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پرید قفس از مرغ
فرار روز ایران داغ خبر هفته اخیر چند در
دزد و اقتصادی مجرم بزرگترین جزایری، شهرام
مسلمین، بود که درست شماره یک بیت المال
توانستازچنگماموران راینهائیدادگاه قبلاز

شود. خارج کشور از قولی به و بگریزد
جزیرههای یکیاز میگویندشهرامجزایریبه
و من شدهاست.برای متواری ایران جنوب
جزایری شهرام بستن فلنگ دیگر بسیاری
راه برای که نیست.وقتی خارقالعادهای اتفاق
گرفته دولتی، از فرودگاه در هر اداره کار انداختن
تومانی هزار چند و...با دارائی و دادگستری تا
برای را بخری، کارمندی و هر مامور میتوانی
که گویا او افسانهای ثروت که شهرام جزایری

معادلبودجهبنگالدشوسومالیبودهاست،جیم
است. خوردن آب مانند چیزی مملکت از شدن
او چند سال چرا که میکردند اصال همه تعجب
و در دادگاههای مسخره را عزیز خودش وقت
به زودتر و کرد تلف اسالمی جمهوری نمایشی
شهرام چرا که در می یابند چاکنزد؟بسیاریتازه
در محاکمه اش جلسات مدت تمام جزایری در

پوزخند میزد. گاهی و دادگاه لبخند
محموداحمدینژاد،رئیسجمهوریاسالمی
لیست ادعا کرد خود کار اول در روزهای ایران،
تهیهکرده محتکرینومفسدیناقتصادیایرانرا
از که دستوراتی با بعد و دارد خود جیب در و
رسید امام زماننبوده) قدرت هایباال(که مسلمًا

نکرد. را افشاء لیست این
در جزایری شهرام نام که معتقدند بسیاری
ردیف هایباالی اینلیستنبوده ونیستوجالب
عکس العمل ریاست جمهوری که دفتر است
و نداده جزایری نشان شهرام قبال فرار در مهمی
و رفت دوری نخواهد جای که شهرام کرده اعالم

چنگ خواهند آورد. را دوباره به او
مطمئن باشیدشهرامجزایریدرهرجای دنیا
شیشکی جمهوری اسالمی دارد برای باشد که
میخندد:مردی قدیمی جوک این به و میبندد
درایستگاهقطارمشغولخداحافظیباخانوادهاش
از شد.یکی طوالنی بسیار بود.خداحافظیاش
گفت: بود او رفته بدرقه که برای ووابستگانش
خواهی داد. دست از قطار را حسابی! بجنب مرد
رفتچون و گفت: قطار نخواهد لبخندیزد مرد

است! من جیب توی بلیطش

شد کوفتمان هم زعفران
نامعلومی بسیار دالئل به اخیر هفته چند در
کیلوئی  به دالر کیلوئی۶۰۰ قیمتزعفرانایراناز
ایرانضمن  در ما رسید.خبرنگار آمریکا دالر ۱۲۰۰
ارسال ما برای گزارشی مفصلی تحقیقات انجام
افزایش قیمت برای دالئل زیر را در آن که نموده
ایرانعنوانکردهاست،راستو دروغش زعفران در

اوست: خود با
مردم سفره اینکه پول نفت وارد علت به ۱۰ـ
از از زردچوبه بهجای استفاده امروزه همه شده،
مردم زیاد تقاضای و می کنند استفاده زعفران

کرده است! برابر دو را قیمت
علت به و قیمت موقتی است افزایش ۹ـ
محرم ماه  ایام در زرد  شله  شدید پز و  پخت
قیمت و کاهش داشته بازار زعفران در موجودی

باال رفته است!
به جهانی در بازارهای ریال ارزش چون ۸ـ
برایحفظارزشپولشان استمردم رسیده صفر

کردهاند. تبدیل زعفران به طال به جای را آن
کرده توافق اسپانیا با اسالمی جمهوری ۷ـ
ایران زعفران کوچکی رشوه دریافت ازای در که
ایران و بفروشد اسپانیائی زعفران برچسب با را

نیاورد! در را صدایش
۶ـحقوق کارگرانزنمزارعزعفراندر منطقه
 ۱۲ نژاد احمدی به دستور آقای خراسان قائنات

است! شده برابر
به خصوص غربی مخدر مواد چون قیمت ۵ـ
تهران کمتر خیابان های در و رفته باال «اکس»
پیدامیشود، مردم برای نشئه شدن مثقالمثقال
از داده که توضیح ما زعفران میجوند!خبرنگار
لحاظعلمیخوردنزیاد زعفرانباعثمسمومیت
بیاختیارمصرف خندههای نتیجه در و خفیف

