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 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس ها
 و ثبت نام در ترم پائیز همین امروز 

با ما تماس بگیرید حاصل فرمايید

اگر به دنبال يک شغل پر درآمد هستيد
ثبت نام در کالس های ترمیم پوست، مو، آرایش دائمی، 

ناخن این موسسه را به شما توصیه می کنیم

پس از شرکت در کالس های این موسسه و دریافت 
گواهی نامه مورد تائید وزارت آموزش و وزارت کار، 
ما شما را در پیدا کردن شغل مناسب یاری می کنیم

Avi Career Training
نامه مورد تائید وزارت آموزش و وزارت کار، 

این موسسه برای داوطلبینی که خارج از آمریکا 
هستند درخواست ویزای تحصیلی  I-20  می کند

با ارائه این کوپن برای کالس ترمیم پوست

300 دالر  تخفیف بگیرید

ماست مالی
اسیدپاشی های  که  آوردند  شانس  آخوندها 
اصفهان مصادف شد با ایام محرم. امسال سنگ 
تمام گذاشته اند. بچه ها می گویند آنقدر اصفهان 
را با پارچه سیاه پوشانده اند و چهره شهر را سیاه 
کرده اند که در جاهای دیگر کشور با کمبود رنگ 
سیاه روبرو شده اند. می خواهند به نوعی حواس 
مردم را از اسیدپاشی به صورت زنان پرت کنند و با 
سرم بی حسی دین و مذهب آن ها را ساکت کنند.
می گویند روزی مردی به پارچه فروشی رفت 
تا پارچه بخرد. پارچه فروش ضمن نشان دادن 
طاقه های پارچه از خودش صدایی در کرد. وقتی 
چهره ناراحت مشتری را دید شروع به پاره کردن 
پارچه ای کرد تا صدای مشکوک خود را توجیه کند. 
مشتری خندید و گفت: حاج آقا، حاال صدایش را 

ماست مالی کردی، با بویش چکار می کنی؟

ریشه های اسید پاشی اصفهان
مورد  در  اصفهان  انتظامی  نیروی  رییس 
اسیدپاشی اخیر به صورت زنان این شهر گفت: 
ما فکر می کنیم ریشه این اسیدپاشی ها در غرب 
است! وی گفت: همان طور که می دانید االن ایام 
هالووین در آمریکاست که جشنی است شیطانی و 
همه لباس های ترسناک می پوشند و با دکوراسیون 
ترسناک می خواهند در و همسایه را بترسانند. 
این جوانانی که به صورت زنان و دختران ما اسید 
پاشیدند احتماال تحت تاثیر این جشن  غربی ها 

قرار گرفته اند و می خواستند با اسیدپاشی زنان و 
دختران ما را بترسانند!

بهشت اسالمی و اخالقی 
ایران

با آن که »کیهان« تهران سعی می کند اخبار 
بد کشور را ننویسد و وانمود کند که ایران بهشت 
است گاهی مجبور می شود برای این که از دیگر 
رسانه ها عقب نیفتد چند خبر بد و منفی را هم 
چاپ کند. مسلما مسئولین »کیهان« این کار را از 
روی اصول اخالقی و شرف روزنامه نگاری نمی کنند 
و نوعی سیاه کاری است. فقط به خبرهای همین 
یکی دو روز روزنامه »کیهان« نگاه کنید تا ببینید 
ایران بعد از انقالب اسالمی چه بهشتی شده که 
مورد رشک و حسود بقیه کشورهای مسلمان دنیا 

قرار گرفته است:
فرمانده انتظامی لرستان: در سه روز اخیر ۳00 

کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان ضبط کرده ایم.
فرمانده انتظامی اصفهان: یک محموله سنگین 
هرویین  کیلو  و ۶۴  تریاک  کیلو  با حدود ۴2۸ 

کشف شد.
فرمانده انتظامی گیالن: هشت کیلو تریاک را که 
در رکاب خودرو جاسازی شده بود کشف کرده ایم.

از سه  انتظامی شهرستان شهریار:  فرمانده 
کشف  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   ۹00 کامیون 

کرده ایم.
رییس پلیس آگاهی استان قم: یک کامیون 
حاوی ۱20 اصله درخت قاچاق توسط ماموران 

شناسایی شد.
رییس پلیس آگاهی خراسان: یک کالهبردار 
که ۴۵0 میلیون تومان از مردم کالهبرداری کرده 

بود دستگیر شد.
رییس پلیس بجنورد: چندین سارق مسلح که 
از فروشگاه های شهر سرقت کرده بودند دستگیر 

شدند.
رییس پلیس تهران: باند زیرزمینی تهیه کراک 

و شیشه با ۵۶ نفر عضو در تهران شناسایی شد.

