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کی حمله پس
میکنند؟

بوخوالد آرت سبک به
شده به ایران هم آمریکا این جریان حمله آقا
اصال بردی... آوردی که بس حاجی، قضیه مثل
عیدنوروز از قبلاز روشن نمیکنند. را تکلیفکار
به ایران شروع شد. صحبت حمله نظامی آمریکا
عراقی خانم آن که این از بعد درست هم شاید
انگشتان جوهری بود داده رای بار برای اولین که
همه نشان داد. خبرنگاران دوربین را به شدهاش
عراق و  افغانستان با کارش  آمریکا که گفتند 
که کمربند سبز زیر دارد حاال خیال و شده تمام
به و قرمز آبی کمربند یک و کرده را جمع روسیه

جایشبگذارد.
حمله ایرانیهایمقیمخارجطرفدار از خیلی
از فکر میکردند که چون ایران بودند آمریکا به
آنهایی و نمی شود بلند بخاری خارج اپوزیسیون
ایرانازلحاظسیاسیسرشانبهتنشان همکهدر
و انگلیس میارزد تویصفهایگرینکارتکانادا

ایستادهاند. آمریکا و
ماهوارههایایرانیخیلیسعیکردندپیشبینی
ایرانحمله استبه زمانیآمریکا قرار کنندکهچه
آمریکا است نوروز چون ایام االن میگفتند کند.
نوروز عید دلیلمیآوردندکه کرد. نخواهد حمله
جنگ سر با ایرانیان آمریکا است و ایرانیان مال
دارد. و کار سر ایرانی ضد مالهای با ندارد بلکه
سربازهایش که آمریکا و گفتند آمد تابستان بعد
گرمای ۴۰ درجه  به بغداد ۴۰ درجه گرمای از را
و میشوند گرمازده همه چون نمیفرستد تهران

میبازند. را جنگ
آوردی و که «بس  ایران در دیگر  از طرف
اول بود. جریان در آمریکا مثل درست بردی»
بعد کند. حمله که میکند غلط آمریکا گفتند
افتضاح از آمریکا بعد که توضیح دادند مالیمتر
کرد. بعد شروعنخواهد را عراق یکافتضاحدیگر
حمله آمریکا که بودند مطمئن خیلی چون هم
از۳۵ هزار  که فرستادند نمی کندمصباحیزدی را
سربازان برایدرگیریبا داوطلبشهادتوجهاد

آمریکاییثبت نامکند.
تویتلویزیونو گفت جورج بوشخودشآمد
نداریم.بعدکاندولیزا مااصالقصدحملهبهایران را
بگوید: فرستاد که را خارجهاش، وزیر امور رایس،
میز روی هنوز ایران به نظامی حمله طرح پرونده
حمله از و باز هم ماند پرونده روی میز است.
توی تلویزیون آمد هم خبرینشد. جورجبوشباز
جشن روز جوالی، چهارم روز القاعده اگر گفت و
ما بکند تروریستی حمله ما به آمریکا، استقالل
هم ایران کنیم! به ایران حمله که نداریم چارهای
گفت جشناستقاللبخوردتویسرتان، هروقت
موشک اسراییل به کنید ما هم حمله ما به شما
تلویزیون توی بلر آمد بعدش تونی روز میزنیم!
انگلستان بودم نخستوزیر هنوز من گفت اگر و

پس را ما ملوان های چون ـ را ایران به حمله
جورج عقب میانداختم. یکسال دیگر ـ دادهاند
بلر تونی از که این شایعه نمیخواست که بوش
پرونده دستورمیگرفته، قوت بگیرد باز همگفت:

است. میز روی هنوز ایران
به واشنگتن سارکوزی را والدیمیر پوتین فورا
تا اتمام که خواست بوش جورج از فرستاد و
او که از این بعد و کند صبر اتمی بوشهر پروژه
کرد، و نقد گرفت ایران مالهای از را خود چک
اتمی و پایگاه های به حمله از صحبت آن وقت

