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از نیویورک گزارش میکند: خبرنگار ما
ششمینسالگردفاجعهیازدهسپتامبرباشکوه
در شد. برگزار واشنگتن و نیویورک در فراوان
شهر، این شهردار رسما از سوی روز این نیویورک
آمریکایی عاشورای نام به بلومبرگ، مایکل آقای
در گردهمآیی با نفر هزاران است. شده نامگذاری
مرگ از خود را تالم و تاسف خیابانهای نیویورک

کردند. ابراز شهیدان این
شهرداری سوی از بار اولین برای امسال
بین قیمهپلو و شله زرد کیلو هزاران نیویورک

شرکتکنندگاندر مراسمپخش گردیدومدعوین
سربازان توسط که خرماهایی خوردن از بعد
برای بود شده به آمریکا آورده عراق از آمریکایی
بهپوسترهایبزرگ درگذشتگانفاتحهخواندندو
آب خیابانها،  در نصبشده بنالدن، عکس

دهانانداختند.
کاخ از سوی ارسالی گالب سال هر مانند
تامین هزینهاش بوش لورا خانم توسط که سفید
شد. پاشیده صورت عزاداران و سر به بود شده
قمصر، گالب جای به این که از بوش لورا خانم
گالب مراسم بوده، مصرف این ساله مورد هر که
معذرتخواهی کرد شده استفاده نطنز اصفهان
ماموران گردن به را سنتشکنی این تقصیر و

انداخت. آمریکا «سیا»ی سازمان
درقسمتآخر مراسمآیتاهللامایکل اسمیت،
عرض در اسالم گرویده و دین به قبل ماه سه که
برگزیده کوتاهیبهسمتامامجمعه مدتبسیار
اولین و رسیده آیت اهللا به مقام سپس و شده
و دعا مراسم به حساب می آید، آمریکایی آیتاهللا
عربی ایراد کرد. و انگلیسی به زبان های فاتحه را
در روشن کردنشمع با مدعوین خواستکه از او
حجله هایمخصوص اینشهداکه درسرتاسرشهر
دست این از آمرزش روح بیگناه شده بودند بنا

کنند. درخواست خداوند از را رفتگان
فروشگاه توسط مراسم این شمعهای
و زنجیرهای «میسی»، که در برگزاری جشنها
رژههایبزرگمخصوص کریسمسشهرتجهانی
نطق در شهردار نیویورک شده بود. تامین دارد،
را شهر خیابانهای نیست قادر که این از کوتاهی
نامگذاری قربانیانو شهدای یازده سپتامبر نام به
و کرده عذرخواهی عذادار خانوادههای از کند
و صنعت توریسم حفظ دلیل به خود را تصمیم

نمود. جهانگردینیویورکتوجیه
از مخالفین مراسم بسیاری حاشیه این در
عراق بوش تظاهراتیعلیهجنگآمریکا در جورج
برگزارکردندوضمنخوردنحلواوخرماشعارهای

سر دادند. امپریالیستی ضد جنگ و ضد
پوسترهای از روی عبور حاضران با مراسم
خیابان ها آسفالت روی بر که و بنالدن عمر مال

همه پایان در و یافت ادامه بودند شده چسبانده
تروریسم» مرگ بر بر بنالدن، «مرگ شعار با
همآواز مسلمان تازه اسمیت مایکل آیت اهللا با

گشتند.
کرده اضافه خود گزارش پایان در ما خبرنگار
خانم حضور از که این علت به بوش جورج که
معروف، جنگ شیهان»، فعال ضد «سیندی
از اینمراسم نیامدهوجریانآنرا به واهمهداشته

است. کرده سفید تماشا در کاخ خود تلویزیون

فرهنگ  بنزین در
امروز ایران

ایران در بنزین  کردن کوپنی و جیرهبندی 
جمهوری رییس احمدینژاد، دولت توسط
و محاورهای فرهنگ اجتماعی بر روی اسالمی،
از است. بسیاری گذاشته فراوان ایران تاثیر مردم
و خاطر گرانی به مردم مکالمات اصطالحات و