رییس پلیس تهران: پاتوق توزیع  کنندگان مواد 
مخدر در بزرگراه ها و در منطقه بزرگراه یادگار امام 

و شهید همت مورد یورش ماموران قرار گرفت.
حاال ببینید برای این که رهبر معظم که گویا 
تنها مشترک و خواننده روزنامه »کیهان« است 
ناراحت نشود و سکته نکند، »کیهان« چند خبر 
دیگر را کاشه کرده و صدایش را در نیاورده است!

امام جمعه اصفهان
بعد از جریان فجیع و وحشیانه اسیدپاشی 
اصفهان انگشت شماتت به سوی امام جمعه این 
شهر اشاره رفته است. مردم اصفهان می گویند 
حرف های امام جمعه که گفته بود »وضع حجاب در 
این شهر بسیار نابسامان شده است و اگر دولت وارد 
عمل نشود مردم وظیفه دارند خودشان وارد عمل 

بشوند.« باعث تحریک اسیدپاشان شده است.
امام جمعه اصفهان در دفاع از فتوای امر به 
معروف و نهی از منکر خود گفت: خدا شاهد است 
که من اصال فکر نمی کردم کسی در نماز جمعه های 
من به حرف های من اینقدر با دقت و ظرافت گوش 

کند و آن ها را بعنوان فتوا قلمداد کند!

جمعیت ایران
و  جمعیتی  اطالعات  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور (عنوان شغل 
این بابا را حال کنید؛ نفس آدم گرفته می شود 
بگوید) به خبرنگاران گفت: شمار جمعیت ایران در 
پایان شهریور سال جاری 7۸ میلیون و ۶۸ هزار و 

۸۴۹ نفر ثبت شده است. 
وی گفت در محاسبات و سرشماری ما تاثیر 
دستور اکید آقا برای تولید مثل اضافه و تعداد 
حاصله از این دستور و همچنین تعداد اعدام های 
دولتی و غیردولتی منظور نشده است. وی گفت: 
اگر اعدام ها نبودند احتماال بجای روز ۳0 شهریور 
گفتم  که  تعدادی  به  روز 2۵ شهریور  جمعیت 

رسیده بود!

پوست زنان را می کنیم
اصفهان  اسید پاشی  آیا  بپرسید:  از خودتان 
نتیجه سخنان آیت اهللا خمینی درست یک سال 
بعد از شروع انقالب نیست؟ آیا او نبود که گفت: 
اگر زنان حجاب را رعایت نکنند، با مردان مخلوط 
و همدم شوند، در ساحل ها آب تنی کنند، مردم 

پوست آن ها را خواهند کند؟
الهی های  حزب  این  چرا  پرسید  باید  فقط 
اصفهانی اینقدر کند و خرفت هستند که بعد از ۳۵ 
سال به وصایا و توصیه های امام گوش کرده اند و در 
عرض ۳۵ سال گذشته کجا بودند تا با اسید پاشی 

»پوست زنان را بکنند!«

دو کلمه از مادر عروس!
در پی اعدام ریحانه جباری موج اعتراض و 
اظهار نفرت نهادها و سازمان ها و رسانه های دنیا 
به راه افتاد و این عمل حتی از سوی سازمان ملل و 
احمد شهید نماینده ویژه این سازمان در امور نقض 
حقوق بشر نیز محکوم شد. متخصص حقوق بشر 
وطنی خودمان یعنی آقای محمد جواد الریجانی 
(یکی از سه برادری که »داعش« شعبه ایران را اداره 
می کنند)  به همه چیز بی اعتنایی کرد و به جهان 
بیالخ فرستاد. سخنان او بسیار خنده دار و جالب 

است و در نوع خودش تاریخی:
* ایران پرچمدار حقوق بشر اسالمی است! (اگر 
پرچمدار حقوق بشر خشک و خالی غیراسالمی بود 

خنده دارتر می شد!)
* غرب می خواهد قوانین جمهوری اسالمی 
نظیر اعدام، قطع عضو، شالق و شکنجه را که 
مبتنی بر شرع هستند تغییر دهد و این نشان 
می دهد که غرب با اسالم در ستیز است و قصد 

تهاجم دارد!
* اعدام ریحانه جباری در پی حکمی کامال 
موجه و نورانی از قرآن بوده و غرب چون با قرآن 

دشمن است اعتراض می کند!
* وزیر امور خارجه کم عقلی به خانواده ریحانه 
جباری پیام تسلیت فرستاده بود در صورتی که این 

شخص می توانست انصاف داشته باشد و به هر دو 
خانواده مقتول تسلیت بفرستد!

* علت راه ندادن احمد شهید نماینده ویژه 
سازمان ملل این است که او مرتب به اوضاع ایران 
انگولک می کند و اعتراض دارد که ما حقوق بشر 

را رعایت نمی کنیم!