نظامی ایران بکند.
آمریکا که گفتند شد شروع که رمضان ماه
چون کرد نخواهد حمله ایران به ماه این در
حسن عسگری امام مقبره انفجار از حادثه بعد
معلوم بعد است. گرفته را خودش عبرت درس
از خیلی و بوده کشک هم حرف این که شد
رمضان ماه بودندکه نومحافظهکارانتئوریداده
همه چون است ایران به  حمله وقت بهترین
در «قدسی»ها و پاسداران» «سپاه و بسیجیها
حتی یکی از هستند! بی رمق و عرض روز گرسنه
یعنی  ظهر، از ۵ بعد را ساعت حمله آنها زمان
بود! کرده پیشنهاد دشمن، سپاه گرسنگی اوج
توی آمد بوش جورج هم باز پیش روز چند
خیال بابا! ما که: کرد تاکید دوباره تلویزیون و
ناوهای این نداریم و را به ایران نظامی حمله
شبکه پرداخته و ساخته فارس خلیج در جنگی
آنها واقع همه در وگرنه «سی.ان.ان» هستند
عراق ما در سربازان حامل کشتیهای تفریحی

مرخصیرفتهاند. به که میباشند
موقع آمریکا چه نمیداند هم هیچکس هنوز
ما ولی فقیه شاید کرد. خواهد ایران حمله به
هفته سه دو االن همیناستکه برای میداند و
پخش ملی آهنگ های تلویزیون و رادیو از است
پرچم ایران اسالم، به اشارهای بدون و میشود
تصویرهایتختجمشیدبهشکلتصویر کنار در
آمده است. در به اهتزاز موشن) آهسته (اسلو
وقتی چه نمیداند واقعا بوش جورج هم شاید
و میداند فقیه شاید هم ولی و میآید دستور

نمیگوید!

مشکوک خبر دو
میزنم سرم که مرتب توی است شب سه دو
پیدا کهبتوانم یک رابطهیاضابطهبیناین دو خبر
است به کبود شده حسابی کلهام آن که با کنم و
برایشما را خبرها گفتمکه نتیجهاینرسیدهام.
پیدا قفل را و اگر شما کلید تیزهوشان بنویسم

بدهید: مرسی! من اطالع به کردید
یک تهران:  چاپ «کیهان»، اول، خبر 
دانشجویمحقق ایرانیموفقبه کشفراهیشد

کرد. تولید بنزین طبیعی گاز از بتوان که
تهران: چاپ «کیهان»، هم باز دوم، خبر
فصل شروع گفت: با تهران سازمان گاز مسئول
سرماسیستمسهمیه گردانیگازوکوپنیکردنآن
ازسوی اینسازمانمورد بررسیودرصورت تایید

آمد! اجرا در خواهد رییس جمهور به مرحله

پیلی و پشم کلکسیـون
چهگوارا، موهای از  دسته  یک قبل هفته
هم کوبا انقالب موتورهای از که انقالبی شیلی
ایالت داالس، شهر در اکشن یا حراج یک در بود،
رفت. فروش به صد هزار دالر به مبلغ تگزاس،
تبعیدی که کوباییان از یکی توسط مو این دسته
کاسترو رژیم براندازی برای «سیا» سازمان با
همکاریمیکردهو گوستاووویلدو نامداردازسال
و نگهداری میشده مرگ چهگوارا، سال ،۱۹۶۷

شد. عرضه فروش برای
بیل باتلر، آقای مو دسته این و خریدار برنده
خبرنگاران  به آمریکایی، ۶۱ ساله کلکسیونر یک
ارزش او کلکسیون به چهگوارا موهای که گفت
در که سعی دارد زیادی بخشیده و او جهانی
را خود پشم و ریش کلکسیون بتواند آینده
دیگر شخصیتهای معروف موی داده و افزایش
در انتظار که گفت کند. او را خریداری جهان
سبیل چون هیجان انگیزی و مهم خرید اقالم
الویس پریسلی پاچهبزیهای و استالین، هیتلر
بغل زیر موی و همچنین برژنف ابروی موی و

جواب در وی میباشد. معروف، خواننده مادونا،
ریش خریدن خیال آیا بود پرسیده که خبرنگاری
گفته بود: دارید؟ هم را ایران مالهای پشم و
عتیقه، متخصص و باستان شناس دوست چند
آنها کلکسیونم با برای مو خرید معموال برای که
آنها ترساندهاند. کار این از مرا میکنم، مشورت
سبیلها باعث و ریش نوع این من گفتهاند به
و بزند شپش تمام کلکسیون من که می شود
فعال نتیجه در بدهد! دست از را خود ارزش همه

جواب منفی است!