است. شده  روز تازه و به بنزین کمبود
ایران میگویند همهحرفوصحبت از بچهها
همه سعی و بنزین میچرخد محور بر مردم 
بحران این بر اساس را حرفهای خود میکنند
حرفهای طرف مقابل تا قرار دهند ایران روز

کند. را درک آنها
مثال وقتیکهمادریمیخواهدبچهاشرا دعا
به هر چی که بگوید «انشااهللا این جای به کند
«انشااهللا دستمیزنیبراتطالبشه»میگوید:

بنزین بشه!» برات میزنی دست هر چی به
میگویند: مردهها قبر سر بر زیارت و نذر در
جای (به بباره!» بنزین قبرت به که «انشااهللا
رفیق به این گفته به دیگر اصطالحات بباره) نور

هستند: شرحزیر
بده! برکت بنزینت باک به خدا ـ

دورش به ماشینها طبق، طبق بنزینها ـ
وق! و وق

باک دو و دنیا بنزین در این باک یک خدا ـ
بده! عوضت دنیا آن در بنزین

بچهها کتاب (در بنزین! یا است بهتر علم ـ
آمده) ابتدایی مدارس در

سراغ نمیدادند راه پمپبنزین به را یارو ـ
می گرفت! را هوشمند کارت صدور مسئول

یک کارت حتما فردا می خاره، کف دستم ـ
میکنم! بنزین تویخیابان پیدا هوشمند

باال پارو از بنزینش هوشمند کارت یارو ـ
میره!

علف خرسه؟ مگر بنزین ـ
است همه بهتر از که هم آخری این و

باک در چون که... جل و عز را خدای منت ـ
صدای موتور و چون حیات است میرود ممد

ذات! مفرح درمی آید

نداری؟ برادر خودت مگر
الری آقای مچ  که شنیدهاید  همان طوری 
اصطالح به و جمهوریخواه سناتور کریگ،
ایجاد به جرم قبل چندی محافظه کار آمریکایی،
مینیاپولیس فرودگاه در سکس» «ترافیک
پلیس مخفی گرفته آمریکا توسط سکوریتی و یا
بدل با رد و فرودگاه عمومی او در توالت شد.

کردنرمزهایمخصوص
مرد همجنسگرایان
شخص نشسته با
مجاور توالت در
قلوه و دلمی داده

است. میگرفته
ز ا بعد و ا
جرم به که این
ف معتر د خو
توصیه به شد
سناتور چندین
ه ا خو ی ر جمهو

تصمیمگرفت دیگر
بیگناهی اعالم که

نمایدوبرایمحکوم
نشدنخودتالش

او به گویا کند.

عملیات همه با آن کلینتون اگر بیل بودند گفته
ساده نداده کار تو بسیار کاخسفیددمالی تله در
از سناتورها که بیگناه هستی. بگو و بود خواهد
پلیس رسوایی نزد و از ترس سادگی او به که این
گفته او بودند. به او شاکی از کرده بسیار اعتراف
فورا ترست از که است ایران اینجا «مگر بودند:

اعترافمیکنی؟»
اشک خبرنگاران مقابل  در  کریگ سناتور
و نیست که هم جنسباز خورد قسم و ریخت
روزنامه ها به دارد. بعد از این که دوست زنش را
او بودن مرد او (زن زدند دوجنسگرایی تهمت او
سناتورهای دیگر نکرد) تایید صد در هم صد را
یکجوری باید را دادند که الری خان تشخیص
را از دامن لکه ننگ این و مجبور به استعفا کنند

بشویند. حزبجمهوریخواه
خود با خبرنگاران دیدار سناتور در آخرین این
به «چون که این خاطر به آیوا ایالت مردم از
او مورد در میکنند» دیگر کار آن میروند خلوت
برای که این از و خواست پوزش درآمده درست
به اصول معتقد و محافظهکار آنها سناتوری
ابراز نبوده حزبش توسط شده تبلیغ اخالقیات

شرمندگیکرد.
بازنشستگی قصد که گفت خبرنگاران به او
ترک خواهد داردو برایهمیشهدنیایسیاسترا
که خبرنگاران از خصوصی به یکی طور به او کرد.
برایدوران بازنشستگی بود «برنامهشما پرسیده
که است «آرزویم این بود: جواب داده چیست؟»
کنم!» شهر قزوین ایجاد آبریزگاه عمومی در یک

والیت برویم از این بیا
من و تو

مسعود و خبری موثق منبع چند بر طبق
از رجوی مسعود و مریم (ببخشید) رجوی مریم
رفتهاند. اردن و به کشور کرده مکان نقل عراق
است کرده گزارش را  خبر این  که خبرنگاری
این خبر را رجوی مریم خانم گفت که: «خود
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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

گو گفت و به اردن در من با چون تکذیب نکرده
نشسته بود.»

خسته را خود مکان تغییر علت رجوی مریم
گفت: او کرد. عنوان عراق اشرف شهر از شدن
وصدایبمبهایبعثیهایصدام ازسر غیر «به
ربوده ازچشمانمنو مسعود خوابراحت را که
بود،توصیه هایداللمعامالتملکیآمریکاییکه
اردنتعریف میکرد ترقی قیمتخانهوزمیندر از

است. بوده تصمیم ما موثر در بسیار
این کهمرضیه، خوانندهمحبوب مورد ویدر
اردنخواهدرفتتوضیحیارایه به آن ها با ایرانی،
نکرد.اشخاصبسیارنزدیکبهسازمانمجاهدین
روسری هم اردن مریم در کردهاند که پیشبینی
هیچگاه هم مسعود و داشت برنخواهد را خود
و مریم بین که شده گفته زد. نخواهد کراوات
مسعودبرسر ایننقلمکانجنگو بگومگوهای

است. بوده گرفته صورت طوالنی
مناسب اقامت برای را سوریه رجوی مسعود
تشخیص میدادهومریم ازسواحللبنان خوشش
نشریه خبرنگار مریم رجوی به است. میآمده
توافق باالخره مسعود و «من گفت: «مجاهد»
هیچگاه رییسجمهور و رهبر بین که کردیم
ضمن او باشد!» داشته وجود اختالفی نباید
برای ایدههای خود از زیاد با هیجان که این
در مقاومت» جدید «سازمان خانه دکوراسیون
بر «امیدوارم گفت: خنده با اردنصحبتمیکرد
سردکوراسیون ومبلمان بامسعود حرفماننشود
را اسکاندیناوی مدرن مبلمان که دهد اجازه او و
او شانزدهم، که استیل لویی جای مبلهای به
میخواهد،ازدوبیبخرموببرم.»اوگفت:«خرید
کرسی رهبر به حرف که کرد قضاوت خواهد من

منتخبمردم!؟» رییسجمهور یا مینشیند

برنامههای و ماهوارهها
خوراک

را ایرانی ماهوارههای دیگر که است مدتی
ماهواره فروشان  که از۲۵ کانالی نمیکنم. تماشا
تبلیغمی کنند۲۶ تایآن هامشغولقالیفروختن 
کمک مالی ناله و اشک با دارند بقیه هستند و

تقصیر باقی بمانند. آنتن که روی می کنند جمع
«خوراک» تماشاگران برای اگر است خودشان
رفقا نمیافتادند. اسفناک روز این به داشتند
را تلویزیونشان که ملت دیگر میگویند ایران در
دیدن حوصله و نمیگذارند ماهوارهها این روی
را آنها آبکی شعارهای و تکراری برنامههای
بشقاب ایران در همه میگویند که آنها ندارند.
اروپا و ترکیه به  رو شبانه روز را  ماهوارهشان
میکنند. فیلمهایآنچنانیتماشا و گذاشتهاند

 ۲۴ تلویزیونهای این مسئوالن جای اگر من
و اعانه جای جمعآوری بودم به ایرانی ساعته
۳۰ثانیه حتی برای بازیها و ننه منغریبم کمک
الی پختی لختی تصویر  چند  شده که هم
تا موتور میگذاشتم سیاسی میزگردها بحثها و
همه و بچرخد کشور داخل ایرانیان همه ماهواره
هیجانزدهبین۲۵ کانال رموتبهدستبه دنبال 

باشند! خوراکخوشمزه

کاریکلماتورهای
عاشقانه

با من عاشقانه لحظات میان از
دخترم! دوست
نگویید) زنم به (لطفا

* * *
بهچشمانم خیرهشد...چهخوب کهنگاهش

کور شوم. تا لیزر ندارد

* * *
گرفت. چه دستان دستانش دستانم را در

بودند. سرد کردم چقدر را رها پاهایش گرمی!

* * *
به و محکم دادم خالی جا آغوشم پرید... به

خورد. زمین

* * *
بوسیدمشزبانماندرهمقفل شد. وقتی که
آدامس من بوسیدن هنگام که بخواهم او از باید

بیاورد. در دهانش از را

* * *
از سرم  گذاشتم. شانه هایش روی را سرم 
خراش و زخم از پر سرش موی شانه دندانههای

است. شده

* * *
خوب چه گذاشت. شانهام روی را پاهایش
کمک را با چراغ سقف بدون نردبام میتوانیم که

کنیم. عوض هم

* * *
بوسهای برایم انگشت  سر با  دورها آن از
راه نیمه در بوسه ضعیف بود و پرتابش فرستاد.

تکه شد. هزار افتاد و روی زمین

* * *
کاش انداختم. کمرش دور به را دستانم
به آنجا از ماندن دستم داشت و قالب کمرش

نمیشد. خسته آنقدر حیران و آویزان حالت

* * *

جیـرهبندی چیـز همه
میشود

دولت و احمدینژاد است قرار شایعاتی طبق
سایر کاالها سراغ به بنزین کردن کوپنی بعد از او
طریق همین به را آن ها و رفته مردم مایحتاج و
این بر گویا تصمیم این علت کنند. جیره بندی
را کاالها این مصرف سویی از که است اساس
سوبسید هزینه در دیگر سوی از و داده کاهش
صرفهجویی اجناس این  واردات  برای دولت

شود.
زودی به است قرار شایعات همین طبق بر
هوشمند بنزین»، کارت «کارت هوشمند از بعد
میان در توزیع آماده ایکس و تریاک برای سوخت
افغانستان وارداتتریاکاز و ایرانیشده معتادان

برسد. خود میزان حداقل به
با مبارزه برای است درصدد دولت همچنین
و کسادکردنبازاردخترانخیابانی «کارت فحشا
کارشناسان را عرضه کند. شهوت» هوشمند
اقتصادی بهموفقیتایندوبرنامهبسیار خوشبین
این سویدیگر کارشناسان اجتماعی از هستند.
احمدی نژاد در به و شمرده بیهوده را کار دولت
بیرونخانههایعفاف مورد صفهایطوالنیدر

دادهاند. هشدار

پیشنهادی اطالعیهای
شبنامهها در درج برای
جیرهبندی به علت احتمال عزیز، هموطنان
آینده توسط آقای سال وسایل سفره هفتسین
نفرمایید تنبلی خواهشمند است احمدینژاد
کارت و بدون از همین حاال را خود سنجد و

هوشمندتهیهکنید.

موز که شکر را خدا
نشده کوپنی

کمبود و همه تصور بر عکس
از یکی در ایران، بنزین گرانی

بزرگترینتولیدکنندگان
دنیا، در  نفت
آن که باعث با
و نیت عصبا
خشممردمشده

رژیم تغییر برای خیابانها به آنها آوردن در اما
که نجیب ایران مردم است. صورت نداده کاری
۳۰ ساله عادت  این در اوضاع بودن قاراشمیش به
شکر میکنندکهوضعشان کردهاندهمیشهخدا را
ایران پای آنچه هستنشده!مثالخاله مناز از بدتر
ماشین که من جان «خاله میگفت: من به تلفن
به که شکر را خدا باشم. بنزین نگران که ندارم
نیست.خودت ما تولیدکننده موز جاینفتکشور

دارم!» دوست موز چقدر من که میدونی

میکنم! حال دارم مملکت این کشتی جلوی من «تایتانیک» فیلم در دختره اون مثل ـ


