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حاشیه انتخابات در
دیگر  جای است ممکن که  اخباری

نخوانید
را او که خودمان مخصوص خبرنگار طریق از
فرستاده ایم تهران به انتخابات اخبار تهیه برای
دریافت کرده ایم که خواندنی جالب و چند خبر

نقل می کنیم: شما را برای آنها

مذاق*** به زیاد موسوی انتخاباتی تبلیغات
است. نیامده خوش «کیهان» دولتی روزنامه
طرفداران موسویکهگردهماییباشکوه وعظیمی
کرده بودند برگزار تهران ورزشگاههای یکی از در
سبز، موی سبز، (لباس سبز رنگ از استفاده با
مانتو  و سبز، بادکنک سبز، گالیل سبز، عینک

را احتمالی دهندگان رای توجه سبز) روسری و
جلب نمودند. روزنامه «کیهان» به خود بسیار
ستاد توسط سبز رنگ از استفاده به حمله ضمن
دادن» نیزه قرار سر بر «قرآن را با آن موسوی
بهعنواناعتراض اینروزنامه خوارجمقایسهکرد!
جوهر با را خود روزنامه اول صفحه حروف تمام
گردهمایی طرفداران عکس عمدا نوشت و قرمز

کرد! را سیاه و سفید چاپ موسوی
 
از*** احمدینژاد محمود طرفداران استفاده

پرگهر»، مرز  ای ایران  «ای ایران،  ملی  سرود
متعصب روحانیون از بسیاری فشار زیر قبال (که
به  و ۵۷ حذف سال انقالب دستاندرکاران و
تبلیغات برای بود) شده سپرده فراموشی دست
گرفتهاست. اعتراضبسیاریقرار انتخاباتیمورد
احمدینژادازسرود جمهوری آنها پرسیدهاندچرا
قولداده احمدی نژاد نمیکند؟ اسالمیاستفاده
انتخاب برای کافی آرای دریافت صورت در ـ که
پرچم احتماال و ایران» «ای ملی سرود مجددـ 
را دوباره قانونی اعالمکند! مهدی وخورشید شیر
من گفته است: و کرده اعتراض امر به این کروبی
را بکنمو احمدینژاد اینایده میخواستم اینکار

دزدیده است. از من را

به*** احمدینژاد مخالف روزنامههای حمالت
جمهور رییس من درآوردی و ساختگی آمارهای
احمدینژاد دارد. ادامه خود دولت عملکرد از
گرانی و تورم افزایش وحشتناک نرخ خاطر به که
مصاحبه آخرین در گرفته است قرار حمله مورد
لوحانه لبخند ساده ارایه خود ضمن مطبوعاتی
میکند نرخ تورم فرقی چه مخصوص خود گفت:
ظهور زمان امام بزودی که وقتی باشد چقدر
یا حتی منفی و صفر به نرخ این خواهد کرد و

خواهد رسید؟

و*** باشگاهها در موسوی طرفداران گردهمایی
رنگ چیز همه که حالی در بزرگ ورزشگاههای
استفاده موسویبا دارد. ادامه گرفته بهخود سبز
جمله از بسیاری مثبت احساسات سبز رنگ از

است برانگیخته را ایرانی تینایجرهای و جوانان
محل نفری به هزار بزرگ گروههای آن ها در و
می آورند. هجوم موسوی انتخاباتی نطقهای
آخرینمحلاجتماع جالباینکهدیشب در خبر
همراه خاطر به را  جوانی موسوی  طرفداران
تازهخانگی و ماریجوآنایسبز داشتنچندکیلو
کهصرفا دستگیرکردندوپلیسبهانهاینجوانرا
میخواسته اعتقاداتسبزسیاسیاشرا بهنمایش