دلفین ها مرگ
امسال  (۲۴ اکتبر) آبان دوم چهارشنبه روز
جاسک ایران  بندر ساحل ۷۳ دلفین در ناگهان
این مردم محلی را آنها جسدهای دادند و جان

کشفکردند. بندر
خبراینحادثهبالفاصلهبههمه خبرگزاریهای
که تهران، چاپ «کیهان»، حتی و رسید دنیا
معموالخبرهایبدمربوطبهایرانرادرجنمیکند
چون میگذارد طنز خود در صفحه را آنها یا (و
را صفحه این لوس نوشتههای کسی میداند
باره این در گزارشهایی شد مجبور نمیخواند)
درباره ایرانی زیست محیط مقامات کند. چاپ
گمانهزنی های عواملمرگاین دلفینها عاملویا
هالهای در آنها هنوز مرگ کرده اند. اما مختلفی

است. مانده باقی ابهام از
داشت خیال ابتدا تهران، چاپ «کیهان»،
را به  و آن اعالم کند تن ۷۲ را دلفینها تعداد
زمان امام ورود عالمتهای و نشانهها نوعی به
«کیهان» از احمدینژاد دفتر گویا کند. مرتبط
و بیشتر این کار اجتناب کرده که از خواسته بود
ازاینباعث تمسخرو دست انداختن رییس جمهور

نشود. مردم سوی از
دلفینهای که کردهاند گزارش خبرنگاران
پارگیپوستفراوان ساحلعالیم زخم و افتاده بر
عجیبی مشاهده آنها لکههای بدن و روی دارند

است. شده
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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

در دلفین ها هنوز این مرگ علت زمانی که در
برای دلیل چند من است مطالعه و بررسی حال
میان در شما با را آنها که کردهام پیدا خودم
زخمی دلفین های این مرگ دلیل میگذارم.
قرار به احتماال میتواند جاسک ساحل بر افتاده

باشد: زیر
دریایی  صیادان و ماهیگیران تور در آنها ۱۰ـ 

مردهاند! بیهوایی از و کردهاند گیر
این  بدون را ماهی» خودشان «تون آنها ۹ـ 
بجوشانند دقیقه دو بگذارند و جوش آب در که

خوردهاند!
بهخاطراستخراجنفت  مسمومیتآبدریا ۸ـ 

شده است! آنها مرگ باعث توسط چینیها
از  و کنند فرار دستهجمعی بوده قرار آن ها ۷ـ 
دریا به دلفینهایپارکوالتدیسنی در فلوریدا راه
را آمریکا آنها مهاجرت اداره شوند ولی ملحق

است! و مورد آزار بدنی قرار داده شناسایی
خارجیان  برای دریایی تورهای تعداد چون ۶ـ 
پرههای به دلفینها این شده زیاد جاسک بندر در
شدهاند. زخمی و کردهاند گیر تور قایقهای موتور

ازمامورانوزارتارشادچماق  ایندلفینها ۵ـ 
و شکل به داشتند قصد چون خوردهاند باتوم و
تلویزیونی سریال معروف دلفین «فلیپر» شمایل
بین در را غربی ارزشهای و بیایند در آمریکایی

ترویجکنند! دلفین هایدیگر
راشرکتدولتیشیالت ایران  ایندلفینها ـ ۴
به جایتون صیدکرده ومشغولقالبکردنآنها
از سازمانهای حمایت کله و سر بوده که ماهی
شدهاند مجبور آن ها و می شود پیدا دنیا حیوانات
بینببرند از انرژیاتمی فورا مدارکرا مثلسازمان 