فقیـرها و ثروتمندان و 
مساوات اسالمی

وزیر تعاون کار و رفاه اعالم کرد که امروز در 
ایران هفت میلیون نفر در فقر شدید یعنی زیر خط 
فقر قرار دارند و این در حالی است که حدود شش 
میلیون نفر ثروت های کالن چون ثروتمندان خارجی 
دارند. وی گفت: برنامه ما این است که برای ایجاد 
مساوات و عدل و تقسیم بهتر ثروت در کشور تعداد 
این ثروتمندان را به هفت میلیون برسانیم تا با تعداد 

فقرا مساوی باشند!

ویروس های مرگبار دنیا
تعداد  »ایبوال«  مرگبار  ویروس  آمدن  با 
ویروس های خطرناک جهان به ده عدد رسید. این 
ویروس های خطرناک بدون در نظر گرفتن میزان 
خطر آن ها برای بشر امروز به قرار زیر می باشند: 
»القاعده«، »داعش«، »بوکو حرام«، »الجماعت 
»اسیدپاشان  المسلمین«،  »اخوان  اسالمی«، 

اصفهان«، »الجیش اسالمی« و »حزب  اهللا«
خوشبختانه برای این که همه کاسه  کوزه ها بر 
سر اسالمی ها خراب نشود فعال مشخص نکرده اند 

که مرض »ایبوال«  پیرو کدام مذهب است!

جوک تلخ و سیاه
یک روز  ریحانه جباری توی آن دنیا کنار ندا 

آقا سلطان نشسته بود و با هم حرف می زدند. 
ریحانه پرسید: تو چطور شد آمدی اینجا؟
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شوخی عکسی

الریجانی:
با اون جوک های امام که دیشب فرستاده بودی خیلی حال کردم!

 بقیه در صفحه 33   

ندا جواب داد: رفتم توی خیابون حقم را بگیرم 
مرا با تیر زدند. نامردها!

ریحانه خیلی ناراحت شد.
ندا پرسید: تو چطور شد آمدی اینجا؟

نامردی می خواست  ریحانه جواب داد: یک 
به من تجاوز کنه حقش را گذاشتم کف دستش!

تاریخچه پیشرفت در ایران
۱ـ  عصر حجر

2ـ  عصر ارتباطات
۳ـ  عصر اطالعات

۴ـ  عصر فنآوری
۵ـ  عصر تکنولوژی
۶ـ  عصر دیجیتال

۵ـ  عصر پارازیت  روی ماهواره های دیجیتالی
۴ـ  عصر اختراع فیلترینگ

۳ـ  عصر کندی سرعت اینترنت
2ـ  عصر سپردن اطالعات به ضد اطالعات

۱ـ  عصر اختالل در ارتباطات
صفر: بازگشت به عصر حجر

حکایت های ایرانی
با الهام از نوشته های اینترنتی

به دوست دخترم زنگ زدم و گفتم: اگر کاری 
نداری پاشو بیا خونمون

جواب داد: بهتره نیام چون کار دستم میدی!
گفتم: برای همین اول پرسیدم که اگر کاری 

نداری...
این دخترها چقدر خنگ شده اند و قدر مرد 

مودب و جنتلمن را نمی دانند!

***
به یارویی که برایمان عرق بشکه ای می آورد زنگ 
زدیم و شکایت کردیم. گفتیم: آقا انگار توی این 

محموله آخری کلی آب ریخته بودی.
از فروشگاه  جواب داد: به تالفی شیری که 

دولتی خریدم و توش آب اضافه کرده بودند!

***
تنها چیزی که دوست دختر مرا در ایام محرم 
خوشحال می کند این است که می تواند لباس سیاه 

بپوشد و چند کیلو الغر به نظر بیاید!

***
به شرکتی که سرویس اینترنت به ما فروخته 
این هم شد سرعت  رفیق،  گفتم:  و  زدم  زنگ 
اینترنت؟ بچه ها توی آمریکا به سرعت اینترنت من 
می خندند. وقتی می روم توی سایت تعیین سرعت 
اینترنت یک دلقکی میاد روی صفحه و شکمش را 

می گیره و می خنده.
جواب میده: این اینترنته و اون یکی در آمریکا 

اونترنت؛ خیلی فرق میکنه.

***
از رفیقمون که اسالمی دو آتشه است و مرتب 
سنگ انقالب را به سینه می زند می پرسم: آخه تو 
چرا؟ تو چرا فرم قرعه کشی گرین کارت آمریکا را 

پر می کنی؟
با خونسردی جواب می دهد: می خواهم بروم 

پرچم اسالم را بکوبم توی سرزمین کفر!

