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 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی
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نازنین اسماعیل زاده

راهکارهای علمی برای مقابله با شوکه شدن

خواص باورنکردنی کرفس
1. به نکات مثبت ماجرا فکر کنید. مثالً به این فکر کنید 
که اگر سایر جنایت های این مدلی در کانادا یا کشورهای 
دیگر اروپایی و آمریکایی کشف می شد، چه آبروریزی ای 
بود. برای جلوگیری از این آبروریزی از دولت های اروپایی 
و آمریکایی بخواهید به رسانه های شان بفهمانند منظور از 
حقوق بشر، افشایچنین مواردی نیست، بلکه باید به اعدام 

قاچاقچیان مواد مخدر در ایران انتقاد کرد.

2. کرفس بجوید. تحقیقات دانشمندان بیکار ثابت کرده 
جنبیدن فک ها در هنگام ش��وک عصبی، تأثیر شایانی 
بر کاهش ش��وک دارد. البته اگر کرفس دوست ندارید، 
می توانید با س��خنرانی و محکوم کردن این جنایت نیز 
فّک تان را جنبانده و بدین شکل دستگاه گوارش را فریب 

دهید تا ماده  آرامش زا ترّشح کند.

3. کفش های تان را درآورید. این گونه هم گردش خون در 
بدن راحت تر می شود، هم رسانه ها می توانند با انتشار خبر 
درآوردن کفش های شما و پیدا شدن سوراخ جوراب تان، تا 
مدت ها حواس افکار عمومی را از این جنایت پرت کنند و 

شما به آرامش روانی برسید و شوکه نشوید!

گزارشی از رنجش یک مدافع حقوق بشر

همدردی با شکر اضافه
به گزارش خبرگزاری حاضر، وی در حالی که فنجان 
غیرمنتظره  خبر  این  از  می کشید  هورت  را  قهوه اش 
رنجیده خاطر شد و گفت: آخی. وی همچنین اضافه 
کرد بر اثر بی احتیاطی گورکن ها این مشکل پیش آمده 
و باید عمیق تر می کندند مسؤولیتش با آنهاست و گفت: 
شوکه شدم و با یک هورت عمیق تر ابراز همدردی و 
رنجیدگی بیشتری را به نمایش گذاشت و درخواست 

کرد شکر قهوه اش را بیش تر کنند.
آگاه  ناظران  و  از کارشناسان  راستا جمعی  در همین 
رنجیدگی خاطر  میزان  و  رزومه سطح  بررسی  از  پس 
کلیه مدعیان حقوق بشر، ضمن تقدیر از شجاعت ها 
و رشادت های نداشته و حماقت های روز افزون شان  در 
جهت حفظ  حقوق بشر به سبک نوین در نهایت عنوان 
» سلطان رنجیدگی خاطر« را همراه با یک تندیس شکر 

قهوه ای به آقای »وی« اهدا کردند.

کانادا واقعا که بود؟
وی در سال های 1497، 1576، 1534 و 1603 توسط 
انگلیسی ها و فرانسوی های مختلفی کشف شد. به طوری 
که هر کس از خانه اش قهر می کرد می رفت و کانادا را 

کشف می کرد.
مردم بومی با گفتن ای بابا داشتیم زندگی مونو می کردیم 
بار و بندیل شان را جمع کردند و در گوشه ای از کانادا 

پهن کردند. 
می آمدند  جلوتر  فرانسوی ها  و  انگلیسی ها  چه  هر 
آنها گوشه تر می رفتند و خود را جمع تر می کردند تا 

اجنبی مالی نشوند.
به تدریج مهاجران آنقدر زیاد شدند که خود بومی ها 
وقتی به هم می رسیدند از هم می پرسیدند اهل کجایی؟ 
بومی ها که دیدند از فشردگی زیاد دارند تبدیل به زیپ 
می شوند با گفتن چخه، کمی خارجی ها را عقب راندند.

کاتولیک ها از بومیان خواستند سبک زندگی شان را 
اروپایی کنند. بومی ها که فرهنگ شان خط قرمزشان 

بود با گفتن چخه تر، آنها را راندند.
کاتولیک ها موقعی که می رفتند گفتند: پس من یه 

بچه برمی دارم.
و اینگونه شد که بچه های شان را از آنها جدا و مدرسه  باکالس و متمدن تاسیس کردند. 

تاریخ نگاران نوشته اند: اوووف، جون به شیوه های تربیتی این مدرسه. 
محققان نیز پس از تحقیقات میدانی و زیرزمینی به این نتیجه رسیده اند که بهترین کشور برای اقامت کانادا است، چراکه 

به لطف کاتولیک ها تمام خاکش شخم زنی شده و آماده  بذرپاشی است.
یکی از شرکت های گردشگری کانادایی در خاطرات تبلیغی اش آورده است اگر خواهان گورگردی دسته جمعی و اقامت 

دائم درآن هستین عدد یک را به مدرسه  کلیسای کاتولیک ایمیل کنین.

سالم بر همه
خانواده های داغ دیده

پس از شنیدن خبر گورهای دسته جمعی که از 
فرزندان سرخ شما پر شده بود خاطرم بسیار آزرده 
شد و این نامه را در حالی می نویسم که بسیار رنجیده 

و شوکه هستم.
نمی توانم بگویم آن فرزندان را مانند فرزند خود 
ما  و  بودند  سرخ پوست  آنها  زیرا  داشتم  دوست 
سفید پوست اما می گویم اگر در آن دوران بودم و 
این فاجعه بزرگ را می دیدم با آن کشیش ها که این 
کارهای بد را کرده اند دعوا می کردم و برای گذراندن 
تنبیه آنها را به اتاق های شان هدایت می کردم تا به 

کارهای زشت شان فکر کنند.
اما شما هم باید بپذیرید که کودکان شما هم مقصر 

هستند.
حتما زیر صندلی معلم های شان آتش روشن کرده اند، 
یا حداقل پونز گذاشته اند و کفرشان را در آورده اند.

شاید هم رفته اند در حیاط مدرسه رقص سرخ پوستی 
کرده اند و خودتان می دانید این حرکات در مدرسه 

چه معنی می دهد.
یا بدون یونیفرم مدرسه و با شلوار لی و پرهای رنگی 

به مدرسه آمده اند که قابل بخشش نیست.
اینکه تعداد این کودکان ۲15 نفر است هم نشان 
می دهد همه مدرسه با هم دست به یکی کرده اند و 

می خواستند نظم مدرسه را به هم بزنند.
به هر حال صبر معلم ها هم حدی دارد.

شما هم سعی کنید برای تربیت فرزندان تان بیشتر 
زمان بگذارید تا دیگر این اتفاقات تکرار نشود.

در آخر باید بگویم آنها کار بدی کرده بودند و من تا 
روز قیامت با همه آنها قهر هستم.

صنم یاوری
محمدرضا رضایی

کودکان روستای چربیون
کولبِر آب شده اند - جراید

شادی دوبله
نت نیست، شده مشق شما یکسره ُخرُخر

هم دبه   تان هست از آب خنکی پر
حاال که چنین شادی تان گشته مضاعف

پس زودتر از ما بنمایید تشکر!

فرشته پناهی

جنجال نحوه  نشستن
رئیس سازمان محیط زیست

رئیس
هلوی سرخ و سفیدید، قند شیرینید

بلند مرتبه هستید و ریز می بینید
پس از توقع بیجای روی پا بودن
نمی شود که اقاّلً درست بنشینید؟

سوده سالمت

توقیف دامنه  
ده ها سایت 

ایرانی و عربی
به دست آمریکا
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گوشه ای از توحش مدارس ایرانی  
حقیقت کشف گورهای جمعی در مدارس بومیان کانادایی روشن نیست. احتماالً این خبر را 
رسانه های رژیم منتشر کرده اند تا حواس مردم را از فجایعی که در مدارس ایران رخ می دهد پرت 
کنند. ما طبق رسالت رسانه ای خود گوشه ای از این وحشی گری ها را به اطالع مردم می رسانیم. 

متن حاوی مطالب دلخراش است و خواندن آن به بیماران قلبی توصیه نمی شود.
بر اساس مشاهدات عینی، تراشیدن سر با ماشین صفر در مدارس پسرانه اجباری است . عده ای 
از دانش آموزان خودفروخته در قالب »مامور آبخوری« پس از پایان زنگ تفریح اجازه آب خوردن 
نمی دهند. هنگام امتحانات نیز با قساوت تمام بین دانش آموزان کیف گذاشته می شود تا نتوانند 
برگه یکدیگر را ببینند )این در حالی است که در مدارس ژاپن، از همان ابتدا بچه ها تشویق می شوند 
که جواب ها را از روی برگه یکدیگر بنویسند و به این طریق روحیه کار گروهی را در آنان تقویت 
می کنند(. از همه دلخراش تر اینکه صبح شنبه در همه مدارس ناخن ها بررسی می شود و اگر بلند 

باشد دانش آموز مجبور به کوتاه کردن آن است. 
کسانی که برای رژیم دست به جعل اخبار می زنند بدانند که مردم ایران هوشیارند و می دانند 

حقیقت مدارس غرب همان است که در کارتون سفرهای علمی نشان می داد.

نیمه پر گور دسته جمعی 
به رغم همه حاشیه سازی های بدخواهان، کشف گور دسته جمعی کودکان در کانادا هم نیمه پر دارد 

که عرض می کنم تا مشت محکمی باشد بر دهان مخالفان کشور دوست و برادر و مهربان، کانادا!
یکم

همین بچه هایی که در گور دسته جمعی دفن شده اند، می توانستند جدا جدا دفن شوند اما کانادایی ها 
حواس شان بوده که هیچ چیز رفیق نمی شود و باید فرهنگ رفاقت و همراهی تا لب گور- و حتی تا 

توی گور هم- بین کودکان ترویج شود. 
دوم

االن می دانید زمین در کانادا چند است؟ جدا جدا دفن می کردند االن کلی زمین بالاستفاده می شد 
و زمین برای ساخت مسکن کم می آمد و خانه گران می شد. شما باشید حاضرید خانه تان را جایی 
بنا کنید که کلی بچه آنجا دفن شده اند؟ بنابراین اقدام کانادایی ها از نظر مقابله با سوداگری زمین و 

مسکن هم قابل تقدیر است. 
سوم

شما از نرخ باالی بیکاری بین تحصیلکرده ها خبر دارید؟ خوب بود این بچه ها هم می ماندند و بزرگ 
می شدند و با یک مدرک می رفتند در اسنپی، چیزی کار می کردند؟ بعد همین شماها نمی گفتید خدا 

جاستین ترودو را ذلیل کند که برای بچه های دکتر و مهندس مردم شغل ایجاد نکرده؟
چهارم

این بچه ها ظاهرا از بومیان کانادا بودند. همین االن بومیان کانادا خیلی وضع شان خوب است؟ در آمریکا 
که سرخپوست ها را در همان کودکی در گور دسته جمعی دفن نکردند، چه شد؟ بزرگ که شدند، 
ریختند زنده زنده پوست سرشان را کندند! باالخره دنیا همین است، اینها هم می ماندند معلوم نبود چه 
برخوردی با آنها می شد... فوق فوقش سازمان ملل یک ابراز نگرانی ای هم می کرد... خالصه که اینجور!

فرزانه صنیعی

فیروزه کوهیانی

محمدرضا شهبازی

دسته جمعی در بهشت
این بار خداییش که  گل کاشته اند

از چهره  غرب پرده بر داشته اند
تا مدرسه شان بهشت کودک باشد 

طرحی زده و جنازه انباشته اند

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزیر علوم: مواد مخدر 
زودتر از پیتزا به دست جوانان می رسد - جراید 

پخش سریع السیر
آن مخدر که دهد اهل خودش را سودی
می کشد سرمه به هر چشم خمارآلودی
می رسد دست جوانان چه سریع و راحت
می رسد فست تر از ساندویچ و هر فودی
گفته مسؤول مشاور چه سریع السیر است

باند توزیع فراگیِر مواد دودی
همه در رشته  توزیع، PhD دارند

با چنان سرعت پیمایش نا محدودی
مشتری ها همه راضی، سرکیف و کوکند
برقرارند چنان »جون دل« از خشنودی
اینچنین  سیستم توزیع اگر دولت داشت
بود آیا خبر از هیچ صف و کمبودی؟
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همدردی
عیسی کالنتری گفت: »همیشه 
 . می نشینم ی  ر همین طو

عذرخواهی هم نمی کنم«.
عکس های  اینکه  از  پس  او 
صندلی  روی  که  قدیمی اش 
نشسته  است را دید، گفت: »نه 
خب! صندلیش واقعا بد بود. من 
فقط روی صندلی های نرم مثل 
اونا که تو دفترم هست، پشت 

میزمه خوب می تونم بشینم«.
چون  »خبرنگارا  افزود:  وی 
بی تربیت هستند و به نشستن 
من گیر الکی دادند، منم اصال 
ازشون.  نمی کنم  عذرخواهی 
اصال به من چه که چپ کردند«.

ابراز  داد  نشان  کالنتری  آقای 
در  را  داغ دیدگان  با  همدردی 
حد »نگران نباشید، همه شون 

بیمه بودند« هم بلد نیست.

زهره کاظم زاده

محمد اسدی

اشنپ موتوری
1- مدیرکل دفتر سالمت وزارت علوم گفت: 
جوانان  دست  به  پیتزا  از  زودتر  »موادمخدر 

می رسد.« 
به نظر شما عامل اصلی این اتفاق چیست؟

الف - اهمال کاری صنف پیتزا پزی و پیتزارسانی
ب - استفاده صنف محترم موادمخدر از سرویس 

»اشنپ موتوری«
ج - عدم سنگ اندازی مسؤوالن در کار صنف 

محترم موادمخدر
سریع«  تند،  »زود،  مقاله  مطالعه  راهنمایی: 

نوشته مشترک آتقی و اصغر کپک.

۲- کشف گورهای دسته جمعی کودکان در 
کانادا نشانه چیست؟

انجام  در  کانادایی  کودکان  توانمندی   - الف 
کارگروهی

ب - ارزان تر بودن قیمت قبر عمده ای نسبت 
به قبر تک فروشی

ج - باالخره مدعیان تمدن هم بعضی وقت ها 
عصبانی می شوند؛ نباید خیلی سخت گرفت!

راهنمایی: شنیدن ترانه  »غربی ها همه ناز هستن 
/ انسانای خاص هستن/ من که فداتون بشم/ 

چون غربی ها همه آس هستن«

3- راه حل مقابله با پدیده کولبری آب توسط 
کودکان برخی روستاها چیست؟

برای  نقدی  جریمه  گرفتن  نظر  در   - الف 
کودکان کولبر

ب - توزیع کتاب در رابطه با پیامدهای منفی 
کولبری

ج - شروع دور جدید مذاکرات وین 5۲8
راهنمایی: مطالعه سرمقاله روزنامه آفتاب شرق 

با عنوان »کلید تحریم در قفل آب«

صرفه جویی
ای کشور بور! صرفه جویی کردی

احسنت! چه جور صرفه جویی کردی
کی گفته جنایت است کارت کانادا! 
در مصرف گور صرفه جویی کردی

سارا رمضانی

محمدعلی کمالی مقدم

محدثه مطهری