دریا بیاندازند! به دلفینها را و
دهها  که آمریکا ناوشکنهای رادار امواج ۳ ـ
آنها در خلیج فارس ول میگردند باعث فروند از
کشته را و آنها شده این دلفین ها مغز انفجار

است!
متخصصین روسی  سهل انگاری به علت ۲ ـ
میکنند، مواد بوشهر کارهای اتمی در نیروگاه که
و به بندرجاسک ریختهشده رادیواکتیو در آبدریا

است! رسیده
در زخمی این دلفینهای مرگ اول دلیل و

که این جاسک ساحل
در  دانشجویانیبودهاندکه بلکه نبوده آنها ۱ـ 

به را و جسد آنها زندانبهجرم خود اعترافنکرده
انداختهاند خلیج فارس مرتضوی به سعید دستور

نیاید! در تهران در صدایش و سر تا

پیرزن با گوشت اسپاگتی
۸۱ ساله  خانم یک ما شهر تلویزیون دیشب
مسابقه دویماراتن در آمریکاییرا نشانمیدادکه
که از او بود. شده اول نفر بیست جزو دور شهر
پوست و کرده الغر حسابی و دویدن تمرین فرط
مصاحبه خبرنگاران با بود شده تبدیل استخوان و
خوب داشته روحیه که وقتی میگفت میکرد و
کاری هر در اصال مهم نیست و سال باشی سن و

شد. موفق میتوان
مادران چرا که شد متوجه می توان حاال
این  باال مرتب به سالگی ۵۰ سن از ایرانیها ما
تکرار را گذشته» ما دیگه از «مادر، معروف جمله
ادامهمصاحبه در نداشتهاند. میکنند؟پسروحیه
زودی که به گفت خبرنگاران به پیر آمریکایی خانم
شاید و شروعکرده را کالسهایتعلیمشنایخود
ماراتن هم شنای مسابقات در بتواند سال آینده
خاطراتکودکی بیازماید. او سپساز را بختخود
سخن آمریکا به عنوانیکایتالیاییمهاجر به خود
را ممکن غیر کارهای انجام کودکی از من گفت:
را دستم میخواستم همیشه مثال داشتم. دوست
تویقابلمهاسپاگتی مادرمبکنم وباحالتیشیطانی
یک را فقط کار این بزنم. چنگ را سس رشتهها و
مادرم که بود وقتی هم آن بدهم انجام توانستم بار
برایخریدنان از خانهبیرونرفتو با آنکهدستانم
او بردم. لذت خودم خیلی این کار از ولی زد تاول
عمرش بقیه برای که بود پرسیده که خبرنگاری به
روزی دوستدارم آرزوییباقیمانده جواب داد: چه
اسپاگتی بزرگ که پر از لختوعریان در یک استخر

بپرم! پایین کنم و باال و شنا پخته باشد
پیرزن آمریکایی این با مصاحبه گزارش و کاش
زنم وقت که فردا هر از میدانم هرگز ندیده بودم، را
او و استخوانی بدنچروکیده اسپاگتیدرست کند
وسسگوجه فرنگی مجسم البهالیرشتهها در را
برایزنم یکبهانه ایبرایاینکه باید خواهمکرد.
ساالد و نان فقط و شدهام سبزیخوار موقتا چرا

پیدا کنم. میخورم را بغل اسپاگتی

کن حذف را مسئله
اینچادروچاقچور دخترانوزنهایایرانی زیر
برنج کیسه کلفت و بلند مانتوهای آن و اجباری
برای تنها نه  که  میزنند دری هر  به  باسماتی
چشم برای بلکه مخالف، جنس طرفدار آقایان
جلب نوعی به  دیگر  با خانم های هم چشمی  و
و منجوق تا صورتی کفش از آنها کنند. توجه
عینکهای چاکدار، مانتوی روسری، طالکوبی
آفتابیسکسیوشلوارهایتنگاستفادهمیکنند
پوشش و مسخره قوانین از را خود رضایت تا عدم
مزاحمت های ترس نشان دهند. از ایران در لباس
آنها به حسابی این روزها که انتظامی، نیروی
رختخوابمیروند به حتیوقتیکه میدهد، گیر
روسریخود بعد و میکنند نگاه یواشکیاطرافرا