***
که  جوانی  و  مجردی  زمان  بخیر  یادش 
می خواستم دنیا را عوض کنم. حاال که زن گرفته ام 
حتی نمی توانم یک کانال تلویزیون را بی اجازه زنم 

عوض کنم!

***
این رفیقمون با معاینات پزشکی فهمید که 
نمی تونه بچه دار بشه. از این اسالمی ها بود و چون 
می خواست به توصیه رهبر برای همت مضاعف 
برای ازدیاد نفوس عمل کند رفت یک زن حامله 
گرفت! فرایض دینی شوخی پذیر نیست. جهاد از 

غیرت مهم تر است.

***
از رفیقمون که خیلی اسالمی است پرسیدم: 

بچه هات به سن تکلیف رسیده اند؟
گفت : آره فقط دوتاشون! هر دو هم اهل شیشه 
و کراک هستند و هم بلدند فحش خواهر و مادر 
بدهند! سومی رفته خارج نمی دونم به سن تکلیف 

رسیده یا نه!

***
دو سال است که عضو »فیس بوک« هستم و 
هیچ کس نمی خواهد با من دوست بشود. دیشب 
تصمیم گرفتم که عکس پروفایلم را عوض کنم و 
عکس پورشه جدیدی که بابا خریده بگذارم. تا 
امروز ظهر چهار هزار دختر درخواست دوستی 

فرستاده اند. ما را باش که فکر می کردیم عکس 
پروفایل »فیس بوک« باید از face باشد!

***
به دختره زنگ زدیم که بیاد شب آخری مجردی 

ما با بچه ها حال کنیم.
می پرسیم: چند؟

میگه: تومن یا می دهید دالر؟
واقعا این دالر چقدر توی جامعه ما فساد ایجاد 

کرده! مسئولین چرا رسیدگی نمی کنند؟

آیا می  دانستید؟
آیا می دانستید تعداد شیعیانی که در خاورمیانه 
توسط بمب های سنی گرایان افراطی مسلمان کشته 
شده اند  صد برابر تعداد کشته شدگان فلسطینی 
توسط اسراییلی هاست؟ با این وجود ولی فقیه ایران 
بیشتر نگران فلسطینی هاست تا شیعیان عراق و 

سوریه! این طرف چطور فقیه شد؟
فکر نمی کنم به آرزویش که رهبر مسلمانان 
دنیاست برسد و همان رهبر مسلمانان فلسطین 

باقی خواهد ماند.

شعر برای آهنگ رپ

اسیدپاشی
بیا به من گالب بپاش

اسید نپاش
اینقده خرفت و عقب افتاده نباش

به من چه صورتم زیباست؟
زنی هستم بی کم و کاست؟

از چه می نالی؟ تو با این اخالق عالی
از من چه می خواهی؟

روانی هستی یا تنهایی؟
آیا زنت زشته؟

بجای آجر مثل خشته؟
بوی خوب نمی ده؟

صورتش مثل باغ بی کشته؟
هفت شکم زاییده، شب و روز مادرت رو پاییده

هیکلش مثل یک گونی برنجه
بجای کباب برگ شده چنجه؟

به من چه که تو جزوه و قرآن خوندی؟

فتوا و دستور از این و آن خوندی؟
من حاال زشتم و تو زیبایی

من سوخته و تو در دل آن ها فریبایی
باشه آقا، تو را در جهنم خواهم دید
حساب تو را با اسید خواهم رسید

اخبار جهان باقی!
برخالف نشریات دیگر که فقط اخبار این دنیا 
را گزارش می کنند ما نه تنها اخبار این دنیا بلکه 
اخبار آن دنیا یا دنیای باقی را هم برای شما گزارش 
می کنیم! نمی دانم چرا به ما تا حاال جایزه پولیتزر 

روزنامه نگاری نداده اند؟

***
پل صراط اتوماتیک می شود: باالخره پل صراط 
هم اتوماتیک شد! از این به بعد بجای اتالف وقت 
دستگاه های  با  صراط  پل  مسئولین  مردگان، 
دیجیتالی کارتی مراجعان را می پذیرند. بجای زیر 
بغل زدن یک دفترچه قطور اعمال شما می توانید 
با یک کارت در ورودی ابتدای پل این کارت را در 

شیار مخصوص جلو و عقب ببرید تا کلیه اعمال 
شما در روی کره زمین از طریق نوار مغناطیسی 
روی کارت به بانک اطالعات آن دنیا منتقل شود.

***
محیط زیست جهنم: گروهی از ساکنین جهنم 
دیروز بعد از ظهر تظاهراتی جهت بهبود حفظ 
محیط زیست و جلوگیری از آلودگی  هوا در جهنم 
برپا کردند. آن  ها بخاطر این که آتش هیزم جهنم 
برای محیط زیست خطرناک است شعارهایی دادند 
و خواستار استفاده از گاز یا اجاق های برقی شدند.

