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نقدیبررسانههایفارسیزبانصدایآمریکا
نزدیک» خاور برای واشنگتن «انستیتوی از خلجی مهدی سخنران:

مرداد): ۲۲) آگوست ۱۳ دوشنبه

بازارکارهایغیـررسمی نقشزناندر
(از کانادا) بهرامیتاش رکسانا سخنران: دکتر

این هفته اخبار شوخی با
* فقداننیروهای تحصیلکرده دردستگاههای 

اجرایی ایران.
که مردم زدن کتک دار و طناب انداختن ـ

ندارد! الزم تحصیالت
به  روسی پیشرفته جنگدههای فروش  *

تهران. رژیم
و باشند پیشرفتهتر «توپولف»ها از کند خدا ـ

نیافتند! زمین روی خورده امشی مگس مثل
انقالب یک نه! مخملی آغاجری:انقالب *

است. در راه کلنگی
کنیم! پیدا را عملههایش بتوانیم اگر ـ

چه  رژیم نفت شرکت در انگلیسی ها  *
میکنند؟

بگیرند. سوختشان» را آمدهاند «کارت ـ
تعطیل  روسیه «چرنوبیل» اتمی * نیروگاه

میشود.
به بوشهر بفرستند کارمندانش را قرار است ـ

نطنز! و
* مشکلمردمچهارمحالبعدازسهمیه بندی 

بنزین.
چقدر بود محال یک استانشان اگر ببین ـ

بیشترمشکل میداشتند!
رییس  که احمدینژاد، گفت پرز * شیمون
باورنکردنی جوک یک ایران، اسالمی جمهور

است.
دستش از که ما هرحال به نمیکند، فرقی ـ

خیلیمیخندیم!

کوپنی بنزین ادبیات
بهجایقاچاقویسکیو  اینروزها * میگویند
در که بنزین را دارد بیشتری و ودکا، صرف شراب
تاکسیها به بازارسیاه شیشههایخالیبریزیودر

بفروشی! ومسافرکشها
به  مردم ایران در زودی  به می گویند  *

قیام و ریخت خواهند خیابانها
راه به دولت علیه مسلحانه ای
نصف تقریبا انداخت. خواهند
مردمایران بهخاطر نگهداشتن
بنزین کوپنیدربطریها مجهز
مولوتف کوکتل به مسلح و

شدهاند!
در  طوالنی صفهای *
از جزیی بنزین جایگاههای
شده عادی مردم تهران زندگی

از استفاده بدون بنزین خرید است.
به اختصار به که سوخت هوشمند کارتهای

آن«کارتسوخت»میگویندممکننیست.برخی
سیاستهایدولتاحمدینژاد از هنوز مردمکه از
هستند مخالف آن ها که میکنند به طرفداری
کردهاند. پیشنهاد بودن» صبور و «مثبتاندیشی

کارتها این که کنید را شکر «خدا گفتهاند:  آنها
هوشمندهستندوگرنه!...»

سر  نتونستم بنزین نداشتن خاطر به * دیروز
مفتاز دستم رفت! قرارم برم. عجبتیکهایبود.
دختر با پیاده دوباره پای مجبور شدم ناچاری از
خشکه الس بزنم و پارک قدم همسایه توی زشت

نصیبمبشه!
است مقداری  ممکن که این اعالم از بعد *
بنزینبهصورتآزاد وغیر کوپنی بهبازارعرضهشود
روحانی واعظطبسیوچند هاشمیرفسنجانیو
که گفته اند و نموده استقبال پیشنهاد این از دیگر
و نفت آزاد شرکتهای سهام کلیه به خرید حاضر

بود! خواهند دولتی
آزاد  بنزین عرضه شدنبنزینو کوپنی از * بعد
آژانسها اتومبیلهای یکباره دولتی، نهادهای به
شدهاند. مدرن تر و جدیدتر مدل چند تهران در

هستند! راضی بسیار وضع این از مسافران
محموله  یک کرد که به زودی اعالم دولت *
در مصرف آماده بنزین بزرگ
خواهد گرفت. قرار اختیار مردم
ونزوئال از قرار است بنزین این
ورود تاریخ دولت گردد. وارد
از بهرهبرداری را بعد بنزین این
که ایرانی سازی سیمان کارخانه
تخمین ونزوئال احداث شده در

است! زده
تهران  آتشنشانی  اداره   *
مردم ز ا اطالعیهای طی
بروز صورت فقط در که خواسته
ایناداره آتشسوزیهای بزرگ به
زنگبزنند وتقاضای کمککنند
و عذرخواهی ضمن اداره این
به قادر که این از تاسف اظهار
به صورت آتش خاموش کردن
نیست جیرهبندی دوران از قبل
است: نوشته اطالعیه پایان در