درمیآورند. را
منهماگرجایزنانایرانبودمیکجوریسعی
لجبازی اجباری چادر و روسری این سر بر میکردم
به از راههاییکه یکی دولت نشاندهم. با را خودم
بدون و از ته بتراشم را این که سرم رسیده فکرم
سر موی که میگویند اگر بروم! خیابان به روسری
امیال حیوانیو پنهانیمرداناست تحریککننده
میتوانبا نیرویانتظامیبحثکردکه وقتیمویی
و چاقچور و روسری سرم بر باید چرا ندارد وجود

بگذارم؟ چارقد
بسیجی ها انتظامی و نیروی نمیکنم که فکر
در فقط داشته باشند. من این دلیل برای جوابی
یکصورتکارخراب می شودکه بسیجیغیرتیکه
بدحجابیمیگیرد کسیباشدکه به جرم یقه اترا

بشود! تحریک حسابی کچل زنهای دیدن از

کارگران؟ کدام
دربحبوحهحملهنظامیترکیهبهاعضاءحزب
رفقای از یکی (پ.ک.ک.) کردستان کارگران
و بود کرده پاره را گلویش دیشب من کمونیست
او به چه هر از«پ.ک.ک»حسابیدفاعمیکرد.
یک میگفتموقتی کهخانهایآتشگرفته نبایدبا
خانه ساکنان دست برای نجات به بنزین بطری
تالشبکنی، بهخرجشنمیرفت. خیلیآتشش
مگر پرسیدم از او نمیکرد، اصال گوش و داغ بود
و کارخانه چند عراق و ترکیه و ایران کردستان

رسمی  کردعضو و۵۰۰ نفر هزار دارد که سه کارگر
روز استچند قرار فعال«پ.ک.ک»شدهاند؟ و

بدهد. جواب مرا زودی و به کند فکر
اوخواهم برایمجوابآوردآنوقتاز وقتیکه
در سال بیست که است کارگری چه این پرسید:
کوههایمرزیعملیاتچریکیمی کندوحتییک

است؟ نرفته کارش سر و کارخانه به هم روز

حیوانی عاشقانههای
روز  تمام بودن. سمور است سخت * چه
بدانندکلسترول بلوطوگردوجویدنبدونآنکه

است؟! چقدر خونشان
به  و باشی یوزپلنگ که چیست * فایدهاش
به کسی بدوی؟ چه جنگل در و باد برق سرعت
ثبتنام که وقتی داد خواهد را المپیک مدال تو

نکردهای؟
تن  بر را سیاسی زندانیان لباس که زرافه * آیا
حیوانات بقیه رخ به خود را نبودن خر باید کرده

بیسوادبکشد؟
کلسیم  آیا دارد؟ دوست پنیر موش * چرا

را بیناییاش که نمیخورد هویج چرا دارد؟ الزم
ندهد؟ دست از

آغوش کشید  را در گوزن ماده * گوزن نر
زبانش لیسید. صورت او را با قطرات اشک و
زندگی بدی آهی کشید و گفت: چه گوزن ماده
چرخ زیر از رفتن ترس از شکارچی، ترس داریم.

پزشکی... بیمه بدون هم آن تازه اتومبیلها،
بوسید تاریکی شبگوزننرصورتزنش را در

باشد. روز دیگری شاید فردا گفت: و

معذرت و پوزش
درج مطالب به علت کثرت شماره این در
اجاق شدن خراب علت به «آشپزی» قسمت
ایران» گازمانودرجقسمت«شوخیهایتلفنیبا
به ایران ارزان تلفن کارتهای نکردن علت کار به

میسرنگردیدند.
و شاپینگ هنوز از زنم که دلیل این به ضمنا
«گفتوگوهای خریدهایروزانهبرنگشتهقسمت 
آتی شمارههای و به حذف شده هم زنم» با من
برگردد). خانه طرف به است (اگر گردیده موکول

ببینی! نمیتوانی را مملکت کوری و اوضاع که حالت به خوش احمدینژاد:


