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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
فرهنگی و رسانهای! یاد کرده است ،میگوید:
بیحجابی زنان در ایران در صفحههای «فیس
بوک»ی و آزادیهای یواشکی آنها یعنی این که
آنها با کشف حجاب زیباییهای خود را به نمایش
گذاشتهاند و از مردان اجازه نگرفتهاند و باعث
تحریک آنها شدهاند ،لذا مردان هم میتوانند
برای دفع میل جنسی خود بدون اجازه این زنان
به آنها 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
میوههای زیبا و تازه و قشنگ را چیدهاند ردیف و یا
در یک شیرینی فروشی انواع شیرینی را گذاشتهاند
در معرض دید تا مشتریان را ترغیب به خرید بکنند
شما میتواند 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 خانمها و آقایان را بصورت جداگانه
اکران کنند.
بیچاره زن و شوهرهایی که هرگز در ایران
نمیتوانند با هم فوتبال تماشا کنند و بیچاره

زنهایی که عالوه بر نداشتن حق ورود به ورزشگاهها
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 خوردهای!

برنامهریزی اسالمی!

آیتاهلل مکارم شیرازی میگوید اسالم برای همه
امور زندگی از جمله خنده و گریه ،خواب و بیداری
و تبسم ،برنامهای جامع دارد.
او گفت :اسالم برای تبسم نیز حد و مرزی
مقرر کرده است!
احتماال برای همین است که این بیچاره
جوانها را که با آهنگ  Happyمیرقصیدند و
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 آنها به
خانه آنها هجوم برده و آنها را بازداشت کردهاند!

مدیران کشور!

محمود لوحی ،یکی از معاونان وزارت کشور،
میگوید ۸۰ :درصد مدیران کشور نظامی هستند.
او در مورد  ۲۰درصد بقیه صحبتی نکرده و البته
نگفته که آنها غیرنظامی هستند .این  ۲۰درصد
بقیه طبق اطالعاتی که ما به دست آوردهایم 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!

سیاهکاری!

حسن روحانی ،رییس جمهوری اسالمی،
میگوید :نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم
دخالت کرد .چندی قبل هم ایشان گفته بود :به
زور شالق نمیشود مردم را به بهشت برد.
اگر ایشان فقط قصدش این نیست که فضا را
با حرفهای الکی پر کند چرا به ماموران انتظامی
نمیگوید که ماهواره مردم را از پشت بام به زمین
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نیندازند و چرا کسی که مشروب میخورد و قصد
رفتن به بهشت ندارد را شالق میزنند؟ حسن آقا
ما را سیاه نکن!

اصفهان بی آب!

ناصر موسوی الرگانی ،نماینده اصفهان در
مجلس شورای اسالمی ،گفت :مردم اصفهان آب
آشامیدنی ندارند و این شهر در حال نابودی است!
وی گفت :زمانی میگفتند گالبی اصفهان
بسیار خوشمزه و آبدار است اما این گالبیها امروز
مزه خرمالو میدهند و اصال آبدار نیستند .به این
نماینده پیشنهاد میکنیم 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 احمدرضا 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 مینماییم.

Happy
بازسازی ویدیوکلیپ  Happyاز 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 جوانهای روسی ،عرب،
ایرلندی ،اسپانیایی ،ژاپنی و غیره «ورژن» خود را
از این آهنگ ساختهاند( .در مورد کره شمالی و
کوبا مطمئن نیستم!)

جوانان ایرانی هم که تفریحی بجز اینترنت
ندارند از این قاعده مستثنی نبوده و به دوستان
جوان دیگر خود در کشورهای دیگر پیوستند تا در
شادی آنها سهیم باشند .غافل از این که نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی بعد از دیدن ویدیوی
آنها زیاد  happyنمیشود و همه آنها را بازداشت
میکند .رییس پلیس با افتخار به خبرنگاران
میگوید :اینها 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
گرفتهاند و چرا خودشان پای «یوتیوب» نشسته
بودند ،درباره سرعت عمل نیروی پلیس پز میدهد!
نمیدانم وقتی که پیدا کردن قاتلها و چاقوکشها
و قاچاقچیان و محتکرین اقتصادی سالها طول
میکشد این رییس پلیسها حرفی برای سرعت
عمل خود ندارند.
همانطور که خود فارل ویلیامز بعد از شنیدن
دستگیری این جوانها گفته بود «این ماورای
غمانگیز» است باید گفت بیچاره کشوری که در
آن عزاداری و سینهزدن و قمه زدن و گل مالیدن

و گریه و ضجه سر دادن پاداش و تشویق میگیرد
اما شاد و خوشحال بودن سرکوب و تنبه میشود!

بوسه لیال حاتمی ()۱

روبوسی لیال حاتمی با رییس جشنواره سینمایی
«کن» و بوسیدن هنوز هم موضوع داغ روز ایران
است .چند روزنامه طرفدار احمدینژاد هرچه از
دهنشان در میآمده به این هنرپیشه گفتهاند.
لیال حاتمی بهتر است به آنها جواب دهد
که این بوسه واقعی نبوده و عکس بوسیدن را
«فتوشاپ»کردهاند .اگر هم آنها قبول نکردند
بگوید چطور عکس بوسیدن مادر هوگو چاورز
«فتوشاپ» میشود ولی عکس من نه؟

بوسه لیال حاتمی ()۲

بوسیدن رییس جشنواره «کن» که یک رسم
غربی و مانند دست دادن تلقی میشود زیاد به

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ »ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ«
ﻧﺸﺮﯾﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺝ ﻣﻰﻧﻬﯿﺪ

Subscribe To IRANIANS Weekly Publication
6 Months
)(26 Issues

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ $65.00
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
80.00
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﻰ 160.00
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ
160.00

One Year
)(52 Issues

$130.00
160.00
320.00
320.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ:

ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ  :Money Orderﮐﻠﯿﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ :ﻓﺮﻡ ﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﮐﺮﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻓﮑﺲ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

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

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

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ:

ﻗﻮﻩ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺳﮑﺲ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ
ﺩﺭ »ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ«

ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ :ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺍﻣﺎﻡﻗﺮﺷﯽ

ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭ ،ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﺎ

ﺯﻣﺎﻥ :ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  ٢ﺟﻮﻥ

ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ :ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﺋﯽ ﻭ ﺻﺮﻑ ﭼﺎی ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﻭ ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ :ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭیJames Madison High School :
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 :ﺩﻻﺭ

31

ایرانیان ،سال هجدهم ،شماره  ،687جمعه  9خرداد ۱۳۹۳

مزاق محافظهکاران جمهوری اسالمی خوش نیامده
است و از سوی کلهپوکهای اسالمی لیال حاتمی
بعد از این روبوسی دوستانه در کنار سلمان رشدی
قرار میگیرد.
روزنامهها و رسانههای ایران که  ۸۰درصد در
کنترل دولت هستند (و بقیه تعطیل شدهاند) برای
لیال حاتمی خط و نشان کشیدهاند و پرسیدهاند چرا
شما باید یک مرد غربی را ببوسید؟ آنها گفتهاند که
آبروی اسالم با این بوسه به خطر افتاده و زنان ما
نباید در غرب بدون اجازه شوهرشان مردان غریبه
دیگر را ببوسند! مسعود دهنمکی گفت :اگر بوسیدن
مردان در جشنوارهها برای ترویج فیلمهای دفاع
مقدس باشد اشکالی ندارد! حسین شریعتمداری
گفت :این هرچه بود ،بوسه مرگ بود! («کیهان»
معموال تهدید میکند).
«ایسنا» نوشت :جدایی لیال از نظام؟! (اشاره
به فیلم «جدایی نادر از سیمین»)
«ایرنا» نوشت :مغزهای فراری و اینک
ی دهد که لیال حاتمی
بوسههای فراری! این نشان م 
انقالب جدیدی را شروع کرده است.
رییس تبلیغات و روابط عمومی لیال حاتمی
گفت :به لیال پیشنهاد کردیم بنویسد «بعد از
این که به ایران برگشتم همه شما را ماچ خواهم
کرد!» ولی او قبول نکرد و گفت :قیافه حسین
شریعتمداری را دیدهای؟

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 میشود و کارت سبز
دنیای آزاد را میگیرد.
با این بوسه کوچک لیال حاتمی میتواند صدها
پیشنهاد میلیون دالری برای هنر نقشآفرینی خود
دریافت کند و در انتظار چندر غاز حقوق دولتی
خود باقی نماند.
او مانند پرندهای است که با قفس خود به
پرواز در آمده است .او شاهزادهای است که با
بوسیدن قورباغه و تبدیل او به شاهزاده رویایی خود
افسانهساز شده است.

افزایش جمعیت فرسایشی

این هم طنزهای ویژه «دستور آقا» برای افزایش
جمعیت کشور ایران:

۱

ب اللهی به مریض حزب اللهی :براتون
دکتر حز 
 ۳۰عدد 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 شهرون د 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 نمیشود کاری کرد!

۴

نامه یک شهرون د به یک روزنامه دیگر :این آقا
هم آن باال نشسته میگه لنگش کن! میخواهید
من عکس زنم را بفرستم تا ببینید انجام وظیفه با
این شخص از عملیات نظامی سپاه قدس در سوریه
خطرناکتر است؟!

۵

فتوا و جواب آیتاهلل سیستانی به نامه طلبهای
از قم :اگر شما از ضعف جنسی رنج میبرید جایز
نیست که برای کمک به ازدیاد جمعیت بچههای
خارجی را بعنوان فرزندخوانده به ایران بیاورید!

۶

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

حاج خانم :این چه ربطی به عکس داره؟
حاج آقا :پس میخواستی با تمثال مبارک
«آقا» تحریک بشوم؟

310

8

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

9

یک ژنرال آمریکایی :فتوای خامنهای چرت و
پرت است .اگر ما بخواهیم روی  ۷۰میلیون در
ایران بمب اتمی بیندازیم وقتی جمعیت آنجا به
 ۱۴۰میلیون برسد ناچاریم روی آنها دو بمب
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 میشود
حرام اعالم شده است :کراوات ،کرست و کاندوم!
بجای آن سه چیز دیگر که با کاف شروع میشوند
از «آقا» چراغ سبز گرفتهاند!

اختراعات ایران اسالمی!

یک مخترع ایرانی مقیم ورامین ایران موفق
شد بعد از سالها 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 میبرد 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 میشود و روی یک جانماز حاوی مهر نماز

آقا به شما چه که پرنده چرا رنگش قرمزه!

عملیات کامل نمازگذاری را اجرا میکند.
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 نمیتواند قبل از
نماز وضو بگیرد چون آب باعث میشود تمام سیم
پیچی او اتصالی پیدا کند و در همان دقیقه اول
روی جانماز غش کند و خاموش شود!

برزیل ۲۰۱۴

من میتوانم نتیجه مسابقات فوتبال جام
جهانی  ۲۰۱۴برزیل را حتی قبل از این که مسابقات
شروع بشود پیشبینی کنم .این پیشبینی را در
قسمت آخر این بخش برای دوستداران فوتبال
درج کردهام.

داستانهایی 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 کردهای؟
ارشمیدس گفت :نه!
زنش پرسید :آیا دختران ربوده شده توسط
اسالمیستهای «بوکوحرام» نیجریه را پیدا
کردهای؟
ارشمیدس گفت :نه!
زنش پرسید :آیا  ۳۰۰هزار میلیارد بانک مرکزی
را پیدا کردهای؟
ارشمیدس گفت :نه!
زنش پرسید :آیا جای سه هزار قبر مخفی
زندانیان سیاسی ایران را یافتهای؟
ارشمیدس گفت :نه!
زنش پرسید :آیا محل اختفای بمبهای
جمهوری اسالمی را پیدا کردهای؟
ارشمیدس گفت :نه!
زنش با عصبانیت حوله را به طرف ارشمیدس
انداخت و گفت :پس چرا مرا صدا کردی؟
ارشمیدس همانطور که به حباب ظاهر شده
روی سطح آب در اثر خروج بادی از او ایجاد شده

بقیه در صفحه 41

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ ،ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ

شرکت حسابداری ابوعلی سینا
موسسه مشاوران مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی
با مدیریت :بهراز بهری
(حسابدار رسمی و مشاور مالی)

ﺭﺿﺎ ﺭﻓﻮﮔﺮﺍﻥ
Licenced in Virginia, Maryland & DC

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﲡﺎﺭﯼ
ﺑﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ

* برنامه ریزی مالیاتی برای اشخاص
و شرکتهای بزرگ و کوچک
* تنظیم اظهارنامههای مالیاتی برای اشخاص و شرکتها
* تهیه و تنظیم اوراق مالی ،ترازنامه
و انجام امور حسابداری ماهانه و ساالنه

با استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی
و بهرهگیـری از مشاوره مالی ما

با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید
8500 Leesburg Pike, Suite 203, Vienna, VA 22182

Fax: (703) 448 - 6656

info@aviact.com

Tel: (703) 448 - 6655

www.aviact.com

ﺭﺿﺎ ﺭﻓﻮﮔﺮﺍﻥ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ
... Residential ...

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ
»ﻣﺘﺮﻭ« ﺑﻨﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ

Metro Rail is coming

Invest in McLean, Vienna,
Reston & Herndon Properties

... Commercial ...

ﺁﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﻞ »ﺑﯿـﺰﻧﺲ« ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿـﺪ؟

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﲤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ

Reza Rofougaran

703.734.0400

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190
e-mail: reza@mris.com
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موادﻏﺬایی مﺆﺛر در ...معﻨاﯼ ﮔمشدﻩ مشروﻃﻴت ایراﻧیان مرعوب و ...روحاﻧی در داﻡ پوتیﻦ...
بقیه از صفحه ۳8

میشود .به طور کلی ،سلولها در نبود
ویتامین  ،Aعملکرد خوبی ندارند .این
ویتامین ،به حفﻆ تولید چربی در پوست
سر کمک میکند و کمبود آن میتواند
موجب خشکی ،پوسته پوسته شدن،
شوره سر و خارش منجر گردد .انبه،
زردآلو ،طالبی و کدو تنبل از منابع خوب
ویتامین  Aهستند.

4ـ تﺨﻢ مرﻍ

یک منبع غنی از
پروتئین است .عالوه
بر این ،تخم مرغ حاوی
 ۴ماده معدنی کلیدی :روی ،سلنیوم،
سولفور و آهن است .آهن ،بهویژه بسیار
مهم است زیرا در انتقال اکسیژن به
فولیکولهای مو کمک میکند.کمبود
آهن (کم خونی) یکی از دالیل مهم ریزش
مو به شمار میرود.

 ۵ـ اسفﻨاﺝ

آهن ،بتا کاروتن ،فوالت و ویتامین
 Cموجود در اسفناج
به حفﻆ سال مت
فو لیکو ل ها ی مو و
جریان چربی پوست سر
کمک میکند .سبزیجات
بر گ سبز شامل؛ براکلی و کلم نیز در
این زمینه مفید هستند.

 ۶ـ ﻋدﺱ

این گروه از حبوبات حاوی پروتئین،
آهن ،روی و بیوتین میباشند که برای
سالمت مو مفید هستند.

۷ـ کیوی

این میوه غنی از ویتامین  Cاست.
ویتامین مذکور برای حفﻆ جریان خون
پوست سر و محافظت از عروق کوچکی
که فولیکولها را تغذیه میکنند ،الزم
است .کمبود ویتامین  Cرژیم غذایی
موجب شکنندگی موها میشود .گوجه
فرنگی ،سیب زمینی شیرین و خانواده
توتها مثل توت فرنگی نیز از منابع غنی
ویتامین  Cهستند.

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳1

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

افکار عمیﻖ

از شروع انقالب تا حاال صبح تا شب
توی اتاقم راه رفتهام و با عصبانیت گلهای
قالی را شمردهام .به حساب ساده تا حاال
چهارده میلیون و سیصد و شصت و
پنج هزار و دویست و هجده گل قالی را
شمردهام .پس این آخوندها کی قرار است
بروند؟ خیال دارم برای  ۳۵سال آینده
نقطههای روی کاشیهای دیوار حمام را
بشمارم و در انتظار رفتن آخوندها باشم...

تعریﻒ جمهورﯼ
اسالمی از مدیریت

جمهوری اسالمی از لحاﻅ مدیریت
نمونه است .برای اهداف کوتاه مدت
برنامهریزی دراز مدت دارند ،برای اهداف
دراز مدت برنامهریزی ساعتی دارند،
و برای توجیح اهدافی که به نتیجه
نمیرسند کلی وقت صرف میکنند.
بیشترین موفقیت آنها هم در انجام
پروژههای بدون هدف بوده که به آنها
پروژههای هدفمند نام دادهاند!

ﻧکتههاﯼ آرایشی

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

بقیه از صفحه ۳4

شاﻳد در دوران پس از انقالب  ،۵7برای
سلطنتطلبانمتماﻳلبهلﻴبرالﻴسماتخاﺫ
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
پارلمانی نﻴاز دارد .بخصوص که در
سالهای اخﻴر حتی شاهد آن بودهاﻳم که
حزب مزبور اغلب با شاهزاده رضا پهلوی
هﻴچگونه همراهی ندارد و در فعالﻴتهایی
که از ناحﻴه اﻳشان انجام میشود شرکت
نمیکند .نمونه اخﻴر اﻳن موضوع عدم
شرکت اﻳن حزب در جرﻳان تشکﻴل نهادی
به نام «شورای ملی اﻳران» است.
در عﻴن حال ،من به گوش خود
از دوست زنده ﻳادم دارﻳوش هماﻳون،
که برای انجام ﻳک سخنرانی مشترک
با من به شهر ما ـ دنور ـ آمده بود،
شنﻴدم که میگفت «شاهزاده ،با دخالت
در فعالﻴت های سﻴاسی ،پادشاهی
مشروطهای را که حزب ما خواهان آن
است مخدوش میکند .ما اﻳشان را ﻳک
مقام تشرﻳفاتی و ﻳک نماد ملی میدانﻴم
و بس و خواستار آنﻴم که ایشان در
فعالﻴتهای سﻴاسی شرکت نکنند».
باری ،بدﻳنگونه است که ما سکوالر
دموکراتها ،با برگزاری کنگره سالﻴانه خود
در سالگرد انقالب مشروطه ،بر «حاکمﻴت
ملی»« ،انتخابی بودن مدﻳران» و «قابل
عزل بودن آنان» تاکﻴد میکنﻴم 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 دموکراتها میتوانند ،تک
به تک ،جمهوریخواه ﻳا پادشاهیخواه
باشند؛میتوانندلﻴبرال،لﻴبرالدموکرات،
سوسﻴال دموکرات ،سوسﻴالﻴست
ﻳا کاپﻴتالﻴست باشند؛ اما «سکوالر
دموکراسی» ،با رﻳشههایی که در انقالب
مشروطه دارد ،چتری است که همه اﻳن
«برنامهها» در زﻳر آن و بر حسب گزﻳنش
جمهور مردم قابلﻴت عملی شدن میﻳابند.
به خاطر این که مخالف آرایش کردن
است بلکه برای این که راهی مجلس
گریه و زاری اﺋمه اطهار و سوگواری
است و نمیخواهد آرایش صورتش مثل
سیالبهای بنگالدش روی صورتش
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 سینهام را از هوای تازه بهاری پر
کنم و با آهنگ  Happyروی تراس خانهام
مثل دیوانهها از خوشحالی برقصم.
بعد یادم افتاد که در تهران هستم .نه
هوای تمیز و قشنگ دارم ،نه پنجرهای
باز ،نه هوای بهاری...
نه رقص بلد هستم و نه آبجویی از
دیشب باقی مانده...

بﻘیه برزیل ۲۰۱۴

نتیجه مسابقات فوتبال  ۲0۱۴برزیل
به شرح زیر میباشد:
همه تیمها 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 جیبتان نرفته
برگردید و این مطلب را بخوانید!

بقیه از صفحه 1۵

شعار را سر داده بودند« :اوباما ،اوباما ـ با
اونهایی یا با ما؟»
ا عما ل تحر یمی هو شمند ا نه
َازادیخواهان ایرانی را برای از سرگیری
نبرد خود توانمند خواهد ساخت .تحریم
هوشمندانهای که شرﻁ َازادی زندانیان
سیاسی را در بر داشته باشد ،این پیام
دلگرم کننده را به مردم ایران میدهد که
دنیا رژیمی را که َانها را سرکوب میکند
به رسمیت نخواهد شناخت .در چنین
شرایطی است که آزادیخواهان ایران به
این ارزیابی خواهند رسید که تنها با رژیم
اسالمی در تقابلند و نه با تمامی دولتهایی
که برای این که شریک تجاری سرکوبگر
َانها شوند سر از پا نمیشناسند.
این امر تنها با درخواست از قدرتهای
بزرگ جهان عملی نخواهد شد .ایرانیان
برونمرزی که جرات و شجاعت َان را دارند
که در برابر انتشار سازمانیافته اطالعات
نادرست در مورد تحریم هوشمندانه
بایستند ،باید به دنبال حقیقت و انسانیت
باشند و از این که از جانب افرادی بیاطالع
درمورد َانها قضاوت اشتباهی شود ترسی
بخود راه ندهند .ما احتیاج به این داریم
که در پروسه سیاسی کشورهای مقیم خود
شرکت کنیم و به سیاستسازان نشان
دهیم که منافع تمامی دنیا در گرو این است
که َانها بجای حمایت از رژیمی که مردم ما
را سرکوب میکند از َانها پشتیبانی کند.
ا گر سکو تی ر ا که نا شی ا ز
«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 1۳

پوتین علیه آمریکا .این جاﺫبه به رهبر و
محافظهکاران امید خواهد داد در بازگشت
به وضع سابق در سوریه و تقویت «حزب
اهلل» و وعده به بازار چین.
ـاتمامکارهایاطالعاتیمحافظهکاران
که ماههاست درباره شخص و شخصیت
روحانی مشغول به آنند.
ـ برافروختگیهای مردمی که در انتظار
تلخی هستند از بابت سیاست فرهنگی
روحانی؛ که اگر به ظهور رسد دستمایهای
است برای محافظهکاران که تحمل جناح
غربگرای دولت روحانی را ندارند.
ـ و باالخره تشدد رفتار غرب به بهانه
رفتار و جهتگیریهای جدید روسیه
پوتین که مانع سالمت رابطه ایران و اروپا
و ایران و آمریکاست.

***

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

 ۴ـ روحانی مدعی است ۵7۵ :بدهکار
بانکی تحت تعقیباند به مبلﻎ  ۲۵میلیارد
دالر.
 ۵ـ «ایران تایمز» ۱6 ،می ۲0۱۴
میالدی.
 6و  7ـ همانجا.
 8ـ به استناد مقاله مستند H.
 Hamacheدر نشریه  Cartoبرگرفته از
 Global Sand Mining Datarabiمورﺥ
نوامبر  ۲0۱۳ـ پاریس.
 ۹ـ همانجا ،ژانویه  ۲0۱۴مقاله G.

مﻨابﻊ و توﺿیحاﺕ:

 ۱ـ چخانسر ـ رودبار ـ میرآباد.
 ۲ـ روسیه و چین در تعریف «نظام
اتوکراسی» جا نمیگیرند پس ایران والیی
از بابت نظام در همقطاری با آنهاست ـ
نگاه کنید به فرهنگ لغات.
 ۳ـ از جمله نگاه کنید به نشریه
ژﺋوپولتیک  Cartoشماره  ۲۱ـ پاریس و
غیره.

Fourmont
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افﻘی
 ۱ـ از شعرا و نویسندگان نیمه اول قرن چهارم صاحب
کتاب «عجایبالبلدان».
 ۲ـ از میوههای صیفی ـ جانوری به نام موش خرما ـ
نوعی بیماری که موجب کج شدن لب و دهان میشود.
 ۳ـ از فنون کشتی ـ از مشتقات شیر ـ قدیم میگفتند
میرآب.
 ۴ـ هرکس و هر چیز دارد ـ هرگز از بانوان نپرسید! ـ
بردارنده و برطرف کننده ـ فراموشی.
 ۵ـ آش سماق ـ رها شدن ـ ویتامین انعقاد خون.
 6ـ دستگاهی که در آن واکنش زنجیرهای یک ماده
قابل شکافت انجام میگیرد ـ کاری از آدمهای مایوس و
ناامید و بیاراده.
 7ـ قورباغه مازندرانی ـ پهلوان ـ از خبرگزاریها ـ میزان
فشار جسم بر سطح اتکا.
 8ـ نخستین دولتمرد کمونیست در شوروی سابق ـ زبانه
آتش ـ حرف تحسین ـ زاج سیاه.
 ۹ـ در مقام تحقیر و سرزنش کسی میگویند ـ حجت و
دلیل قاطع ـ مخلوﻁ آب و خاک ـ اثر آب.
 ۱0ـ سازمان جهانی بهداشت کودک و مادر ـ آشکار
و عیان.
 ۱۱ـ فلز هادی ـ نوعی پارچه ابریشمی نازک ـ خدا نکند
لپی شود!
 ۱۲ـ مرد زن مرده و زن بیوه ـ پاک کرده شده ـ خطکش
نوشیدنی ـ جانوری است کوچکتر از گربه با موی بلند.
 ۱۳ـ بچه آوردن ـ قاطر ـ اسم اختصاری نیروی انتظامی
ایران.
 ۱۴ـ هوو ـ فصل شکوفایی ـ پافشاری کردن.
 ۱۵ـ دانشمند انگلیسی معاصر که کشف کرد اشعه آلفا
همان اتم هلیوم است.

عمودﯼ
 ۱ـ فرونشاند آتش ـ آخرین تذکار و اتمام حجت.
 ۲ـ واجب و الزم ـ فیلسوف چینی قرن  ۵و  6که موجد
طریقهای بیاخالص بر اساس صمیمت شد.
 ۳ـ دستگاه تشخیص نیروی برق ـ ﺫره باردار ـ شبیه
و نظیر.
 ۴ـ پدر عرب ـ رودی اروپایی ـ تصدیق عمو سام ـ واحد
پولی است.
 ۵ـ ژنرال جنوبی جنگهای انفصال ـ دوره سیر اجسام
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فلکی ـ فرکانس و تواتر.
 6ـ از جمله صنایع دستی ایران ـ به چنگ آوردن،
ستاندن ـ کافی است.
 7ـ پشت سر ـ در به در و سرگردان ـ دوران پس
از بیماری.
 8ـ شترکش ـ چهارمن تبریز ـ یک لحظه ـ
طرف چپ.
 ۹ـ عمامه ـ عروس خانم تا نگیرد رو نمیگشاید
ـ دیوار قلعه.
 ۱0ـ شامهنواز ـ قصه و افسانه ـ نشخوارگر بیابان
پیما.
 ۱۱ـ توجه داشتن ـ جهان و روزگار ـ صدمتر مربع.
 ۱۲ـ ناخن و چنگال ـ الفبای موسیقی ـ وسیله
صید ماهی ـ یک دوم چیزی.
 ۱۳ـ بیشبهه و بیگمان ـ پیرامون ـ سریالی
تلویزیونی و پلیسی که شاهد نمایش آن در تلویزیون
بودیم.
 ۱۴ـ از مشتقات نفت ـ راه و روش.

 ۱۵ـ از آثار منظوم مختاری غزنوی ـ دستافزار
سالﺥباشی.
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