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 ۸۸ از انتخابات اخباری
ایران

احتماال  و اصولگرا پیشنهادچندنماینده *به
رای سن کاهش است قرار احمدی نژاد طرفدار
۱۵ سالگی مورد بررسی قرار گیرد.  به  دهندگان
گفت: الیحه این از دفاع در نمایندگان از یکی
سن بلوغ کامال منطقی استکهسنرایدادن با
قانونییکسان باشد و رای دهندگانتا۱۸ سالگی 
مملکت صبر سیاست امور در برای تصمیم گیری
نکنند.ایننمایندهبعداالیحهخودرا یواشکیپس
برد. پناه آبدارخانه مجلس خجالت به با و گرفت
بود: گوشاوگفته نمایندگان دیگر زیر یکیاز گویا
قرار را مرجع بلوغ سن بخواهیم حسابی! اگر مرد
شرعا و قانونا که ساله نه دخترهای آنوقت دهیم
و داشت خواهند رای حق میشوند حساب بالغ

رفت! خواهد دنیا در آبرویمان
*برخی ازمخالفاندولت گفته اند:البته الیحه 
اینکاندیدهایکور وکچل بدیهم نیستچونبا
است. زیاد سرشان ساله هم از نه دختران رای

به  گفت: خامنهای در مصاحبهای آیتاهللا *
بدهد. او رای کسی چه به نمیگوییم هیچ کس
به میگویم که «ولی که نگفت این مصاحبه در

کسی رای ندهد»! چه
محسن  است قرار گویا واصله اخبار * طبق
بشود. جمهوری ریاست کاندید هم رضایی
و اقتصادی وضع باید میگویند سیاسی مفسران
خراب باشد خیلی ایران در خانهسازی تجارت و
جمهوری رییس حقوق چندرغاز به رضایی که

راضی شده است!
به  اعتراض ضمن موسوی میرحسین  *
احمدینژاد طرف داده شده از وعده رشوههای
همه  به تومان ۶۰ هزار مردم یعنی پرداخت به
۶۰ هزار  آوردید را بر سر سفرهها نفت اگر گفت:
هممیدهید.محموداحمدینژاد گفت: تومان را
رویحسادتاست چونبه حرف های موسویاز
است برای قرار ندارد! دسترسی خزانه مملکت
به کمکردنرویمیرحسین موسویاحمدینژاد

هزار تومان بدهد! ۷۰ قول همه
مهدی  انتخابات روز شدن نزدیک با  *
قولها کاندیدای دیگر رییس جمهوری کروبی
افزایش شدیدا را انتخاباتی خود وعدههای و
که این از قول حیرتانگیز پس او است. داده
به قول میکنم» جدیدا را متوقف «گشت ارشاد
آخرین در او است. آورده روی دیگری غیرممکن
اخراجی را دانشجویان گفت: خود نطق کمپین
برمیگردانم!مدیرکمپینکروبیبه بهدانشگاهها
خرجندارد. خبرنگارانگفت: در اینرژیم دو چیز
آقای اضافه کرد: او دادن! قول و یکی دروغ یکی
از از انتخابات پیش در نظرسنجیهای اگر کروبی
که دهد قول است بیفتد قرار عقب دیگر رقبای
اسالمی بر انقالب از قبل روزهای به را چیز همه

گرداند! خواهد
که  احمدی نژاد گلکرده تازه مهرورزی  *
مردم میان در زمینی سیب پخش صورت به

جهت بوده جذب رای مختلف برای شهرهای
بسیاری از نقل به است. گرفته تازه کیفیتی و
مقدار اخیر روزهای در ایرانی خبرنگاران از
شده است. پخش مردم میان در زیادی پرتقال
احمدینژاد به سفر آخر ویژه در به پخش پرتقال
نکتهای است. بوده چشمگیر بسیار اسالمشهر
است این کردهاند اشاره آن به خبرنگاران این که
پرتقالها این همه لپی اشتباه یک علت به که
روی برچسب حتی و هستند اسراییل محصول
می گویند است. شده کنده «Jafa Sweetie» آنها
به که احمدینژاد این یا خارج نیست حال دو از
که این یا و می کند تظاهر اسراییل با دشمنی
مدیرانکمپینانتخاباتیاوسوادخواندندوکلمه

انگلیسی را ندارند!

و ۱۰۰  اوباما اول ۱۰۰ روز
احمدینژاد آخر روز

عکسهای آلبوم دیگر بسیاری مثل هم شما
 ۱۰۰» عنوان به ر اکه اختصاصی اوباما و جدید
است شده چاپ آنجا و اینجا در اوباما» اول روز

که است عکسها عکسی این در میان دیدهاید.
در گرفته و قرار دنیا توجه مورد بقیه بیشتر از
شده منعکس در سر تا سر دنیا نشریه هزاران
در همسرش میشل با را اوباما این عکس است.
آسانسور نشانمیدهد.درسمتچپ عکسسه
ایستادهاند او محافظان احتماال مشاوران و از نفر
آورده در را کت خود راست تصویر طرف در او و
تا است انداخته همسرش شانههای روی و
در را اوباما محبوبیت عکس این نباشد. سردش
در اشک بسیاری با و کرده چندین برابر جهان
وای: گفتهاند: خانمها) (مخصوصا چشمانشان

جنتلمنی!؟ و نازنین مرد چه
مدیرانکمپینانتخاباتیاحمدینژادهمبرای
شگردی چنین از است قرار او محبوبیت تبلیغ
استفادهکنند وعکسیمشابهازاو وهمسرش(که
زیر است ممکن و ندیده را صورتش کسی تاکنون
روزنامه به چاپ باشد) را برای کسی هر چادر آن
را احمدینژاد تا بدهند شریعتمداری «کیهان»

دهند. جلوه جنتلمن یک مردم نزد
اینعکس احمدینژاد با عکساوباما یکفرق
در هم این عکس احمدینژاد در دارد. کوچک
محافظ در کنار همسرشاست وسه نفر آسانسور

احمدینژاد اینجا اما دارند قرار دیگری گوشه در
و در آورده را چادرش او همسر شده و سردش

است! پیچیده آن در را احمدینژاد

اوباما مرسی
یکیدوشمارهقبلدربارهقانونمسخرهجدید
و افغانستان برایتان نوشتم از خانواده در حمایت
موظف می کند را زنان افغانی قانون که این گفتم
اعتراض بدون جنسی شوهرشان را نیازهای که
از چهار بیشتر و کنند برآورده مکان و هر زمان در
تعویق به خود را شوهران سکس به عرضه روز
منموافق بودیدکه با نیندازند. بسیاریازشماها
ثابتکرده امضایاینالیحه حامد کرزاییهنگام
را یا زنشاو و نشئه تریاکدبش افغانی بوده یا که
هنگامامضایاینالیحهتحویلنگرفتهبوده است.
اوباما هم باراک صدای و سر حتی قبل چند روز
از حامد قانونبربریتخواندو را درآمدو اینالیحه
پسبگیرد.من را امضایخود کرزاییخواستکه
این الیحه که این از فقط نه بسیار خوشحالم.
که این از برود بلکه سطل آشغال به است قرار
خوانندگان از اوباما هم حتی باراک که فهمیدهام

این صفحه است! قرص پا پر و مرتب و

میباشد ـ ساختگی داستان ـ این

عوضی نویسنده
ویدیو را در شکیرا وسکسی رقص زیبا داشتم
قول با یا و نمی گویند» دروغ «باسنها موزیک
که  میکردم «Hips don't lie» تماشا آمریکاییها

زد. زنگ نشریه سردبیر
زیاد که فرستادی مطلب آخری این گفت:

بامزه نیست!
کنند. قضاوت باید مردم گفتم:

بخندم. نتوانستم زدم زور هرچه گفت:
زور نزده اید. شاید زیاد گفتم:

شوخینکن! گفت:
بودم؟ شکیرا من کجای میدونید گفتم:
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درجا شمایل ببینن و با این شکل تهران خیابان های توی رو شما بچه های گشت ارشاد احمدی نژاد: اگه
میکنن! دستگیرتون

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

و سواحن جتاری وامهای مسکونی و مالی و در امور جتربه شما مشاور با
مناسبترین نرخ با عمر و بهداشت و اتومبیل، بیمههای حوادث، ناشی از

گرامی میباشد هموطنان خدمت شما در

مامقانی شهریار
  A. B. P. Insurance Agency

Residential & Commercial

متاس تلفن

703-906-5776
 smameghani@gmail.com

7202 Arlington Blvd., Suite 300, Falls Church, VA 22042

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

اردیبهشت) ۱۴) می ۴ دوشنبه

معاصر ایران تاریخ شاهدی بر

سخنران:

احمدزاده طاهر

اردیبهشت) ۲۱) می ۱۱ دوشنبه

جنبشهای اجتماعی کارگران و

سخنران:
مویدزاده سیامک

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

با زنت با عصبانیتگفت: دوباره و جواب نداد
مطالب جای به را جدی مطلب که شده دعوات

شوخیقالبمیکنی؟
باز بودم؟ شکیرا کجای من میدونید گفتم:
دلمبهحالشسوختو پرسیدم: همجوابی نداد.
به شوخی که است مطالبی اون منظورتان شاید
خیلی به صورت را میتوان آنها ولی میآید نظر
حاال گفت: و خندید کرد. عنوان و نوشت جدی

بودی؟ ببینمکجایشکیرا بگو
کجای مطلب از شوخی گذشته  از گفتم: 

خندهات نگرفت؟
فارک چریکهای راجع به همه این گفت:
کردهای تعریف کارهایشان از و نوشتهای کلمبیا
اینکهحس میکنم مطلبدرجمعخیلی ولیبا

نگرفت. خندهام اصال خندهداره
با را شکیرا رقص داشتم که همینطور
حالتتوقفرویپخش عادی ریموت تلویزیوناز
میگذاشتمگفتم:به صفحه اشتباهیتلفنزدی!
قبلاز صفحات اینرا اونآقاییکهدوسهصفحه
کمونیستی و سوسیالیستی  مطلبهای  من

مینویسه درباره «فارک» نوشته...
را قطع تلفن زود و کشید خیلی خجالت
دروغ «باسن ها  سر رفتم دوباره من و  کرد

نمیگویند»...

سینمایی اخبار
آماده و ساخته قبادی بهمن فیلم باالخره
گربههای از «کسی که فیلم این گردید. پخش
برای شد موفق و دارد نام ندارد» خبری ایرانی
راهی فرانسه «کان» معتبر جشنواره در شرکت
بر را موفق دیگر نام این فیلمساز بار و شده آنجا
فیلمقبادیبهصورتپنهانی بیاندازد. زبان ها سر
زمینی ایران درباره فعالیتگروههایموسیقیزیر
ساخته شده وزارت ارشاد از چشم دور به بوده و

گرفت. نخواهد نمایش پروانه ایران در و است
سینمایی جواب خبرنگاران در قبادی بهمن
یک تم شما فیلم های همه چرا میپرسیدند: که
گفت: من دارد خود عنوان روی بر را نوع حیوان
دیدن سری عاشق از انقالب در قبل جوانی زمان
پخش ایران تلویزیون از که بقا» «راز فیلم های

کتاب بار  در طفولیت چندین و بودم میشد 
قصه بیژن شهر عاشق و خواندم را دمنه کلیله و

مفیدهستم.
در فیلمش از شرکت خوشحالی  ضمن او
جدید فیلم چند به زودی گفت: کان جشنواره
آینده فیلمهای که گفته شده زد. خواهم کلید را
«زمانیبرایمستیاسب ها» از بهمنقبادیبعد
از «کسی و میکنند» پرواز هم پشت ها «الک و
گربههای ایرانیخبریندارد»عنوانهای احتمالی
نفت خوردهاند» و«یکبشکه بلبلها را «کالغها
بدوناجازه خواهد داشت ومجددا برایخرها»را

شد. خواهند ساخته ارشاد وزارت

رفاه وزارت جدید آمار
که آمریکایی ایرانی خبرنگار صابری، رکسانا
افتاده زندان به بی گناه جاسوسی اتهام و جرم به
است، دیشببرایاعتراضبهحکمدادگاه دست
تجدیدنظر روز تا که گفت و زد غذا اعتصاب به
گرسنگی ادامه خواهد به حکم لغو این دادگاه و
در مصاحبهای وزیر رفاه ایران امروز صبح داد.
مهمان که صابری خانم اگر گفت: خبرنگاران به
خود جدید و آمار ارقام در هستند را ما خارجی
تعداد میلیون شش جای به امشب کنیم منظور
به ما گرسنه کشور در نفر یک میلیون و شش

تختخوابخواهندرفت!

ظهور از ترس
اینو به اطرافیاننزدیک احمدی نژاد شنیدم
پایان تا که است باور این بر هنوز که گفتهاند آن
ظهور امام زمان یقینا او ریاست جمهوری دوره

کرد. خواهد
بهتر است یا احمدینژادحرفش را عوض کند
امامزمان اینکه یا وتقاضایوقتبیشتریکندو

دهد. به خرج عجله عجلاهللا کمی
سرش! به زده بابا این میگویند ایران در رفقا
دوره سال  چهار همین  در میگویند  آنها 
که  جرم این را به ۱۰۰ نفر به نزدیک حکومتش
تحقیر و دستگیر هستند زمان امام کردهاند ادعا
زمان امام است ممکن چرا کردهاند! ناپدید و

که وقتی کند ظهور احمدینژاد دوره در بخواهد
به و دستگیر کنند ممکن است هم او را میداند

حرفهایش بخندند؟!
درکشوری کهخود بهخودگناهکار مخصوصا

کنی. ثابت را آن خالف مگر دروغگو هستی و

وزارت استخدام آگهی
ارشاد

توجهبه و با باشروعفصل بهاروآغازگرمیهوا
راحتازجمله از لباسهایکوتاه و مردم استفاده
آوردن روی همچنین و رنگی و باز یقه لباسهای
(قوزکنما) کاپری مدل شلوارهای به خانمها
تعدادی عینکهای آفتابی، آنها از استفاده و
در کار برای مردم کنترل و سرکوب برای بسیجی

گشتبسیجاستخداممیشود.
به نمیباشد. الزم سوابق تحصیلی و مدرک
مزایایکافی استخدامشدگانحقوقومخصوصا
دوره و نیست دایمی کار این گرفت. خواهد تعلق
بود. پاییز خواهد فصل پایان فقط تا استخدام
تلفن... بهمعروفبا رییسدایره امر عالقمندانبا
تماسگرفتهو در صورت عدم پاسخ با تلفن...برای

بگذارند. پیغام منکر از نهی دایره رییس
کارگزینی اداره

آسمانی پناهندگی
جمهوری اسالمی زیاد صدای و از سر بعد
موشک سفیر که با امید سر فرستادن سفینه بر
در است خبری مدتی بود، آسمان فرستاده به
در جایی درج و سرنشینان این سفینه باره آن

نمینمایند.
کشور بلندپایه وزارت روسای یکی از گفته به
کهبهخارجپناهندشدهسرنشیناناینسفینهدر
بیرون مخفیانه از کابین خود اول روزهای همان
پناهنده دست دور سیاره و کره چند به و آمده
نامه خود ادعای اثبات برای مقام این شدهاند.
ازطریقفاکسبه مادرش که یکیاز سرنشینانرا
کرده بود ارایه فرستاده تهران در جنوب ایران در
نوشته سفینه امید سرنشین این نامه در است.

آمدم در شده خراب آن از باالخره جان بود: مادر
تو زودی به غربت شدم. سیاره در این مقیم و
صبر مدتی ولی باید آورد اینجا خواهم به هم را
خیلی سیاره در این سال های اینها چون کنی
کره زمینطولمیکشد در سالهای ما از بیشتر
 ۵۰ تا را حداکثر خودم زنی است سیتی قرار و

بگیرم! سالدیگر

قضاییه قوه اطالعیه
اسالمی انقالب دادسرای

آمادگی خود که وکالیی وسیله از کلیه بدین
به متهم صابری رکسانا خانم از دفاع برای را
کردهاند بیگانگاناعالم برایدشمنو جاسوسی
خرداد اول تا پایان وقت اداری روز که میرساند
اوین معرفی زندان اتهام تفهیم بخش را به خود

نمایند.
خواهشمنداستاصل جواز وکالترافراموش

نفرمایید.
با دشمن مبارزه جاسوسی و دفتر امور

یک پروژههای
کاسهکردن

قبلدریکحرکتبیسابقهمحمود چندروز
احمدینژاداعالمکردکهقصدداردسازمانحجو
و گردشگری سازمان میراث فرهنگی! را با زیارت

نماید. دستی ادغام صنایع و
ولی نکرد عنوان را خود تصمیم علت او
حسین که طرح این مخالفان به مستقیم غیر
آنها شریعتمداریرییس«کیهان»تهرانیکیاز
بودگفتکه وقتی همهچیزیک کاسه استوهمه
را نهادها نباید این چرا پاطی شده قاطی وظایف

نمود؟! ادغام هم در
این کردن  یکدست برای  احمدینژاد  گویا 
وزارت به زودی دولتی درصدد است که مراکز
را دفاع وزارت نیز و کشور وزارت با را خارجه امور
ریاستجمهوری وزارتارشادوهمچنیندفتر با
ادعای خودش به و نموده یکجا رهبری با بیت را
کشور مسلمانان بیتالمال کردن هزینه در کلی

صرفهجویینماید!