است! نکرده قبول بگذارد
 
نظرسنجی که*** چندین نتایج انتشار بعد از

موسویو از پایین تر را تعدادهواداراناحمدی نژاد
یک رییس شماره استطرفدار کروبی نشانداده
به خبرنگاران رجبی فاطمه یعنی خانم جمهور
پیروزی کتاب خود به نام «معجزه بزودی گفت
کرد منتشر خواهم را دوم» دوره احمدینژاد در

کرده باشم! کمکی او به کمپین تا

محبوب*** و معروف هنرپیشه نصیریان، علی
کرد اعالم موسوی از را خود پشتیبانی ایرانی،
از احمدی نژاد الیق تر را موسوی او که گفت و

میداند.
روزنامههایمخالفاحمدی نژادنوشتند:حتی
احمدینژاد چهار که فهمیده هم «آقای هالو»
شیره را سرشان کاله گذاشته و مردم سر سال

کاندیدایمناسبینمیباشد! استو مالیده

ایرانی*** جوان دختر گروه چند شایعاتی طبق
مختلف نقاط در و چسبان کوتاه مانتوهای با
پوسترهای و پالکارد حمل با و ظاهر شده تهران
دادهاند. شعار احمدینژاد  نفع  به تبلیغاتی
این با حتی که این دخترها میگویند شاهدان
طرفداران و زیبایی به لوندی سکسی مانتوهای
که میشود گفته نبودهاند. موسوی سبزپوش
دخترانمانتوپوشطرفداراحمدینژادقبالتوسط
احمدینژاد جلب انتظامی دولت نیروی بسیج و
احمدینژاد برای تبلیغ و بودند شده دستگیر و
یکیازشروط کاهشمیزانجریمهو مدتزندانی

است! بوده آنها

ازهروسیلهممکنتبلیغاتیدرستاد*** استفاده
و مردم بسیار احمدینژاد مورد انتقاد انتخاباتی
اینستاد است. گرفته قرار همچنینطرفداراناو
دختران ملی«ایایران»، سرود از استفاده از بعد
بامانتوهایکوتاهرابهخیابانهاریختهاست.مدیر
هدف خبرنگاران گفت: به انتخاباتی احمدینژاد
می کند. توجیه را هدف این به رسیدن راه نهایی
استفاده آمریکا ملی سرود از ما که است خوب

نیاوردیم! دختر وگاس الس و از نکردیم

دریافتاعتراضاتی*** بعد از احمدینژاد محمود
آمار جمعآوری که به و نهادهایی دولتی ادارات از
آنها اعتراض هستند مشغول نهم دولت ارقام و

خواند. بیاساس را
دولت اعداد و ارقام که کرده اند ادعا مراکز این
است. بی اساس تورم و بیکاری مهار مورد در نهم
زمان  در ۲۰ درصدی نرخ تورم آنها میگویند
نرخبیکاریهم  و احمدینژادبه۲۵ درصدرسیده
رسیده است.  بیشتر به ۱۸ درصد و ۱۲ درصد از
احمدینژادگفت: اگرتورمکه پدیدهایجهانی
نهم برای ایجاد دولت بگذاریم تالش کنار را است
او است. بوده اخیر بینظیر سال سی در اشتغال
توانستیم برای دولت نهم بود که در افزود فقط
پلیسسال، به عنوانپلیس پارک، نفر میلیونها
کنیمو ایجاد پلیساینترنتکار و پلیسدانشگاه
اینتازهبدوناحتسابلباسشخصیهاومداحان

میباشد! بسیجیها و

آگهی فروش کتاب
به اطالع کلیهعالقمندانکتاب بدینوسیله
زنجیرهای فروشگاههای شرکت همچنین و
که  میرساند آمریکا در ۹۹ سنت» «همه چیز
احمدینژاد محمود شکست پیشبینی علت به
کتاب امسال جمهوری  ریاست انتخابات  در
خانم سوم» نوشته هزاره «احمدینژاد معجزه
جلد برای را به بهای یک سنت رجبی فاطمه

و فروش اعال آماده جلد برای سنت و دو عادی
پخشنمودهایم.

در را کتاب این که هستند آزاد خریداران
ایران جمهور فعلی رییس پیروزی مجدد صورت
خود خریداران به دالر از یک بیش  مبلغی به

عرضهکنند.
تماس تلفن... با عمده سفارشهای برای

حاصلفرمایید.
لوس انتشارات مدیریت
روانی و کتابهای تخیلی قسمت

نظام کارآمدی تصویر
صفحه در تهران، چاپ «رسالت»، روزنامه
زده احمدینژاد تیتر درشتی در دفاع از خود اول
بودبه اینعنوان:«احمدینژادکفایتارایه تصویر

را دارد.» کارآمدی نظام
درشت تیتر این خواندن از بعد چرا نمیدانم
همان افتادم. معلم مال و قدیمی داستان یاد
سیاه روی تخته را مار کلمه که معلم داستانی
مینویسدومالاعتراضمیکندوبهمردم میگوید
مار این و شما کاله می گذارد سر دارد بابا این که
نیستوسپس درمقامچالشبهنوشته کلمهمار،
تصویرمارراروی تختهمیکشدو میپرسد:بگویید

معلم؟! مار من یا مار درست است مار کدام

در مذهب ادغام ورزش
از آخرین برنامههای ورزشی تلویزیون یکی در
جو ظاهرا که برنامه گوینده اسالمی جمهوری
به است فراگرفته را وجودش سراسر مذهبی
بزنید فریاد که این جای به می گوید تماشاچیان
گویا توصیه اینگوینده «گل»بگویید«اهللا اکبر»!
از و خوش نیامده تماشاچی مذاق مردم به زیاد
نوبت سیاست دین و شدن از قاطی بعد که این
پکر کمی  شده  مذهب و ورزش قاطی شدن 

بودند. شده
که برنامه اش برنامه گوینده این حرف از بعد
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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

خرداد) ۱۸) جون هشتم دوشنبه

کانون مدیره هیات انتخابات

خرداد) ۱۸) جون ۱۵ دوشنبه

امروز تا انقالب از ایران ادبیات انداز چشم

سخنران:
احمد کریمی حکاک

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

نداشته باشید! زیادی نظر «شورای نگهبان» هستیم؛ انتظارات تسلیم ما مردم! کروبی: آی

هزار چند است، میشده اجرا زنده صورت به
اکثر آن ها و زده برنامه تلفن به استودیوی نفر
در نداره که اشکالی اینجوریه اگر پرسیده بودند:
نماز جماعت بهجایاهللا اکبر گفتنفریادبکشیم
مستقیم تماس تلفن البته که گل...؟! گل...

می کنند... قطع بالفاصله را مردم

ترافیک توی نوشتههای
تویترافیککه گیرمی کنی هیچچیزیمثل
تلفنموبایلرفعبیحوصلگینمی کند.بیاختیار
زیادباهاش اولیننفریکه به برمیداریو تلفنرا
رفقایی اون از میزنی. زنگ نداری رودربایستی
حرف سینما و و سیاست و هوا زمین از تو با که
که مزاحم نمیکنی احساس هیچوقت میزند و

شده ای. او وقت
این به تلفنزدم و همتویترافیکبودم دیروز
دوستقدیمی.طبقمعمولمثلبرقجوابداد.
به اوضاع از چطوریو چطورمحرفمان رسید بعد
جلوی بودم رسیده شهر جادههای و ترافیک
شهر شلوغ شاهراه توی عوارض دریافت کیوسک
۵۰ سنت  باید است. چهارصد جاده اسمش که
بهداخلدستگاهاتوماتیکبیندازیکهچوبمانع

رد شود. اتومبیلت که بگذارد و باال برود
را ندیدهای. این یکی گفتم:

را؟ کدام گفت:
گنده نوشته  یک مانع چوب به گفتم: 
مکدونالد رستوران قهوه تبلیغ که چسباندهاند

است.
جالب! چه جدی؟ گفت:

۵۰ سنت  این از خرجشان که معلومه گفتم:
نمی آید. در تو و من

تبلیغات دست  از باشد. باید جدید گفت
توالتها و بنزینها پمپ توی کرد. فرار نمیشود
برسد چه زدهاند بازرگانی تبلیغات شعارهای هم
رد از آن نفر میلیون نیم روزی که این جاده به

میشوند.
است. خرده لوس یک من به نظر گفتم:

گفت: چرا؟
گفتم:برایاین کهتبلیغقهوه مکدونالدروی
عوارض مسخره و کیوسک باالرونده چوب یک

میآید. نظر به
میخواستی چه تبلیغاتیباشد؟ گفت:

یک بود قرص ویاگرا اگر تبلیغ مثال گفتم:
می آمد! نظر به منطقیتر خرده

ازدوستم خداحافظی ترافیکشل وولشدو
خوش گذشت! خیلی خالی کردم. جاتون

مژدگانی
امید تحقیقاتی از سفینه  که است مدتی
به کشورمان اسالمی دانشمندان  توسط که 
که از کسانی از نداریم. خبری شده فضا پرتاب
تقاضا اطالعی دارند سفینه این و موقعیت محل
دفتر یا تحقیقاتفضاییو مرکز با فورا میشودکه
یا وزارت کشور تماس حاصل مخصوص سپاه و

آورند. در به نگرانی از را بسیاری و نموده
موشک یک جایزه عنوان  به  یابندگان به

میگردد. تقدیم ـ ۳» «شهاب
عمومی روابط دفتر
فضایی اسالمی اداره تحقیقات

کشور وزارت اطالعیه
نامزد چهار از که نشریاتی و روزنامهها کلیه از
اخبار در جاری کشور ریاست جمهوری انتخابات
و کرده یاد نامرد» عنوان«چهار به و مقاالتخود
اشتباهچاپی وحروفچینی قلمدادنمودهاند آنرا
معتبر مدارککافیوشهود با که میکنیم تقاضا
نشریه چینی و حروف مسئولین تایپ با همراه
۱۲ فورا حضور  انقالب شماره دادسرای در خود

از خود دفاع کنند. یافته و
نشریات سانسور و کنترل دفتر عمومی روابط

تاریخی عمیق افکار
کشتی از نشانه ای و اثر هیچ که این علت آیا
باشد موضوع نیست نمیتواند این دست در نوح
وزن تحمل نوح بیشتر از ظرفیت و حضرت که
که این شد و باعث کرد را سوار کشتی حیوانات

حرکت بالفاصله غرق شود؟ از بعد کشتی

قرمز خواب های
که میکردم تماشا تلویزیون و بودم نشسته
چه شب موقع این آمد. در زنگ صدای هو یک
رویکانال از تلویزیونرا کسیمی تواندباشد؟فورا
به پشم و و ریش برنامه یک روی اروپا گذاشتم
در می زند. در را کسی چه تا ببینم طرف در رفتم
لباس همان با دیدم. لوپز را جنیفر کردم باز که
در بود پشت قرمز رنگ به که و سکسیاش کوتاه
فریاد و پرید دید باال مرا ایستاده بود. وقتی که

کشید:سورپرایز!
ماچکردن مرا تویبغلم وشروع کرد پرید بعد
جای ماتیک از را پر گردنم صورت و و تمام سر و
رنگشکرد.زنفضولهمسایهروبروییدر پر قرمز
ما. زدن زل به کرد شروع و کرد باز را آپارتمانش
آمدتویخانهورویکاناپهجلویمنشست. جنیفر
برات دلم گفت: میکنی؟ چکار اینجا پرسیدم:
آمدم. و گرفتم را هواپیما اولین بود. شده تنگ
به احتیاج و است راه در انتخابات بودی گفته
کمک داری. درسته؟خندیموگفتم: ممکنه یک
اهلش هستی؟ خندیدو خردهخطر داشته باشه.
بزرگشده ام. پورتوریکو گفت:منتوینیویورکو

نترسان! خطر از مرا
پرسید: و بعد زدیم گپ هم دقیقه با سه دو
خجالت با چیزیداریبخوریم؟ خیلیگرسنهام.
گفتم:غذاچیزینداریم.اهلآبدوغخیارهستی؟
بالحنبسیارخوشحالیگفت:ازغذایهواپیماکه

خوردهای؟ غذا هواپیما تو جدیدا بهتره.
پایان به خیار آبدوغ خوردن بعد ساعت یک
لبخندی و کشید ته کاسه خودش را باال رسید.
آمد؟ خوشت بود؟ پرسیدم: چطور زد. رضایت از
گردویش خرده یک ولی بود خوب خیلی گفت:
خشک نعناع رفته برگهای کم ریخته بودی! را
خندهدار خیلی و صورتش دندانهایش الی بود

بود. شده
تو اینجایی. جنیفر لوپز گفتم: باورم نمیشه
کاش تویخونهمنمشغولخوردنآبدوغخیار!
ویدئو خوردنت یک شام و آمدن میتونستم از

«یوتیوب». توی بگذارم و کنم درست
پاریس معروفیت به مرا اگر گفت و خندید

حرفی ندارم. نکنی اونجوریاش نوار هیلتون و
میکردم درست داشتم چایی آشپزخانه توی

اهل کرد. پرسید. بغل مرا از پشت و آمد که
شیطونیهستی؟

گفتم:چهشیطونی؟
و نوشتی نامه برام که توی همونی گفت:

گفتیبیام.
دستگیرتکنندچی؟ اگر گفتم:

هستم. آمریکا سیتیزن من نترس. گفت
ندارند. جرات

مشکی چایی خوردیم. چادر این که از بعد
و کرد سرش بودم خریده برایش که را بلندی
کرد. بعد قایم آن زیر را سکسی اش و لباس کوتاه
اوجلومی رفتومن پشت زدیم رفتیمتوخیابان.
و عبا که میگشتیم اونهایی دنبال به سرش.
یکی و توی خیابان راه میرفتند. داشتند عمامه
طرف جلوی رفت جنیفر دیدیم. دور از را آنها از
الی ناگهان شد جلب او به یارو توجه که وقتی و
در افتاد به او که نگاه آن مرد باز کرد. را چادرش

کرد. غش و افتاد زمین روی جا
و بار ها را کار و همین رفتیم جلوتر و جلوتر
خیابانطوالنیو شلوغ آخر به کردیم. تکرار بارها
کرده غش عمامهای و عبا نفر صدها رسیدیم که
جنیفر لوپز مرتب بودند. شده روی زمین ولو و

توی را سر او شکمم من هم پشت میخندید.
مردم متوجه می خندیدم. و بودم دستانم گرفته
پنجره و بالکن از کردند شروع و شدند قضیه
سرخ گل لوپز جنیفر و من سر بر اتاق هاشان
خار که سرخ گلهای از یکی ناگهان ریختن.
عجیبی و سوزش خورد پشت گردنم به داشت

گرفت. فرا را بدنم
را گردنم دارد زنم که دیدم و پریدم خواب از

قیافه اشعصبانیبود. نیشگونمیگیرد.
میدیدی؟ خوابها اون از باز پرسید:

گفتم نه به خدا!
و می خندیدی داشتی نگو. دروغ گفت:

میلرزیدی...
می دیدم! سیاسی خواب داشتم گفتم:

گفت: آره با عصبانیت زد و سرم تو متکا را
باشه. آخرت این دفعه عمهات! مرگ

روی دقیقه چند طاقباز و مالیدم را چشمانم
تختدرازکشیدم. چشمانمرابستم تابقیهرویایم
بود. شده غیب چیز همه نتوانستم. اما ببینم را
حالت ناامیدیغلت همان طوریکه رویتخت با
تمام سرخ گل و معطر بوی قوی ناگهان میزدم

کرد... پر را اتاق
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