***
گرمی جهنم: چند نفر از ساکنین جهنم دیشب 
قبل از نیمه شب تظاهراتی در مورد افزایش گرمای 
گلخانه ای جهنم به راه انداختند و گروه زیادی به 
جمع آن ها ملحق شدند. این گروه اعتراض داشتند 
که گرمای بیشتر از حد جهنم باعث سریع تر آب 
شدن یخ لیوان های ودکا و ویسکی آن  ها می شود 

و مشروب کوفتشان می شود.

***
باکره قالبی: پلیس و نیروی انتظامی بهشت 

بنیاد فرهنگی دماوند

زمان:  یکشنبه  ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ 
گردهمائی : ساعت ۶ بعد از ظهر  (پذیرائی با چای، قهوه و شیرینی)

تلفن اطالعات:   774.326.0983 شروع سخنرانی: ساعت ۶ و نیم  بعد از ظهر

بخش دوم 

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
P.O. Box: 4184, Rockville, MD. 20849

BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org

بخش نخست 

یادواره استاد محمدرضا لطفی

جایگاه محمدرضا لطفی 
در موسیقی ایران

سخنران: نادر مجد

برنامه ماه نوامبر ۲۰۱۴ (آبان ۱۳۹۳)

دوستان با عضوشدن در «بنیاد فرهنگی دماوند» که متعلق به خودتان است به این نهاد فرهنگی کمک کنید

اجرای موسیقی اصیل ایرانی
 به سرپرستی نادر مجد و با همکاری دکتر علیرضا 

آنالوئی،ماندانا خضرائی ومحمدرضا کاظمی فر



330Iranians, Vol. 18, No. 709, Friday, October 31, 2014 ۳۳  ایرانیان، سال هجدهم، شماره 70۹، جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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۱ـ  ظرف ذوب طال و نقره ـ  فلسفه عملگرایی.
2ـ  خرگوشـ  سبزی تنبل!ـ  آرزوی هر دختر و پسر.

۳ ـ سارق کوه و کمر ـ  مادر آذری ـ رشته باریک فلزی 
تابیده شده.

۴ـ  نوعی سالح جنگی قدیمـ  زاپاسـ  طریق میان بر.
۵ ـ کلمه درد و تاسف ـ از سبزی های خوردنی به نام 

ریحانـ  خاندان.

۱ ـ دانشمند ایتالیایی قرن ۱۶ و از بنیانگذاران کالبد 
شکافی نوین.

2 ـ مجموعه سبزی های خوراکی ـ پاک کردن با آب ـ 
به هر کس نتوان گفت.

ـ از جمله  ـ کشوری که امروز مجارستان نامیده می شود   ۳
صنایع دستی ایرانـ  غد ه ای چرکین روی پوست.

۴ـ  درفش و فلز نوک تیز است و به معنی آمیخته شدن 
هم آمده استـ  پلیس عربـ  خانه تابستانی.

۵ـ  بخشی از درختـ  بلبلـ  پست و ناکس.
۶ـ  صریح اللهجهـ  خدعه و نیرنگـ  سخن اشاره و کنایه 

ـ پسوند جمع.
ـ ضروری و واجب. ـ پرده در و بدزبان  ـ واپس دادن دین   7
۸ ـ  از وسایل نقشه کشی ـ آسمون جل ـ از شهرهای 

پاکستان.
۹ ـ بندری در کشور اوکراین ـ پلی روی مرداب ـ تزویر 

و فریب.
۱0 ـ ردیف بعد! ـ از انواع ماهی ـ آواز دهنده ـ درخت 

انگور.
۱۱ ـ ابر و بخار انباشته شده در سطح زمین را گویند ـ 

راه بی پیچ و خمـ  گاه زیادی آن موجب زحمت می شود!
۱2ـ  دارویی مرکب از الکل و آب کربنات دوپتاس و یدـ  

اتحادیه فوتبال اروپاـ  بانگ و صدا.
ـ گفتنش  ـ همان سوخته است منتهی به گویش لری   ۱۳

جزو حرکات زشت استـ  از بخش های نایین.
ـ   گرفتن  آرام  به  امر  ـ  برگشته!  بخت  »وام«  ـ   ۱۴

جهانگشای مقدونی.
۱۵ـ  از بزرگان فلسفه و کالم در قرن نهم صاحب آثاری 
چون »لوامع االشراق« که به »اخالق جاللی« مشهور است.

۶ـ  از طوایفـ  معروفیت و سر زبان افتادنـ  بانگ 
و صداـ  مثل و مانند.

ـ کنسرت  ـ پارچه ای به لطافت خیال  ـ دراز گوش   7
تکنوازی به گویش فرنگی.

۸ـ  آرایشگرـ  شیرینی سوغات کرمانشاهـ  از امور 
بدیهی در امر تعالی اقتصادی در یک جامعه.

۹ـ  دست انداختن، ریشخند کردنـ  از سبزی های 
خوراکیـ  جدا کردن و گشودن.

۱0ـ  ظلم و جورـ  طایفه و عشیرهـ  لقب تشریفاتی 
امپراتوران عثمانیـ  اشاره به دور.

۱۱ ـ واحد در وزن ـ آیین تشریفاتی انجام امور در 
ادارات.

۱2 ـ ناشنوا ـ در برابر ـ سال ها ریاست حکومت 
اسپانیا را داشت.

۱۳ـ  جنگلی معروف پناهگاه رابین هود مشهور!ـ  
ماه محبتـ  قادر و نیرومند.

۱۴ ـ معادل فارسی سوبسید ـ هوش و حافظه ـ 

کشوری است عربی.
۱۵ـ  دانشمند ایرانی کاشف الکلـ  ناشنوا.

دیشب دختری را که در گروه 70 نفری 
باکره های دیگر قرار داشت به علت باکره 
نبودن دستگیر کرد. اعالم شد که این 
دختر فقط برای عشق و حال تظاهر به 
باکره بودن کرده است و قصد خدمت به 

خلق را نداشته است.

***
فرار از جهنم: نگهبانان بهشت دیروز 
برای  یواشکی  را که می خواست  مردی 
شرکت در یک مهمانی شبانه و غیراخالقی 
برود  باال  بهشت  دیوار  از  اورژی  نوع  از 
و خودش را به جهنم برساند دستگیر 

کرده اند و او را به بهشت بازگرداندند.

***
حذف مجازات شالق: از سوی دادگاه 
مجازات شالق  الهی  عرش  ویژه  عالی 
مقیم جهنم حذف شد.  ایرانیان  برای 
وکیل مدافعی که از حقوق ایرانیان در 
جهان باقی دفاع می کند عنوان کرد که 
ایرانیان در کشور خودشان به اندازه کافی 
شالق خورده اند و نباید آن ها را دوباره 

مجازات کرد.

***
فلسطینی  یک  حرفه ای:  تونل ساز 
مسلمان که در زمان حیاتش متخصص 
بین  انسان  و  کاال  قاچاق  تونل  حفر 
فلسطین و اسراییل بود دیروز به علت حفر 
تونل بین جهنم و بهشت و عبور دادن 
غیرقانونی ساکنین آنجا دستگیر شد و 

توسط ماموران سنگسار گردید.

***
قیر داغ: مدیر امور بانکداری اقتصاد 
علت  به  کرد  اعالم  دیروز  باقی  جهان 
بازار های  در  خام  نفت  قیمت  افزایش 
جهانی مجازات قیر داغ تا اطالع ثانوی و 

کسب بودجه معلق خواهد شد. این خبر با 
استقبال اهالی جهنم به ویژه دالالن نفت 

و اعضا سابق »اوپک« روبرو شد.

***
از  نفر  چند  هوا:  مطبوع  درجه 
ساکنین بهشت عریضه ای به عرش الهی 
فرستادند و از سردی هوای بهشت شکایت 
کردند. آن ها گفتند به علت مرگ سریع 
و  بیاورند  پتو  با خودشان  نتوانسته اند 
درجه 70 درجه فارنهایت بهشت باید به 
72 درجه افزایش یابد. قرار شد این درجه 

روی 7۱ قرار گیرد.

***
محجبه  زنان  حجاب:  به  اعتراض 
بهشت از حجاب اجباری خود به عرش 
الهی شکایت کردند. سخنگوی این زنان 
گفت: با این همه حور و پری لخت و عور 
کسی به ما با این روبنده و روسری و چادر 
در اینجا نگاه نمی کند؛ حتی به چشم 

خواهر برادری.

***
امسال  هالووین:  بالماسکه  جشن 
بار مسئولین بهشت اجازه  اولین  برای 
برای  بهشتی  رفتاران  که خوش  دادند 
شرکت در جشن بالماسکه  هالووین به 
مردم  اگر  گفتند:  آن ها  بروند.  جهنم 
قرار  کنند؟  نکنند چکار  تفریح  بهشت 
است شرکت در جشن چهارشنبه  سوری 
جهنم موضوع تصمیم گیری بعدی اعضاء 

این کمیته باشد.

***
ز  ا گروهی   : چپ ها هرات  تظا
سوسیالیست های مقیم بهشت بخاطر 
وجود اختالف طبقاتی بین ساکنین طبقه 
اول بهشت و طبقه هشتم بهشت دیروز 
تظاهراتی به راه انداختند. این تظاهرات 
بالفاصله توسط پلیس ضد شورش بهشت 
خنثی شد و تظاهرکنندگان به طبقات 

مورد سکونت خود برگشتند.

خالی از شوخی

افتاده منطقی می باشد. علت سخت گیری 
قوانین  اجرای  دهنده  وام  موسسه های 
فدرال می باشد که دولت می خواهد جلوی 
درآمد  مثال  اگر  یا  و  بگیرد  را  پولشویی 
بصورت نقد دارید شما را مجبور به پرداخت 
مالیات کند. از طرفی اگر موسسات وام 
دهنده مقررات موجود را رعایت نکنند 
با وامی که به شما پرداخت می کنند به 
non- دلیل عدم رعایت مقررات بعنوان

conforming loan برخورد می کنند که در 
بازار وام قابل فروش نیست و موسسه وام 
دهنده به ناچار باید وام را برای حداقل دو 

سال نگه دارد.

اهمیت اطالع از مقررات...

شرکت کردند از حکومت حزب النهضه 
مایوس شدند. 

در عهد بن علی مردانی بزرگ و احزابی 
مترقی میدان فعالیت نداشتند از جمله 
باجی قاعد السبشی که مدتی هم نخست 
وزیر بود در ایام قبل از انقالب ولی با وجود 

بن علی آزادی عمل نداشت.
وقتی بعد از سه سال ناتوانی دولت 
قاعد  (باجی  او  هم  برمال شد  اسالمی 
نداء  حزب  قدرت  تمام  با  السبشی) 
برخاست و به اتحاد و ائتالف بزرگی رفت 
و انتخابات تونس را برد و تونس اسالم گرا 
هم شکست خود را تصدیق کرد و پیروزی 

رقیب را تبریک گفت.
باجی قاعد السبشی مرد کهنسالی 
است ولی آنچه کرد اعم از این که به قدرت 
و دولت رود یا نه درسی است برای ما که 
با اتکاء به غیر موفق نشدیم قدرت رقابت 
و مقاومت را در درون و برون مرز علیه 
نظامی که اقتصاد و اجتماع را مدیریت 
نکرد برپا بداریم. تونس نشان داد استقالل 

فکر را در قبال بنیادگرایان اسالمی.
در یک فضای تاریک روشن داشتن 
یک چراغ هزار بار بهتر از داشتن صدها 

تفنگ است. 
تونس چراغ جهان تیره اسالم عربی 
و عرب مسلمان است. این جهان عرب 

مسلمان کور بر صفحات تاریخ خود، امروز 
با همه سبعیتی که دارد قادر به صدور 
آرمان جهنمی خود نیست. در هر حال 
با همه ضعف ها که در جبهه هاست در 
محاصره است. خواهند گفت قدرت جذب 
دارد. این جوان ها را به خود می کشاند. 
این حقیقتی است اما بررسی کنید این 
دوم  نسل  از  غالبا  جوان های مجذوب 
و سوم مهاجران عرب مسلمان اند، که 
شریعت  فرهنگ  میراث  داغ  روغن  در 
دوم  وطن  با  ناسازگاری  و  غرور  از سر 
و سوم خود در عذاب و ناسازگاری اند. 
آن ها کمتر از پدران و مادران خود که 
در کشورهای قانو ن گرای غرب دموکرات 
کار کرده و با محیط درآمیخته و اخت 
شده اند با ضوابط زندگی و حدشناسی 
قانونی آشنایی دارند. قدرت کور کننده 
جوانی ۱۶ ساله که تونس را ترک کرده تا 
به آغوش البغدادی در سوریه رود زاییده 
بلوغ جنسی و تعصبات ژنتیک است. بر 
او ایراد نیست. او به اجر خود می رسد. اما 
پدرش می گوید گناه از مرزداران و دولت 
است که گذاردند از مرز برود در حالی که 
جز ۱۶ سال نداشت. یعنی که پدر مجرب 
کشورشناس در عین نارضایتی از دولت و 
مرزداران به قانون فکر می کند. اما ناتوانی 
دولت تونس ریشه در هرج و مرج بعد از 

انقالب و شعارهای دولت برآمده از حزب 
آقای غانوشی (النهضه) دارد که ظرف سه 
سال با شعار برادری اسالم ارزش  ملی 
مرزهای میهن تونسی را کاست. به همین 
دلیل در انتخابات هفته قبل یک میلیون 
نفر کمتر از انتخابات قبل به او رای دادند. 
اینجاست که رییس حزب ندای تونس، 
آقای باجی قاعد السبسی، می گوید: »ما 
یکبار تجربه کردیم« یعنی که برای همیشه 
مردم رویای مدیریت سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی حزب النهضه اخوانی تونس را 
ترک کردند و در هم شکستند و دیگر بار 

نباید تکرار شود.
خویش  تجربه  سرفراز  تونس  امروز 
از  غالبا  که  جدید  رهبران  است. 
تداوم  علی اند  بن  رژیم  دلسوخته های 
اصیل ملت، دولت و قانون را ندا دادند؛ 

آن هم با فروتنی بسیار.

بقیه از صفحه ۱۰
بهار عرب در تونس جوانه زد

زنجبیل در آب جوش، یک چای زنجبیلی 
عالی درست می کند که گوارش را بسیار 
تقویت می کند. وجود زنجبیل در غذاها 
هم همین تاثیر را دارد. سایر گیاهانی که 
سیستم گوارش بدن را تقویت می کنند و 
برای چای های گیاهی نیز عالی هستند 
عبارتند از بابونه، نعناع کوهی و دارچین.
کنید. میل  تازه  پخته  غذاهای   .7
غذاهای تازه پخته شده مغذی ترین غذاها 
هستند و بسیار بهتر است که یک غذای 
ساده پخته شده را مصرف کنید تا غذای 
پیچیده ای که از باقیمانده های غذاهای 

قبل تشکیل شده باشد.
۸. از پرخوری خودداری کنید.مصرف 
زیاد غذا فشار بسیار زیادی به دستگاه 

گوارش وارد می کند. پزشکی قدیم مصرف 
غذایی  وعده  هر  در  را  غذا  از  مقداری 
توصیه می کند که به اندازه دو مشتتان 
باشد. سعی کنید وقتی هنوز کمی گرسنه 

هستید، از سر میز غذا بلند شوید.
۹. چند دقیقه بعد از صرف غذا، آرام 
و ریلکس بنشینید.گوارش و هضم غذا 
فرآیندی بسیار جالب است و استراحت 
از خوردن  کردن برای چند دقیقه بعد 
بسیار  فرآیند  این  برای  عالی  شروعی 
پیچیده خواهد بود و به منابع بدنتان 
فرصت می دهد به طور کامل روی موتور 

هضم و گوارش تمرکز کند.
۱0. اگر همه این روش ها با شکست 
مواجه شد، به دنبال کمک متخصص 

باشید تا منبع مشکلتان را پیدا کنید.

توصیه هایی برای هضم بهتر غذا 

بوده و باید همگان بدون تبعیض از حقوق 
مدنی و حق مشارکت سیاسی برخوردار 
شوند. نابودی نهاد دولت و ارتش سوریه، 

وضعیتی بدتر از لیبی پدید خواهد آورد.
ـ ایران باید مستقیما وارد جبهه  چهارم 
مبارزه با گروه های تروریستی شود. جنگ 
قدرت ایران و عربستان به زیان هر دو کشور 
و کل منطقه است. روابط این دو کشور باید 
بهبود یابد. ایران و عربستان و ترکیه باید از 
مدعای رهبری اسالم دست بردارند. رهبران 
هر سه کشور لباس اسالم شیعی و سنی بر 
تن سلطه طلبی منطقه ای خود می پوشانند. 
آنانـ  مانند بنیادگرایانـ  اسالم را به ابزار 
قدرت و جنگ تقلیل داده اند. دامن زدن به 

جنگ شیعه و سنی بخشی از جنگ قدرت 
منطقه ای است. سکوالریسم ـ به معنای 
تفکیک نهاد دین از نهاد دولتـ  مانع این 
نوع سوء استفاده خودکامگان از دین برای 

اهداف قدرت طلبانه می شود.
دموکراسی خواهی  جنبش  ـ   پنجم 
که  است  نگران  شدت  به  نیز  ایرانیان 
ایران به سوریه ای دیگر تبدیل شود. آنان 
نهایی هسته ای در اسرع  توافق  خواهان 
وقت اند تا بدین ترتیب روابط با دولت های 
یافته،  آمریکا ـ بهبود  غربی ـ بخصوص 
اقتصادی  کننده  فلج  تحریم های  کلیه 
ایران دور  از  نابودی  ملغی گردد و خطر 
شود. به تعبیر دیگر، امنیت فعلی استبداد 
دینی را بر سوریه ای یا عراقی شدن ایران 
شود  حاکم  صلح  اگر  می دهند.  ترجیح 
یابد،  بهبود  غرب  و  آمریکا  با  روابط  و 
نظام  برای  ایرانیان  آزادی خواهانه  مبارزه 
دموکراتیک نیز تشدید خواهد شد. اینک 
بهترین زمان برای توافق نهایی هسته ای و 
مبارزه با تروریسم به منظور صلح همگانی 

است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

بقیه از صفحه قبل
پیدا کردن مقصر یا راه حل


