشتن خم و 
راست می شود و روی یک جانماز حاوی مهر نماز 

عملیات کامل نماز گذاری را اجرا می کند.
خبرنگاری از این مخترع پرسیده بود: مشکالت 
این روبات و یا آدم آهنی اسباب بازی چیست؟ 
مخترع جواب داد: البته بزرگترین مشکل من این 
است که این ماشین یا روبات نمی تواند قبل از 
نماز وضو بگیرد چون آب باعث می شود تمام سیم 
پیچی او اتصالی پیدا کند و در همان دقیقه اول 

روی جانماز غش کند و خاموش شود!

برزیل ۲۰۱۴
جام  فوتبال  مسابقات  نتیجه  می توانم  من 
جهانی ۲0۱۴ برزیل را حتی قبل از این که مسابقات 
شروع بشود پیش بینی کنم. این پیش بینی را در 
قسمت آخر این بخش برای دوستداران فوتبال 

درج کرده ام.

داستان هایی از پیدایش علم
ارشمیدس در وان حمام بود که ناگهان فریاد 

زد: پیدا کردم! پیدا کردم!
زنش سراسیمه به حمام دوید و پرسید: چی 

را پیدا کردی؟
ارشمیدس گفت: پیدا کردم!

زنش پرسید: آیا هواپیمای ناپدید شده مالزی 
را پیدا کرده ای؟

ارشمیدس گفت:  نه!
آیا دختران ربوده شده توسط  زنش پرسید: 
پیدا  را  نیجریه  »بوکوحرام«  اسالمیست های 

کرده ای؟
ارشمیدس گفت: نه!

زنش پرسید: آیا ۳00 هزار میلیارد بانک مرکزی 
را پیدا کرده ای؟

ارشمیدس گفت: نه!
قبر مخفی  هزار  آیا جای سه  پرسید:  زنش 

زندانیان سیاسی ایران را یافته ای؟
ارشمیدس گفت: نه!

بمب های  اختفای  محل  آیا  پرسید:  زنش 
جمهوری اسالمی را پیدا کرده ای؟

ارشمیدس گفت: نه!
زنش با عصبانیت حوله را به طرف ارشمیدس 

انداخت و گفت: پس چرا مرا صدا کردی؟ 
ارشمیدس همان طور که به حباب ظاهر شده 
روی سطح آب در اثر خروج بادی از او ایجاد شده 

موسسه مشاوران مالیاتی، حسابداری و حسابرسی
با مدیریت: بهراز بهری

)حسابدار رسمی و مشاور مالی(

با استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی 
و بهره گیـری از مشاوره مالی ما 

با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید

* برنامه ریزی مالیاتی برای اشخاص 
و شرکت های بزرگ و کوچک

* تنظیم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها
* تهیه و تنظیم اوراق مالی، ترازنامه 

و انجام امور حسابداری ماهانه و ساالنه

8500 Leesburg Pike, Suite 203, Vienna, VA 22182

Tel: (703) 448 - 6655                Fax: (703) 448 - 6656
www.aviact.com               info@aviact.com

شرکت حسابداری ابوعلی سینا

...    Residential    ...

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

...    Commercial    ...

Metro Rail is coming
Invest in McLean, Vienna, 

Reston & Herndon Properties

سرمایه گذاری در مجاورت 
«مترو» بنفع شماست

آیا بهتر نیست مالک محل «بیـزنس» خود باشیـد؟

Licenced in Virginia, Maryland & DC

بزرگترین سرمایه من، کسب اطمینان شماست

رضا رفوگران
مشاور مورد اطمینان شما
در امالک مسکونی و جتاری
با سال ها سابقه درخشان

Reza Rofougaran
703.734.0400

با اینجانب متاس حاصل فرمائید

با سال ها سابقه درخشان

رضا رفوگران کلید خانه 
دلخواه شما را در اختیار دارد
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خالی از شوخی
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۱ـ  فرونشاند آتشـ  آخرین تذکار و اتمام حجت.
۲ـ  واجب و الزمـ  فیلسوف چینی قرن ۵ و 6 که موجد 

طریقه ای بی اخالص بر اساس صمیمت شد.
۳ ـ دستگاه تشخیص نیروی برق ـ ذره باردار ـ شبیه 

و نظیر.
۴ـ  پدر عربـ  رودی اروپاییـ  تصدیق عمو سامـ  واحد 

پولی است.
۵ـ  ژنرال جنوبی جنگ های انفصالـ  دوره سیر اجسام 

۱ـ  از شعرا و نویسندگان نیمه اول قرن چهارم صاحب 
کتاب »عجایب البلدان«.

۲ ـ از میوه های صیفی ـ جانوری به نام موش خرما ـ 
نوعی بیماری که موجب کج شدن لب و دهان می شود.

۳ـ  از فنون کشتیـ  از مشتقات شیرـ  قدیم می گفتند 
میرآب.

۴ ـ هرکس و هر چیز دارد ـ هرگز از بانوان نپرسید! ـ 
بردارنده و برطرف کنندهـ  فراموشی.

۵ـ  آش سماق ـ  رها شدنـ  ویتامین انعقاد خون.
6 ـ دستگاهی که در آن واکنش زنجیره ای یک ماده 
قابل شکافت انجام می گیرد ـ کاری از آدم های مایوس و 

ناامید و بی اراده.
7ـ  قورباغه مازندرانیـ  پهلوانـ  از خبرگزاری هاـ  میزان 

فشار جسم بر سطح اتکا.
ـ زبانه  8 ـ  نخستین دولتمرد کمونیست در شوروی سابق 

آتشـ  حرف تحسینـ  زاج سیاه.
۹ـ  در مقام تحقیر و سرزنش کسی می گویندـ  حجت و 

دلیل قاطعـ  مخلوط آب و خاکـ  اثر آب.
۱0 ـ سازمان جهانی بهداشت کودک و مادر ـ آشکار 

و عیان.
۱۱ـ  فلز هادیـ  نوعی پارچه ابریشمی نازکـ  خدا نکند 

لپی شود!
۱۲ـ  مرد زن مرده و زن بیوهـ  پاک کرده شدهـ  خط کش 

نوشیدنیـ  جانوری است کوچکتر از گربه با موی بلند.
۱۳ـ  بچه آوردنـ  قاطرـ  اسم اختصاری نیروی انتظامی 

ایران.
۱۴ـ  هووـ  فصل شکوفاییـ  پافشاری کردن.

۱۵ـ  دانشمند انگلیسی معاصر که کشف کرد اشعه آلفا 
همان اتم هلیوم است.

فلکیـ  فرکانس و تواتر.
6ـ  از جمله صنایع دستی ایرانـ  به چنگ آوردن، 

ستاندنـ  کافی است.
7ـ  پشت سرـ  در به در و سرگردانـ  دوران پس 

از بیماری.
ـ  لحظه  یک  ـ  تبریز  ـ چهارمن  ـ شترکش   8

طرف چپ.
۹ ـ عمامه ـ عروس خانم تا نگیرد رو نمی گشاید 

ـ دیوار قلعه.
۱0ـ  شامه نوازـ  قصه و افسانهـ  نشخوارگر بیابان 

پیما.
۱۱ـ  توجه داشتنـ  جهان و روزگارـ  صدمتر مربع.
۱۲ ـ ناخن و چنگال ـ الفبای موسیقی ـ وسیله 

صید ماهیـ  یک دوم چیزی.
ـ سریالی  پیرامون  ـ  بی گمان  و  بی شبهه  ـ   ۱۳
تلویزیونی و پلیسی که شاهد نمایش آن در تلویزیون 

بودیم.
۱۴ـ  از مشتقات نفتـ  راه و روش.

ـ دست افزار  آثار منظوم مختاری غزنوی  از  ـ   ۱۵
سالخ باشی.

بود نگاه می کرد با ترس و لرز گفت: بابا، 
غلط کردم!

افکار عمیق
از شروع انقالب تا حاال صبح تا شب 
توی اتاقم راه رفته ام و با عصبانیت گل های 
قالی را شمرده ام. به حساب ساده تا حاال 
و  و شصت  و سیصد  میلیون  چهارده 
پنج هزار و دویست و هجده گل قالی را 
شمرده ام. پس این آخوندها کی قرار است 
بروند؟ خیال دارم برای ۳۵ سال آینده 
نقطه های روی کاشی های دیوار حمام را 
بشمارم و در انتظار رفتن آخوندها باشم...

تعریف جمهوری 
اسالمی از مدیریت

جمهوری اسالمی از لحاظ مدیریت 
مدت  کوتاه  اهداف  برای  است.  نمونه 
برنامه ریزی دراز مدت دارند، برای اهداف 
دارند،  ساعتی  برنامه ریزی  مدت  دراز 
نتیجه  به  که  اهدافی  توجیح  برای  و 
می کنند.  صرف  وقت  کلی  نمی رسند 
انجام  در  هم  آن ها  موفقیت  بیشترین 
پروژه های بدون هدف بوده که به آن ها 

پروژه های هدفمند نام داده اند!

نکته های آرایشی 
که  دیدید  تهران  در  را  دختری  اگر 
مطمئن  نزده  ریمل   و  نکرده  آرایش 
باشید که حتما حزب  اللهی است؛ نه 

کردن  آرایش  که مخالف  این  به خاطر 
راهی مجلس  که  این  برای  بلکه  است 
سوگواری  و  اطهار  ائمه  زاری  و  گریه 
است و نمی خواهد آرایش صورتش مثل 
صورتش  روی  بنگالدش  سیالب های 
راه بیفتد و کارش خراب شود! در ایام 

سوگواری از آرایش کردن احتراز کنید.

یادم نبود که در ایرانم!
آمدم توی هوای قشنگ و تمیز بعد 
از باران با آرامش کامل برای خودم یک 
آبجوی خنک تگری باز کنم، بعد پنجره را 
باز کنم و سینه ام را از هوای تازه بهاری پر 
کنم و با آهنگ Happy روی تراس خانه ام 

مثل دیوانه ها از خوشحالی برقصم. 
بعد یادم افتاد که در تهران هستم. نه 
هوای تمیز و قشنگ دارم، نه پنجره ای 

باز، نه هوای بهاری... 
نه رقص بلد هستم و نه آبجویی از 

دیشب باقی مانده...

بقیه برزیل ۲۰۱۴
نتیجه مسابقات فوتبال ۲0۱۴ برزیل 

به شرح زیر می باشد:
همه تیم ها صفر بر صفر هستند چون 
هنوز مسابقات شروع نشده و گلی رد و 

بدل نشده است!

پوزش از خوانندگان 
به علت تراکم مطلب در این شماره، 
یک مطلب بامزه طنز را اجبارا در دو شماره 
قبل چاپ کردیم. تا از جیب تان نرفته 

برگردید و این مطلب را بخوانید!

می شود. به طور کلی، سلول ها در نبود 
ویتامین A، عملکرد خوبی ندارند. این 
ویتامین، به حفظ تولید چربی در پوست 
سر کمک می کند و کمبود آن می تواند 
پوسته شدن،  پوسته  موجب خشکی، 
انبه،  گردد.  منجر  و خارش  شوره سر 
زردآلو، طالبی و کدو تنبل از منابع خوب 

ویتامین  A هستند.

4ـ تخم مرغ
از  غنی  منبع  یک 
عالوه  است.  پروتئین 

بر این، تخم مرغ حاوی 
۴ ماده معدنی کلیدی: روی، سلنیوم، 
سولفور و آهن است. آهن، به ویژه بسیار 
به  اکسیژن  انتقال  در  زیرا  است  مهم 
فولیکول های مو کمک می کند.کمبود 
آهن )کم خونی( یکی از دالیل مهم ریزش 

مو به شمار می رود.

۵ ـ اسفناج
آهن، بتا کاروتن، فوالت و ویتامین 
اسفناج  در  موجود   C
مت  سال حفظ  به 
و  مو  فولیکول های 
سر  پوست  چربی  جریان 
سبزیجات  می کند.  کمک 

سبز  شامل؛ براکلی و کلم نیز در برگ 
این زمینه مفید هستند.