کنندهمیشود.
جمهوری که کرده ادعا آمریکا دولت ۴ـ
قلب مزارع در را جدیدی اتمی اسالمی مراکز
خراسان قائنات و طبس بین یعنی ایران زعفران
این به آمریکا حمله صورت است.در کرده ایجاد
مزارع سوختن علت به زعفران آتی ارزش مراکز
تقاضای و بازار عرضه طبیعتا رفت و خواهد باال

است. داده نوسان را قیمت آینده
صادرات و واردات موازنه کنترل برای ۳ـ
را سرگل ایرانی زعفران که تصمیم گرفته دولت
انحصاری جهتصادرات طبقهبندیکند طور به

بفروشد. دالر به و
مورد احمدی نژاد در از بهعلت سوال مردم ۲ـ
رهبر دستور فرنگی گوجه قیمت افزایش بیرویه

گوجه روی و دارند بر را زعفران سوبسید که داده
فرنگی قرار دهند!

از ایران: ما خبرنگار ارسالی دلیل اول و
خارج در طبسی واعظ خانواده افراد ۱ـ
سریع افزایش به توجه با و رفته باال خرجشان
نداشته چارهای ایشان ریال مقابل در دالر نرخ

کند! دوبل را زعفران قیمت که

هستهای تحلیلهای و اخبار
ادامه سر بر و آمریکا ایران دعوای و جنگ
فعالیت هایهستهایجمهوریاسالمیکماکان
از اینکه احمدی نژادگفتکه قطار ادامه دارد.بعد
دنده چون شد متوقف نخواهد ایران هستهای
لحن انداخته ایم، دور را آن ترمز و ندارد عقب
کمیمالیمتر شدو کاخسفیدیها گفتند آمریکا
ایران هستنداما بهشرط اینکه به مذاکره با حاضر

متوقفشود. فعالیتها فعًال
تیردر ترکش آخرین عنوان به احمدی نژاد

ما و باشد بمباتمیداشته باید آمریکا گفت:چرا
نداشتهباشیم؟آمریکاجوابدادبههمانعلتیکه

ندارید! شما و داریم دمکراسی و آزادی ما
گفت و گرفت میزی زیر پول کلی شمالی کره
کند. خنثی را اتمی اش بمبهای است حاضر
کرد به آمریکا اعتراض آمد و صدایش در قذافی
بهتری بهکرهشمالیمعامله گولزدهاندو را او که
استلیبیمبلغی همروی پیشنهاد کردهاند.قرار
تا دیگر کرهشمالی مذاکره بعدی دریافت کند میز

حسودی نکند.
اوضاع عراق توی پرانتز سر مذاکراتاتمی و بر
اکراه با آمریکا و شود گزار بر کنفرانسی است قرار
مهمانی این به هم ایران و سوریه که کرده قبول
دعوا همبحثو محلمذاکره سر دعوتشوند.بر
میگویند قبال که رایس است.کاندولیزا آغاز شده
یکدوست پسر ایرانیقزوینیداشته محل مذاکره
قزوین نباشد بدونهیچ بهشرط اینکه فقطدر را

است. نموده قبول محدودیتی
بشاراسد،رئیسجمهورسوریه،محلمذاکره
رامنوطبهتائیدهمسرزیبایشاعالمکرده است.تا
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امور کلیه در سرویس بهترین با
فروش، خرید، ملکی: معامالت

اجاره و سرمایه گذاری
عزیزان شما خدمت در

هومن فوالدوند گویا و دخی

                                                           
Cell: (703) 402.4679 هومن           Cell: (703) 945.8899 دخی

   Office: (703) 938.6070                 Fax: (703) 281.0715
Email: Houman@weichert.com

Voice Mail: (703) 319.1002     x 233 هومن       x 226 دخی

شوخی عکسی

برمیگردند! شده برنزه پوست با که از دوبی آخوندهای ما شدهاید از بعضی شکل جالب!شما -چه

واقع محلی مذاکره در محل قرار است لحظه این
ضمن اسالمی جمهوری و باشد ترکیه کشور در
افراد اعزامی دولت اینکه غر فراوان وشکایتاز غر
پناهندگی تقاضای جمعی دسته است ممکن
قبول کرده طریقدولت ترکیه بنمایند سیاسی از
ترمز و عقب دنده و بنشیند مذاکره میز پای که