نداریم! بنزین ولی داریم آب
جمله  از شایعاتی طبق * بر
اقتصادیبانک رسمیاداره آمار

مرکزیقیمتاسبو قاطر و االغبه علت جیره بندی
ترقی محسوسی ایران سرتاسر در کمبود بنزین و
داشتهاست.اینترقیقیمتراصمیمانهبهانجمن
حیواناتایرانوهمچنینکلیهخرهای حمایتاز

ایرانتبریکعرضمینماییم!
* هاشمیرفسنجانیضمندفاعازجیرهبندی 
پسران و رفسنجانی شرکت که کرد بنزین اعالم
چین نو از دوچرخه های ورود زودی انحصار به
دست در را کوبا از دوم دست دوچرخههای و
ایران مردم به کمکی وسیله بدین تا گرفت خواهد

نموده باشد!
سرویسهای  کمبود بنزین عرضه دنبال * به
دربست کرایه خصوصی آژانسهای و مسافرکشی
است. داشته کاهش زیادی حد تا اتومبیل
سخنگوی انجمنگدایانوخیابانخوابهای تهران
بهخبرنگاران گفت:اعضاءسازمانما حاضرندبرای
دوش بر نقل مسافران آنها را حمل و به کمک
هر نقطه از به ارزان کرایهای با و خود سوار کنند

تهرانبرسانند! شهر
در  اینک  بنزین کمبود و گرانی علت به   *
به شده که مرسوم ازدواجها و عقدها بسیاری از
را بر عروس مهریه آزادی بهار و پهلوی جای سکه
مبنای«کارتسوخت»تعیینوثبتنمایند.مثال
آزادیمیگویند  بهجایچهار پهلویطال و۴۰ بهار

بنزین! لیتر هزار و ۵۰ سوخت ۲۰ کارت
یک  اساس بر که جدیدی جوک هم این * و
می گویند چه یارو شده: به درست جوک قدیمی
پیکان مرددیگریدیدندکه با با نشستهای؟ زنترا
قیافه میرفتند. شهر شمال طرف به نیاوران توی
نامردها این گفت: گرفت و خودش به متعجبی

از کجا گیر میارند؟ بنزین

تسلیت
را آیتاهللا مشکینی درگذشت  بدینوسیله
خانوادههای بسیجی، تمام لباسشخصیها، به
کلیه مسئوالن لبنان، و ایران حزباهللا برادران
زنداناوینو همچنینبهخودایشانو خانوادههای

این که امیدواریم و نموده عرض تسلیت مرتبطه
نباشد! آخرتان غم

ورزشی خبر

شد قهرمان عراق
عراق در فوتبال تیم پیروزی پیش چند روز
را آسیا همه ملتهای جام فوتبال مسابقات 
خود نهایی در مسابقه تیم عراق کرد. شگفت زده
و را شکست دهد سعودی توانست تیم عربستان
خانه اش به پیروزیرا اینجام چندیندهه از بعد
«ما گفت: عراق به خبرنگاران تیم مربی ببرد.
نداشتیمو شاید چون اصال تصور چنینپیروزیرا
عراق یعنی در اردنانجام تمریناتخود را خارج از
میدادیمونگران بمبانتحاری وماشینینبودیم

کرده بودیم.» کسب روحیهای متفاوت
اشاره کردند که عراق از بازیکنان چند تن
فرزند عدی، از خوردن شالق از ترس فقدان 
و این آنها شده پیروزی صدام حسین، باعث
هیچزمینهای تنبیه و شالقدر نشانمیدهدکه
گفتند چهسیاستوچهورزش موثر نیست.آنها
در و پاداش تشویق حربه باید جای تنبیه به که
از آنها گیرد. قرار استفاده مورد فوتبال ورزش
دالریجاللطالبانی، رییس  هزار جایزه نقدی۱۰

کردند. عراق، تشکر جمهور
گفت: عراق مردم به پیامی طی بوش جورج
اینورزشفوتبالخارجی زیادخوشم اینکه از «با

خوشحالم!» عراق مردم برای ولی نمیآید
تروریستی حمله خبر درج ضمن مطبوعات
از خوشحال عراقی جماعت به «القاعده» گروه
جشن خیابانها در که کشورشان تیم پیروزی
گروه حرکت این بودند انداخته راه به پایکوبی و
توصیف «لوس» و  «بیقاعده» را  «القاعده»

کردند.
ابراز ایران ضمن مفسر ورزشی در  چندین
درخشش علت عراق پیروزی تیم از خود شگفتی
و کارآزموده مربی و سرپرست داشتن را تیم این
عنوان و ندانسته اعضای تیم مرتب تمرینهای
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

کشورت را نیروهای زمانی اگر کردهاند که فقط
خارجیاشغالکنندقادربهکسبچنینموفقیتی

بود! خواهید

پول بده،                      
میرویم! خودمان ما

مصاحبههای آخرین  از یکی در  الریجانی
مطبوعاتیخودبهخبرنگارانحاضردرجلسهگفت:
 ۷۵ که آن بدهید کاندولیزا رایس پیغام «به خانم
بودجه کردهاندرا برایبراندازیما میلیوندالری که
بهخودمانبدهندتامابرویم!»کارشناسانسیاسی
جدی زیاد نمیتوان الریجانی را میگویند حرف
گرفتواحتماالگفتههایش دراثرخشموناراحتیاز
است. بوده آمریکا با رو در ناموفقبودنمذاکراترو
پولینیستکه  میلیون دالر اوال۷۵ میگویند آنها
و مداح امامجمعه مالو بتوانآنرا بینمیلیون ها
ثانی در کرد و تقسیم شخصی لباس اطالعاتی و و
ایران چه دولت مسئوالن از هیچکدام حرف روی
مالوچه غیر مالنمیتوانحسابکردچون ممکن

نروند! و بگیرند را پول است
گویاخانمرایسهمپیامیمشابهبرایالریجانی
دالر  میلیون ۷۵ که کرده اشاره آن در و فرستاده
برایسرگرمکردنوحواسپرتیاپوزیسیونتصویب
تا مزاحمعملیاتبراندازیدولتآمریکا نشود. شده
به الریجانی آقای کرده که اگر اضافه رایس خانم
خواهد داده ترتیبی بپیوندد اپوزیسیون صفوف
هم  ایشان دالر به میلیون ۷۵ از سهمی که شد

تعلقبگیرد!

جداسازی سیاست گسترش
محموداحمدینژاد،رییسجمهورایران،کهبه
علتعدماعتراضومخالفتمردمبهسیاستهای
کنترل امر طالبانمآبانهخود در مذهبیرادیکال و
اتوبوس ها، در مردان از  زنان جدایی و حجاب
دانشگاهها، و مساجد رستورانها، تاکسیها،
ادارات زایشگاه ها، و بیمارستان ها دریا، سواحل
دولتیوحتیاتاقخوابها؛جراتتازهایگرفتهدر
انتظامی نیروی اطالع به که اطالعیه خود آخرین

ارشاد رسیده وزارت (ناجا) و اسالمی جمهوری
و شئونات حفظ حرمت برای مردم خواسته که از
کنار در قاسمی» «میرزا دادن قرار از اسالمی
خاتون» و «ناز «نرگسی» دیگری چون غذاهای
در را آنها و نموده خودداری خود خانه یخچال در

هم نگهداری کنند! دور از طبقات جداگانه و

مونیکا یاد به
برنده برگ  که است شده محرز تقریبا 
جمهوریخواهان مقابل در آمریکا دموکراتهای
باما» براکو و کلینتون انتخاباتی «هیالری تیم
از مردم شده اخذ آمارهای به توجه با خواهد بود.
به  کلینتون هیالری ۲۰۰۸ انتخابات سال برای 
معاون عنوان به باما براکو و جمهور رییس عنوان
نیویورک، سابق شهردار جولیانی، مقابل در وی
ماساچوست، قرار فرماندار ایالت میت رامنی، و

خواهندگرفت.
که خبرنگاری جواب در  کلینتون هیالری
رییسجمهور بشویدمثلبیل اگر شما بود پرسیده
خاطر انتقام به ولو جنسی رسوایی کلینتون یک
داده نه؟ جواب یا کرد خواهید شوهرتان ایجاد از
«براکو» اهل چون منفی است جواب بود: مسلما

سیگار برگ نیست!

اسالمی لباس مدل
پست صندوق هم سر پشت روز چند
بود شده پر من «ایمیل» یعنی الکترونیکی
مد نمایشگاه به مربوط تفضیالت و از عکس
و دختر سری یک تهران. در اسالمی لباسهای
بهسبکنمایش بودندکه کرده پسرخوشگلپیدا
و شاهکارهای بیایند صحنه  روی غربیها  مد
راهی دنبال به مذبوحانه که را اسالمی طراحان
لباس نوجوانان برای و جوانان کنترل امیال برای
هستند، غربی ناکرده خدای و دلخواه پوشش و

عرضهکنند.
تند مدلها را تند و همان طور که عکسها
اگر مسخره! چه لب گفتم: زیر میکردم تماشا
ومحجبه فلسفهحجابایناست که زنپوشیده
باشد تا توجهکسیرا جلب نکندپسچرا به جای

برای وقت پارچه و رنگ و طرح و صرف همه این
یا لباس مشکیو طراحی اینلباسانهمانچادر
که منحنی های برنج گونی و شبیه رنگ بدون
دختران و زنان بین را نمیکنند نمایان را بدن
طالبان با ما اینقدر ایرانترویجنکنیم؟ وقتیکه
باید وعربستان سعودی ایاغو همفکر هستیم چرا
و اندونزی زنان شبیه که کنیم لوس را خودمان
کنیم؟ عکس آخری درست اسالمی مدل مالزی
خواهری چشم به دیدم مدلهای اسالمی از که
و تا ابروی او و چشم اینقدر خوب چیزی بود.
خودم با که و دهنش سکسی بود لب نرفته یادم
مرده هم باز میپوشید هم کفن اگر میکردم فکر

زنده میکرد! را

گناهان موازنه
در کاتولیک  کلیسای شعبه های از یکی 
لوسآنجلسچند روزقبلمجبوربه پرداختمبلغی
که  جوانانی به خسارت دالر میلیون ۵۰ حدود
توسطکشیشاناینکلیسامورداذیتوآزارجنسی
که  بودند،گشت.شکایتحدود۵۰۰ نفر واقعشده
اغفال کلیسا این روحانیون توسط میکردند ادعا
جنسیشدهاندموردقبول دادگاهواقعشدورییس
نگویند مردم چیزکی، نباشد «تا اساس بر دادگاه

کرد. صادر به نفع شاکیان را حکم چیزها»
که خبرنگاری کلیسا در جواب مدیر و اسقف
پرسیده بود:«اینزیانبزرگبرایدفتربیت رهبری
گفت: «آنها دارد؟» تاثیری و مفهوم واتیکان چه
هر نمیخورند، را دالر چند میلیون این غصه زیاد
اعترافات از صندوق خیریه پول را این باشد چه
هم از همان محل و گرفتیم گناه همین افراد به

دادیم! را خودمان گناهان خسارت

جدید قرص ترکیبات
موقعرانندگیداشتمبهرادیوگوشمیکردم.
نام به جدیدی قرص های درباره آمد تبلیغی
و قابل مصطلح فارسی که «سوپر پراستیت»
این میشود. پروستات» «سوپر ترجمهاش
قبل قرصها خوردن این که با میگفت تبلیغ
پروستات ناراحتی به خاطر که آنهایی خواب از

رختخوابخودشان از بار مجبورندچند شبها
آژیرکشانبهدستشوییبرسانندمیتوانندتمام را
با خیال کنند و سپری را بدون ناراحتی شب

راحتبخوابند.
حل درباره علم پیشرفت از که همانطوری
آیا پرسیدم خودم از بودم شگفتی در مسئله این
می تواند که گذاشتهاند چیزی چه قرص این در
کردم فکر چه هر دهد؟ انجام مهمی کار چنین
ایننتیجه به عقلمبهجایینرسید وآخرش تنها
رسیدم کهاینکارخانهداروییاحتماالنوعیدایپر
تبدیل کامل به قرص زرنگی (پوشک) را با بچه

به ملت می فروشد. و کرده

و بدتر بد
هوس  که دختر تینایجرت است این * بد
و دماغش بینی و به گوش سیخ و کوبیدن میخ
آنتیک این است که زنت جواهرات بدتر بکند،
یواشکی رسیده تو به ارث عنوان به که را مادرت

نیاورد! فلزات کم بدهد که او به
فیلم درباره  یک مور مایکل که این است * بد
بهترین (همراه با رفاه از سرشار عالی و زندگی

رژیم در  کوباییان پزشکی) و آموزشی خدمات 
برای فارسیآنرا اینکهدوبله بدتر بسازد، کاسترو
کنند! دهنمکی واگذار مسعود ایران به در پخش

و  خارجه باشی امور وزیر که این است * بد
پیش خوبی به بغداد آمریکاییان در با مذاکرات
برگشت موقع که هواپیمایت است این بدتر نرود،
در به فرود مجبور و کند پیدا فنی تهران نقص به

شود! دمشق فرودگاه
یکهو  زن یائسهات که بزند و است این * بد
ایناستکهدرهمینزمانخبر بدتر حاملهشود،
سال یک که ـ ایران در تو صیغهای زن که بدهند

است! شده حامله هم ـ ندیدهای را او است
را شاه دو مملکتت نفت که * بد این است
برای که است این بدهد، بدتر خارجیان به دستی
پسگرفتننفتهادرصفبنزینکوپنیاحمدینژاد

برگردی! به خانه دست خالی و بایستی
* بد ایناستکههواپیمایتهنگامبرگشت از 
با قیافه و باشد داشته تاخیر اروپا در به ایران سفر
(در افتاده گود تیغی و چشمان تیغ ریش و ژولیده
شبیه پاریس) فرودگاه نیمکت روی خوابیدن اثر
طالبانجلویمامورمهاجرت(هوملندسکوریتی)
بدتر این بایستی، آمریکا به برای ویزایورودمجدد
باشد! توی پاسپورت «محمد» اسمت که است

برعکس؟! یا میبری کباب تو میارم من نون بده، توضیح را بازی دیگر بار یک ـ
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