۶ ـ عدس
این گروه از حبوبات حاوی پروتئین، 
آهن، روی و بیوتین می باشند که برای 

سالمت مو مفید هستند.

۷ـ کیوی
این میوه غنی از ویتامین C است. 
ویتامین مذکور برای حفظ جریان خون 
پوست سر و محافظت از عروق کوچکی 
که فولیکول ها را تغذیه می کنند، الزم 
غذایی  رژیم   C ویتامین  کمبود  است. 
موجب شکنندگی موها می شود. گوجه 
فرنگی، سیب زمینی شیرین و  خانواده 
توت ها مثل توت فرنگی نیز از منابع غنی 

ویتامین C هستند.

بقیه از صفحه 1۳

موادغذایی مؤثر در... 

پوتین علیه آمریکا. این جاذبه به رهبر و 
محافظه کاران امید خواهد داد در بازگشت 
به وضع سابق در سوریه و تقویت »حزب 

اهلل« و وعده به بازار چین.
ـ اتمام کارهای اطالعاتی محافظه کاران 
که ماه هاست درباره شخص و شخصیت 

روحانی مشغول به آنند.
ـ برافروختگی های مردمی که در انتظار 
تلخی هستند از بابت سیاست فرهنگی 
روحانی؛ که اگر به ظهور رسد دستمایه ای 
است برای محافظه کاران که تحمل جناح 

غرب گرای دولت روحانی را ندارند.
ـ و باالخره تشدد رفتار غرب به بهانه 
روسیه  جدید  و جهت گیری های  رفتار 
پوتین که مانع سالمت رابطه ایران و اروپا 

و ایران و آمریکاست.

***
صالح ایران در حال حاضر راه گشودن 
به تحول  ناگزیری است که سال هاست 

مردم در انتظار آنند ولی وقتی ماما زیاد 
باشد بچه سر زا می رود.

منابع و توضیحات:
۱ـ  چخانسرـ  رودبارـ  میرآباد.

۲ ـ روسیه و چین در تعریف »نظام 
اتوکراسی«  جا نمی گیرند پس ایران والیی 
از بابت نظام در همقطاری با آن هاست ـ 

نگاه کنید به فرهنگ لغات.
نشریه  به  کنید  نگاه  جمله  از  ـ   ۳
و  پاریس  ـ  ژئوپولتیک Carto شماره ۲۱ 

غیره. 

۴ـ  روحانی مدعی است:  ۵7۵ بدهکار 
بانکی تحت تعقیب اند به مبلغ ۲۵ میلیارد 

دالر.
 ۲0۱۴ می   ۱6 تایمز«،  »ایران  ـ   ۵

میالدی.
6 و 7ـ  همانجا.

 H. مستند  مقاله  استناد  به  ـ   8
از  برگرفته   Carto نشریه  در   Hamache
مورخ   Global Sand Mining Datarabi

نوامبر ۲0۱۳ـ  پاریس.
 G. ۹ ـ همانجا، ژانویه ۲0۱۴ مقاله

Fourmont

روحانی در دام پوتین...

شايد در دوران پس از انقالب ۵7، برای 
سلطنت طلبان متمايل به ليبراليسم اتخاذ 
نام مشروطه يک »ضرورت مصلحتی« 
بود اما اکنون ديگر اين حزب، برای زنده 
و فعال بودن و ماندن، نه به مشروطه 
خواندن خود و نه به خواستاری پادشاهی 
در  که  بخصوص  دارد.  نياز  پارلمانی 
سال های اخير حتی شاهد آن بوده ايم که 
حزب مزبور اغلب با شاهزاده رضا پهلوی 
هيچ گونه همراهی ندارد و در فعاليت هایی 
که از ناحيه ايشان انجام می شود شرکت 
نمی کند. نمونه اخير اين موضوع عدم 
شرکت اين حزب در جريان تشکيل نهادی 

به نام »شورای ملی ايران« است.
خود  گوش  به  من  حال،  عين  در 
داريوش همايون،  يادم  زنده  دوست  از 
انجام يک سخنرانی مشترک  برای  که 
بود،  آمده  ـ  دنور  ـ  ما  به شهر  من  با 
شنيدم که می گفت »شاهزاده، با دخالت 
پادشاهی  سياسی،  فعاليت های  در 
مشروطه ای را که حزب ما خواهان آن 
است مخدوش می کند. ما ايشان را يک 
مقام تشريفاتی و يک نماد ملی می دانيم 
در  ایشان  که  آنيم  خواستار  و  بس  و 

فعاليت های سياسی شرکت نکنند.«
باری، بدين گونه است که ما سکوالر 
دموکرات ها، با برگزاری کنگره ساليانه خود 
در سالگرد انقالب مشروطه، بر »حاکميت 
ملی«، »انتخابی بودن مديران« و »قابل 
عزل بودن آنان« تاکيد می کنيم و نه بر 
ضرورت استقرار پادشاهی بر کشورمان. 
اين که مردم ايران بخواهند در آينده پس 
از انحالل حکومت اسالمی رژيمی با يک 
پادشاه تشريفاتی يا بدون آن داشته باشند 

ربطی به کار امروز ما ندارد. 
سکوالر دموکرات ها می توانند، تک 
به تک، جمهوری خواه يا پادشاهی خواه 
باشند؛ می توانند ليبرال، ليبرال دموکرات، 
سوسياليست  دموکرات،  سوسيال 
»سکوالر  اما  باشند؛  کاپيتاليست  يا 
دموکراسی«، با ريشه هایی که در انقالب 
مشروطه دارد، چتری است که همه اين 
»برنامه ها« در زير آن و بر حسب گزينش 
جمهور مردم قابليت عملی شدن می يابند.

بقیه از صفحه ۳4
معنای گمشده مشروطيت

شعار را سر داده بودند: »اوباما، اوباماـ  با 
اون هایی یا با ما؟« 

نه  ا شمند هو یمی  تحر ل  عما ا
از سر گیری  برای  را  ایرانی  َازادی خواهان 
نبرد خود توانمند خواهد ساخت. تحریم 
زندانیان  َازادی  که شرط  هوشمندانه ای 
پیام  این  باشد،  بر داشته  را در  سیاسی 
دلگرم کننده را به مردم ایران می دهد که 
دنیا رژیمی را که اَن ها را سرکوب می کند 
به رسمیت نخواهد شناخت. در چنین 
شرایطی است که آزادی خواهان ایران به 
این ارزیابی خواهند رسید که تنها با رژیم 
اسالمی در تقابلند و نه با تمامی دولت هایی 
که برای این که شریک تجاری سرکوبگر 

َان ها شوند سر از پا نمی شناسند. 
این امر تنها با درخواست از قدرت های 
بزرگ جهان عملی نخواهد شد. ایرانیان 
برون مرزی که جرات و شجاعت اَن را دارند 
که در برابر انتشار سازمان یافته اطالعات 
هوشمندانه  تحریم  مورد  در  نادرست 
بایستند، باید به دنبال حقیقت و انسانیت 
باشند و از این که از جانب افرادی بی اطالع 
درمورد اَن ها قضاوت اشتباهی شود ترسی 
بخود راه ندهند. ما احتیاج به این داریم 
که در پروسه سیاسی کشور های مقیم خود 
نشان  به سیاست سازان  و  شرکت کنیم 
دهیم که منافع تمامی دنیا در گرو این است 
که اَن ها بجای حمایت از رژیمی که مردم ما 
را سرکوب می کند از اَن ها پشتیبانی کند. 
ز  ا شی  نا که  ا  ر تی  سکو گر  ا
»اعتبار« خواهی ماست به کنار بگذاریم و 
برای تحریمی هوشمندانه نبرد کنیم، خود را 
در راستای راستین تاریخ قرار خواهیم داد. 

زمان شروع همین امروز است!
برگرفته از پایگاه اینترنتی «اخبار روز»

بقیه از صفحه 1۵
ایرانیان مرعوب و...