قرار دهد. میز روی و آورده در قطار را

بهار پیشواز به
کلهشان و سر بهاری پرندههای بهار شروع با
نزدیک روی درختان زنان و چهچه میشود پیدا
می دهند. را بهار فرارسیدن نوید اتاقها پنجره
درخت خانه ام انگار بهاری مورد پرنده من در ولی

بودهام. شانس بد خیلی
سر و کلهاش پیدا شد و دو سه هفته پیش
نکند. نصیبتان خدا خواندن. آواز به کرد شروع
خیلیبد میخواند.خارجازدستگاهوبدون اینکه
رعایتکند.انگارکهمرضآسم قوانینموسیقیرا
دودودمتهرانآمده ازخیابانهای پر همداشتو
می کرد. بدی سرفه زدن چهچه وسط چون بود،
مرتب بلد نبود و بیشتر هم نت را آهنگ و یک
در که زجری دارد تکرار میکرد.میدانیدچه آنرا
یکنواخت یک و خراش گوش صدای با کله سحر
خوابزهرمارمشدکه خواببپری؟آنقدر از پرنده
حل را پرنده این مشکل یکجوری گرفتم تصمیم
شاخه روی و از اینکه بیاید قبل روز کنم.یک
و شدم بیدار زودتر بنشیند خوابم اتاق درخت
تا رویشاخه نشستوچشمانش کمینگرفتم.
زیر که را ماشینم سویچ دکمه بخواند که بست را
بوقدزدگیر زدم بود روی زنگ و درخت پارکشده
پرندهازترس وصدایوحشتناکآنفضا را پرکرد.
و پرنده ازش خبرینبود کرد،یک هفته پریدو فرار
به هم گفته نیامد.انگار درخت دیگری هم روی

است. انتظارشان در خطری آنجا بودند
شد.پرنده دیگری پیدا کله پرنده  و سر دیروز
و میزند چهچه  زیبا  و قشنگ  خیلی  جدید
میخواند.البتهپرندههاهمهشبیهبههمهستند.
قبل است هفته دو سه اینهمان پرنده شاید هم
برگشته...چه دوباره آموخته و خواندن رفته که
فرقیمیکند؟مهمایناستکهصبحهایبهاریبا

کنم... باز خواب چشم از نواز گوش صدائی

گرمای از بازهم
زمین کره گلخانهای

علمی مقاالت من نامعلومی بسیار دلیل به
دکترها مطب انتظار اتاق قسمت در فقط را
میخوانم،چونبیشتر مجالتآنهابهنوعیبهعلم
ایننشریههای یکیاز ودانشمربوطمیشوند.در
مطالعات و طبق تحقیقات که خواندم علمی
امور در و متخصص زمین شناس دانشمندان
 Global) گلخانه ای ویژه گرمای به زیست محیط
خراب در انسان از بیشتر حیوانات (Warming

هستند! زمین مقصر کردناتمسفر کره
می گوید دانشمندان گروه این گزارش آخرین
همچنین و حیوانات از شده خارج گازهای
و اتومبیلها دود از بیشتر آن ها پهن و فضله
زمین گرمای بشر  دست کارخانههای ساخت
دانشمندان این میدهند!تحقیقات افزایش را
در زمین خطر گرمای که میزان میدهد نشان
بدون و گاوچرانها زمان در مثال قدیم زمان 
دیگر خودروهای و اتوموبیلها داشتن وجود
مانند حیوانات بودهاست.متاسفانه امروز معادل
اجتماعیندارندکه تشکیالتسیاسیو انسانها
تظاهرات زمین کره گرمای خطر با مبارزه برای
و بهجای کاه که بخواهند بشر از مثال و کنند
گاز تولید دارد و فایبرباالئی که معمولی یونجه
کنترل گازهای با  علوفهای  از  مینماید  معده

شدهاستفادهکنند.
قرص های از حیوانات خوردن بسیاری برای
میباشد. تصور از خارج بسیار هم معده گاز ضد
کره گرمای برایشان حیوانات از بسیاری طبیعتا
به آنتوجهچندانی زمینمشکلبزرگی نیست و
و بودیم حیوان هم و شما من اگر ندارند.البته
ببرند، را و سرمان شویم و شکار خورده بود قرار
فکر آن به که بود چیزی آخرین زمین کره گرمای

میکردیم.
کنار میبستم و را مجله داشتم همانطور که
و قدیم زمانهای بسیار پیش خودم می گذاشتم
این گفتم با خودم کردم.به مجسم حجر را عصر
حسابدرزمانبشراولیهغارنشینوشروعزندگی
وشهرهای از امروز آلوده تر زمینهوا بسیار کره در
میتوانید است.آیا بوده ما شلوغ و ترافیک پر

مجسمکنید«گازهای»تولیدشدهدایناسورهای
هوای به لطمهای چه زمان آن عظیم و آسا غول

می زد؟ زمین کره پاک

نوروز از قبل ادبیات
و شهرمان زبان فارسی روزنامه به زدم زنگ
۱۶ روز  عید نوروز تا نوشتهاید شما : آقا! گفتم
ماندهولی مناالنتقویمجلویماستوبه حساب

مانده!  ۱۲ روز من
از  ۱۶ روز و گفت:گفتیم عصبانی شد طرف
را شما نشریه که از روزی نه چاپ نشریه تاریخ
من داشتید من چه؟انتظار میخوانید.گفتم:به

بخوانم؟ در چاپخانه بگیرم و شما را نشریه
گذاشت... را گوشی و بود اخالقی بد آدم

شعار سیاسی هفته
هستند ادعا این مردم ایران بر قاطبه هم هنوز
را آنها انگلیسیهستند ودولتبریتانیا آخوندها که
از بچگی آخوندها این است.میگویند سرکار آورده
دروغ پوشیدن، عمامه و عبا طریقه لندن حومه در
آموخته و سپس گفتن و حقهبازیوعلمسیاسترا
از ایامجوانیبرایماموریتهایمخفیخودسر در

میآورند. در ایران مساجد
خانم یا نیست که بپرسد:آقا کسی روزها این
«تونی شما را مملکت پس است اگر اینطور عزیز،
پس چرا اشغال کردهاند، به سر عمامه بلر» های
کاری کشورتان از خارجی  نیروی  راندن برای

نمیکنید؟

مردم شکایات به رسیدگی
نطقخندهدار احمدینژاد که بود چندهفته
و خماری توی و مرا حسابی نکرده بود جالبی و
ریاست دفتر داشته بود.بعدشنیدم که پکرینگه
جمهوری یکتلفنمخصوصبرایشکایات ودرد
شخص خود وقتها بیشتر که گذاشته مردم دل
میدهد.با خوش آنها پاسخ به رئیس جمهور

من بد شانس از و گرفتم را شماره تمام حالی
تلفن رویپیغام گیر رفت.

پیغامگذاشتم:محمودخان،دستمبهدامنت،
و پر طنز نوشتن برای من نکنی باحالی اگر نطق

بکنم؟ به سر چه خاکی این صفحه کردن
مردم به نژاد واقعًا میگویند احمدی اینکه
یک بعد سه روز دو چون درست است، میرسد
گیر تلفن پیغام توسط احمدینژاد سوی پیغام از
من به کار فورًا گفتهبود که کردم خانهام دریافت

کرد! خواهد رسیدگی

بهشت ساعت های
بوش جورج برای جوکی  یک  آمریکائیها
آنرا رویاحمدینژاد آمد من حیفم که ساختهاند
و نخورد بوش بر نکنم، امیدوارم به جورج پیاده

حسودی اشنشود:
میره و میمیره معتقد خیلی مسلمان یک
و فضول طبیعتًا و بوده ایرانی طرف بهشت.چون
دیوار داشته بهشت(اگر دیوار روی کنجکاو میبینه
شده است. آویزان دیواری ساعت هزاران باشد )

میپرسد:این و میکند صدا را بهشت مسئول
آویزان هستند؟مسئول این جا برای چی ساعتها
فضولی؟جواب مگر بگوید اینکه بدون بهشت
زمین کره افراد از یکی برای ساعت :هر میدهد
البته بگویند آنها که دروغی هر با و شده ساخته
درجه یک شمار ثانیه عقربه حیاتشان، زمان در

میرود. جلو
مسلمان ساعتها از یکی به اشاره با همراه
مال  ۱۲ ایستاده روی که ساعت پرسید:این ایرانی

کیست؟
مسئولبهشتگفت:مال منه!شوخیکردماین
است. نگفته کنون دروغ تا ترزاست که مادر مال

دیگری ساعت  به اشاره با ایرانی مسلمان 
پرسید:این ساعتکیست؟

مسئولجوابداد:اینمالآبراهاملینکلناست
بود. شده مشهور نگفتن دروغ به که

میکند نگاه را ساعتها همه ایرانی مسلمان
نژاد احمدی ساعت میپرسد:پس مسئول از و

کجاست؟
آن ساعت میگوید مسئول بهشتمیخندد و
از یکی اتاق در سقفی پنکه عنوان به را دیواری

پیامبراننصبکردهایم!
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