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Super Global
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است موجود ایرانی آجیل و خشکبار خانگی، شیرینیجات تازهترین و بهترین همچنین

میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
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که بگو چیـزی یک
بگنجه!

این که جدید احمدینژاد درباره این ادعای
کشته دولتی نیروهای دست به آقاسلطان ندا
خیلی کشته اند تظاهرکنندگان خود را او و نشده

است. خندهدار
تئوریها و حرفها این از احمدی نژاد البته
قبالهمتحویلمردمداده بودوبعضیسادهلوحان
خود را ندا که خریده بودند. این را او حرف هم
جاناف بگوییم مثل این است که کشتهاند مردم
این است مثل یا کشت! ژاکلین زنش کندی را
کرد! ترور ملیجک ناصرالدین شاه را بگوییم که

بازم بگم؟ بازم بگم؟

بشماریم! دوباره
انتخابات بازنده کاندیداهای و مردم فشار زیر
دستور نگهبان ایران، شورای جمهوری ریاست
اینوسیله تا به را صادر کرد درصد آرا شمارشده
شود. شمارش تایید زده صحت رایگیری مهر بر
تلویزیون جمهوری از زنده صورت به آرا گویا این
چون می گویند است. البته شده پخش اسالمی
برنامه زنده یک در رای میلیون شمردن چهار
خیلیها و بوده طوالنی و خستهکننده بسیار
روی آنرا یا و خاموشکردند را تلویزیونهایخود
دیده هم که قبال گذاشتند کره ایران و مسابقه

میدانستند! را مسابقه نتیجه و بودند

نه؟ بگوییم یا و اکبر اهللا
از پس اخیر هفته چند عرض در ایران مردم
کرده اند. حدود  ۸۸ خیلی قاطی سال انتخابات
نمازتان دعا و که میزدند توی سرشان سال سی
حاال نکنید. فراموش را اکبر و اهللا و را بخوانید
میزنند که سرشان توی دوباره و ورق برگشته
این میگویید؟ اکبر و اهللا پشتبامتان روی چرا
ارشاد که وزارت نیست بهتر سیستم؟ آیا شد هم
و بیایند کنار هم با جوری یک اطالعات و وزارت

بیاورند؟ در سردرگمی این از را مردم

نده! فحش آقا
این نطقآخراحمدینژادکهطی آنمردم گویا
معترضایرانبه رژیمرا«خسو خاشاک»خوانده
بودزیادبهمزاجمردم خوش نیامدهوحسابیآن ها

است. کرده عصبانی را
تابلوی پارچهای، هزار صدها این نطق از بعد
این مردم درباره توسط آهنگ شعر و و پوستر
توهین رییسجمهورساختهوپرداختهشده است.
مردممیگویندایناحمدینژادخیلیبایدمواظب
را مردم حاال درمیآید. دهنش از که چه باشد
یک خواندن اوباش و ارازل و جاسوس و منافق

هم خوب و خاشاک... خجالت خس چیزی ولی
است... چیزی

جوالی چهارم جشن
سفارتخانهها

اعتراض دادن اوباما برای نشان باراک دولت
نیروهایدولتی رفتارخشونتآمیز از وخشمخود
شهرهای تظاهرکنندگان در خیابانهای علیه
بود قرار که ایرانی سفرای از خود دعوت ایران،
مهمانی مراسم در کشورها سایر سفیران مانند
آمریکا) در استقالل (روز چهارم جوالی جشن
شرکت دنیا سرتاسر آمریکا در سفارتخانههای
اسالمی دولت سخنگوی گرفت. پس را کنند
بهخبرنگاران بعداز پخش اینخبر ایرانبالفاصله
قبول هم نبوددعوت را حال قرار «ما بههر گفت:
دعوتاوباما اینجشنبرویمومطمئنا به کنیمو

میکردیم.» رد را
گفت: سخنان خود ادامه سخنگو در این
سخت قدر شرکت در این جشن را آن «شرایط
به رفتن از گرفتیم تصمیم ما که بودند کرده

خودداریکنیم.» سفارتخانهها
با که ضمیمهای برگه خود ادعای اثبات در او
قوانین ومقررات بودو کارتدعوت فرستادهشده
شرکتدر جشن چهارم جوالیدرآنذکرشده بود
مقررات ضمیمه برگه داد. نشان خبرنگاران به را
نمایندگی ایرانی مهمانان  شرکت  برای را زیر

بود: کرده اعالم اسالمی جمهوری
صندل  با دمپایی و این جشن ورود به ۱ ـ

ممنوعاست!
از  بعد آمریکا را پرچم ندارند مهمانان حق ۲ـ 
آتشبزنند! پارکینگ سفارتخانه خاتمهجشندر
ورودبهسالنبایدبه  کلیهمهمانانقبلاز ۳ـ 

بزنند! عرق اسپری ضد دئودورانت و خود
که  مهمانانی به ندارند حق مهمانان ـ  ۴
آنها فحش به و تف کنند کباب خوکمیخورند

بدهند!

اقوام و  آوردن محدودیت جا از علت ۵ ـ به
فرزندانتانخود، و خویشاوندانخود،مگرهمسر

خوددارینمایید! اکیدا
شام  مهماناندرطی مراسم دعایقبلاز ۶ـ 
حق هستهای «انرژی چون شعارهایی دادن حق

ندارند! ماست» را مسلم
بشقاب  از انگشت با ندارند حق مهمانان ۷ـ 

بردارند! دیگر غذا مهمانان
مرگ  و آمریکا بر مرگ شعارهای دادن ۸ ـ
خواهد ممنوع مهمانی مدت طول در اسراییل بر

بود!
به  با خود خود را یواشکی لطفا مشروب ۹ـ 

میهمانینیاورید!
بیحجاب  زنان به فیزیکی حمله هرگونه ۱۰ـ 
اینجشن ممنوعبوده واستفاده شرکتکننده در
اذیت آزار و و پنجه بوکس برای باتوم چماق و از
کاله کراوات، دستبند، شالگردن، که مهمانانی

نمیشود. توصیه پوشیدهاند سبز لباس و

برای جمهور رییس
ایران از خارج

اسالمی جمهوری خود که آمارهایی طبق
ایرانیانخارج از است میرحسینموسویدر بین
است. گویا  آورده بیشتر ۷۰ درصد یا حدود کشور
ایرانیان آرای که بود سخت برایش کشور وزارت
کشور داخل آرای مانند  را هم کشور از خارج
از صندوق های ارسال هم شاید کند. دستکاری
هزینه سرسامآور این با قالبی آرای با شده پر قبل
روی خرج خیلی خارج به «دیاچال» و پست

است. دستشانمیگذاشته
عنوان به را موسوی ما نباید چرا منمیگویم
سر کار کشور بر از خارج رییس جمهور ایرانیان
بگذاریم؟ رییسجمهورهایقبلیبرایما درخارج
برده اند را به جز این که آبرویما آیا کرده اند؟ چکار
معامالت و پول و فرستادن ویزا گرفتن کار یا و
کار سخت تر کرده اند و زجرآور برای ما را تجاری

است؟ برآمده دستشان از دیگری
پنج حدود کشور ایرانیان خارج از میگویند
که رییس درست است شش میلیون هستند. تا
جمهورشدنبرایجمعیتیاینقدرکمافتخارش
مثلریاستجمهوریکشوری۷۰ میلیونینیست 
تعیینکننده تعدادنفراتمیتوانداینقدر ولیآیا
سال چهل پنجاه بگو که فیدل کاسترو را باشد؟
خوش کوبایی میلیون دوازده ده به دلش فقط

است! نکرده هم شکایتی و بوده

خدمت تکنولوژی در
انقالب

در مردم تطاهرات شد باعث که چیزی تنها
موثر ایران انتخابات به اعتراض برای خیابانها
و کامپیوتر و دستی تلفن وجود باشد مداوم و
و اختناق وجود با توانستند آنها بود. اینترنت
اینانتخاباترا تصاویر و سانسورهایشدیداخبار
مخابره جهان و مردم به رسانهها دنیا سرتاسر در
کنند. چیزیکهمثالدر کوبا نمیتوانازآنسراغی
در هندلی! کامپیوترهای اولین تازه چون گرفت
با دنیای استتا گرفته قرار اختیار تعدادیمعدود
آ نها از بسیاری آشنا شوند (و خود جزیره بیرون
بجایصندلیمورداستفادهمردمقرارمیگیرند).
زورکی سیستم توانست که بود تکنولوژی بله،
ترک خورده ایران مانند شیشهای در را اسالمی

دهد. نشان جهان مردم به و کند نمایان
بیخود نیستکهبنیادگرایاناسالمیازجمله
چون مخالفند. رفتن دختران مدرسه با طالبان
تویتر اولمدرسهومکتب است و بعد فیسبوکو

و کلهاش پیدا میشود! یوتوب سر و

افکار عمیق سیاسی
عنوان به انتخاب مجدد بعد از احمدینژاد
کوک شده عروسکی که رییس جمهور، مانند
باشدرویصحنهقرارگرفتوگفت:مردمیکهبه
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بزنید ورق لطفا

چکارمیکنی؟ آقا حاج ـ
باشه! بابا این عبای زیر شاید می گردم شدهام گم رایهای دنبال ـ

Advanced Network Concepts, Inc.

کامپیوتری  خدمات کلیه انجام
کامپیـوتر باسابقه مهندسین توسط

شبکه نگهداری و راه اندازی نصب، طراحی،
پزشکان مطب و شرکتها، دفاتر تجاری کامپیوتری
کامپیوتر و پرینتر وسایل گونه همه خرید برای رایگان مشاوره با

Phone: (703) 343.5449  
 www.anciva.com 

و گناهان شاهان
Kings & Their Sins
باستان شهیـر مورخین گفتار طبق

از شاهان برخی هولناک در دربار و جنایات فساد
هخامنشی شاهان از بعضی نمودن گرایش باستان،
مزدک. و مسیحی  یهودی، ادیان به ساسانی  و
آشنا آن با بار اولین  برای که  ناگفتنیهایی
مطابق لذا بخوانند باید همه را کتاب این میشوید.
که هرچقدر بپردازید؛ کتاب این بابت خود بودجه با

کنید. باشد. تلفن جزیی

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:

«پژوهشگر»:
ناصری هما

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

(۱۵ تیر)  ۶ جوالی                                                                       دوشنبه

                                      گفتار درباره:

سیاسی: تغییرات                                        چشمانداز
                                    اصالحات، انقالب، یا...           

سخنران: دکتر مهرداد مشایخی                      

(۲۲ تیر)     دوشنبه ۱۳ جوالی

        گفتار درباره:

ایران ادبیات            چشمانداز
انقالب تا امروز         از         

احمد کریمی حکاک   سخنران:

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

     

نظامندارند! تظاهراتخیابانیمیآیندمشکلیبا
سئوالی کهمندارمخیلیسادهاست:چرا نظامی
پلیس کهمردمشمشکلیبا آنندارند بایداینقدر

باشد؟! داشته شورش ضد

جکسون مایکل بای بای
و داغ که خیلی بود هفته ایران چند اخبار
اینانتخاباتقالبیو بهخاطر بود؛ جنجالیشده
تلویزیون ورادیویی بهقولی کودتایانتخاباتی.هر یا
که این تا داشت. ایران از خبر میکردی باز که را
مرد. و کرد جکسون یک هو سکته مایکل و زد
مرگ  روی چرخید ۱۸۰ درجه ناگهان اخبار همه
مایکل جکسون.بهخشکیشانس!اولکار صدور
تازه مردم دنیا و بود جهان به سبز ایران انقالب
درست را ایران کشور اسم بار اولین برای داشتند
نمیشد مایکل جکسون، می کردند. آقای تلفظ
از یکخرده موادکمتر میزدیو میگذاشتی بعد

میکردی؟ سکته کار سر بر موسوی آمدن
***

و معروف آهنگ  میدانید که همانطور 
بی رقیب ستاره جکسون که او را مایکل جهانی
معنی  دو این اصطالح نام دارد. Beat It کرد پاپ
معنی این دو هر سعی داشت از هم آهنگ دارد و
یعنی «بزن» اول معنی کند. اصطالح استفاده
در بین بسیجیان و اول یا «بزنش». این معنی
گویا و افتاده جا کامال لباس شخصیهای ایران
حال خیلی هیجان انگیز آهنگ این با هم آنها
باتوم با وقتیآنها گفتهاندکه خیلیها میکنند.
مردم به ساطور و چاقو و چماق و فلزی لوله و
حملهمیکننداینآهنگ را زیرلبزمزمهمیکنند

میشوند. شارژ حسابی و
است. چاک بزن به اصطالح معنی دوم این
از یکی یقه با عصبانیت کسی که وقتی مثال
از میگیرد تهران خیابانهای در را ماموران
در میکند. استفاده ترانه این موزیک و ریتم
که وقتی آشوبها و تظاهرات و راهپیماییها
از مقامات به برخی از پیشنهاد استعفا صحبت
اسالمی داده میشود اکثر آنهایی رژیم بلندپایه
این شدهاند مایکل جکسون بزرگ موزیک با که

میکنند. زمزمه را آهنگ

را ترانه این هم با  مردم  همه که وقتی
...Beat  It...Beat It میکنند تکرار و میخوانند

میشود. برابر قشنگیآهنگچند

مردم کمک به خدا
میآید ایران

برای مردم را آقاسلطان ندا این خدا انگار که
دلخراشش عکسهای مرگ فرستاده بود. ایران
و حتی رسید دنیا سرتاسر به توسط بسیجیان
بهجوش تبت را بوداییهای ضدخشونتمنطقه

انداخت. خروش و
شهرتش در داد. تکان دنیا در را ندا همه
چین معروفتر در و شد بیشتر از ژاندارک فرانسه
دولتی تانکهای برابر در که شد دانشجویی از

ایستاد.
ولیمن میگویندشانسآوردیم، بعضیرفقا
مردم حال به دلش خدا بود که کار این میگویم
برای را حل بود و بهترینراه ایرانسوخته بیچاره
سناریوی یک و کرد پیدا آن ها درد کردن جهانی
و خشونت مقداری با البته جالب و قوی بسیار

کرد. پیاده خون،
شعور. انسان با و بود،همفهمیده هم زیبا ندا
از برای مردم میتپید. مهمتر و دلش بود خوبی

داشت. هم سادهای نام همه
آسانی به همه شرقیها و غربیها که نامی
ناماحمدی نژادو خامنهایتلفظ بهتر از میتوانند
این در اینفاکتورها از کدام هر کنند.میدانیداگر
چقدر کار مردم ایران الهی وجود نداشت معادله

سختتر میشد؟

به ایران از «اس اماس»
فلسطین

که سنگ هایی را اون از مقداری برادر، لطفا
بهطرف سربازاناسراییلی فرستادیم تا برایشما
پرتابکنیدبرایماپسبفرستیدخودماناحتیاج
خرابه... سریع...اوضاع بده جواب داریم. شدید

برادرت در ایران.

اطالعات وزارت اطالعیه
هموطنان کلیه اطالع  به وسیله بدین
ادامه که درصورت کشور می رسانیم درسرتاسر
شدت پشت بامخانهشانبا از اکبر فریادهایاهللاو
برخوردخواهدشدو درصورت آنها قاطعیت با و
«اشهد» آنها به برای را اکبر و اهللا این تکرار،

گفتنتبدیل مینماییم!
عمومی روابط دفتر
مردم با قاطعیت با رفتار بخش

کوتاه فیلم برای سناریو
تمام سر برمیگردد. خانه به پسر دانشجویی

است. زخمی و خونین صورتش و
شب؟ این موقع تا کجا بودی پدر:

تظاهرات. خیابان توی بودم رفته پسر:
چی؟ برای پدر:

لباس بودم رفته عصبانی): حالت (با پسر
شخصیکتکبزنم.
چی؟ برای پدر:

میکنم. حال که این برای چی؟ برای پسر:
مشکلی داری؟ قضیه با این تو

مواظب فقط پسرم! نه ترس): حالت (با پدر
باشه! نداشته اثر مشقت و درس روی باش

انقالب سبز جهانی
میشود

از بعد جمهوری اسالمی کاری که خودمانیم
به موسوی میر حسین بکند نتوانست سال سی
انقالب درعرضدوسه هفته او راحتیانجام داد.
و به بیرون فرستاده ایران از مرزهای را سبز خود
سبز موسوی رنگ اکنون رساند. سرتاسر جهان
تینایجرهای دید. میتوان دنیا جای همه در را
چرا که میخواستند بدانند تا دیروز که آمریکایی
دخترانوزنانایرانیبایدمویسرشانرابپوشانند
و کنند تن به برنج گونی مانند بلندی مانتوی و
مچ خود به نزنند آفتابی عینک و چکمه نپوشند
دردی آنها هم با و زدهاند رنگ حلقههای سبز

میکنند.گویندههایتلویزیونیغربیکراواتسبز
میزنندو اتومبیلرنگ سبز پرفروشترو محبوبتر
مقیم است. ایرلندیهای آمریکا شده در سابق از
آمریکاکهجشنساالنهسنتپاتریکآن ها معروف
غیر از به و میپوشند رنگسبز آنهمه در است و
مشروبات و گربهشان آبجو و کردن سگ اسپری
موسوی از نامه چند طی مینوشند، رنگ سبز
دیروز کند. آنها شرکت در جشن که خواسته اند
محله پایینتر خانه چند آمریکایی همسایه خانم
یک با نیست چیزی خواهری بد چشم به که ما
انجام راهپیمایی مشغول رنگ کوتاه سبز شورت
که من برای دور و از خود بود روزانه دویدن و
میداندایرانیهستمدستتکاندادوانگشتانش
مرا واقعا حرکتش گرفت. باال پیروزی عنوان به را
آیا و گفتم گرفتم جلویش را زده کرد. هیجان
ماژیک فارسی با به را موسوی دارد اسم دوست

شورت او بنویسم؟ روی
سبز انقالب این مخالف هم بعضی ها البته
که خانم همین شوهر مثال عنوان به هستند.
گفت: قاپید و مرا ماژیک و رسید راه عجله از با

نکرده! الزم

باز هم از ندا
جمهوریاسالمیو احمدینژاد بعدازمرگندا
توسط و دلخراشی وضع فجیع (که به آقاسلطان
گلوله یکیازبسیجیانکشتهشد)سعیدارد گناه

دیگری بیاندازد. کسان گردن را به او قتل
از مراسم بعد معموال که احمدی نژاد محمود 
کومای حالت به خود جمهوری ریاست جشن
شروع را هذیانگویی و میگردد بر دلچسبی
خود تظاهرکنندگان گردن به ندا را قتل میکند
قتل قبلروزنامه«کیهان»کار روز انداخت!چند
داد! نسبت انگلیس و بی بیسی شبکه به را ندا
به گناه را دولتیدیگر آنهمیکروزنامه قبل تر از
روزنامه بود! انداخته گردنسازمان«سیا»آمریکا
ازدست دیگریهمبرایاینکهخوانندگانخودرا
ندهد گفتکهکارمجاهدینبودهاست!گویا چند
که ادعا کرده اند هم محلی شهرستان ها روزنامه
و«موساد»وطرفدارانرژیم پهلوی از بهاییها ندا

گلوله خورده است.
خونین هم اصال خوابم. توی ندا آمد دیشب
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قبل صفحه از بقیه

خالی از شوخی

ومالیننبود.فقطخیلی عصبانیبهنظرمیآمد.
کسی چه بگه یکی میشه باالخره پرسید: من از

زد؟ تیر من به

رشد بر صدا تاثیر
گوجهفرنگی

چندین هستند، بیکار چقدر غربیها این آقا
محققودانشمندوقتبسیارزیادیصرفکرده اند
اثرات فاکتورهایمختلفبررشدگیاهان رامورد تا

مطالعه قرار دهند.
روی بر که تجربی  آزمایشات این  از یکی
که شده نشان داده انجام بوتههای گوجه فرنگی
رشدگوجهفرنگیباصدایزنبیشترازصدایمرد
بوتههای از دسته آن ها برای دو مییابد. تسریع
گوجه فرنگینوارضبط شده صدایزنونوارضبط
طور به حرف می زدند فقط را که مرد صدای شده
گفته اند نتیجه پخش کردهاند و روزانه و مرتب
اینچ چند زن زیر ارتعاش صدای گوجهفرنگی که

رشدمیکند. بیشتر
نتیجه مطلق بودن از البته عنوانیک مرد به
همین و برای نیستم مطمئن آزمایش زیاد این
را رجبی فاطمه نطقهای نوار با همراه نامه یک
در مجبور کنمکه را آن ها بتوانم تا شاید فرستادم

کنند! نظر تجدید نتیجه گیریآزمایشات خود

یک خاطرات از برگی
تظاهراتی ایرانی

رفتیم بچهها اصرار به امروز سهشنبه:
تظاهراتتویخیابان.آقاجاتونخالیچقدردختر
قرار گذاشتمکه دیگه خودم بود! با خوشگل آمده
از این به جای اون کالغسیاهها نروم و نمازجمعه

کنم. حال جمعیت این با بعد به

از یکی بچهها از تا چند با امروز چهارشنبه:
بود کرده گم را بقیه گروهش که را بسیجیهایی
چنگش در از را او سیکلت موتور و گیر آوردیم
این است! از حالی با موتورسیکلت آوردیم. چه
بنجلهاییکهرفسنجانیوپسرانشواردمیکنند
مرسدس بنز با خیلی بهتراست.کاشبسیجیها
بود. روغن توی نانمان میکردند، حمله مردم به
گفتند ولی امروز اداره تعطیل بود پنجشنبه:
بدی آب و فوق العاده تومان هزار صد که به ما
توی برویم نفع احمدینژاد به که میدهند هوا
۱۲۰ هزار  قبل از دختره به این کاش خیابانها.
در وگرنه ما که امشب بیاد خونه نمی دادم تومان
پول  حاال بودم. افتاده جلو تومان هزار جمع۲۲۰

کنار. به سلمانی و حمام
به تظاهرات. بریم قراره هم باز امروز جمعه:
نکرد. قبول بیاد. من با که کردم اصرار خیلی زنم
شاید منبیایدو با بودم امیدوار خیلیترسوست.
بود برده بو گلولهبخورد.مثلاینکه بسیجیها از
او را. از مردها بعد و کتکمیزنند را اول زنها که
بکشمو او را شاید همخودم خیلیمتنفر هستم.
«بیبی سی» و او را به گردن قتل گناه یک جوری

بیاندازم. «موساد»
یک رفیق خانه به است قرار شنبه: امشب
است مهمانیباحالیقرار که گفته قدیمیبرویم.
گذاشتهاند «اهللا را هم اسم مهمانی براه بیاندازد.
خانهاش پشتبام روی است قرار پارتی». اکبر و
کباببخوریموبعدازاینکهحسابیمستکردیم
احمدی نژاد حال با زیاد ما رفیق بگوییم. اهللا اکبر

است. و خیلی اهل شعار دادن نمیکند
حال چهارشنبه: دیشب جاتون خالی خیلی
احمدی نژاد، علیه بر گفتن اکبر و اهللا کردیم.
میشود، خیلی گرم سرت که هم موقعی آن
البته با بچههایی که دیشبمیگفتند میچسبه.
به کردم و بحث خیلی این، یعنی اسالم واقعی
کردهاند دعوت هم امشب باز نرسیدم. نتیجهای
اعتراض کار کاش برویم. دیگر یکپشتبام به که
من تا آرایریاستجمهوری مدتیطولبکشد به

در بیارم. پارتیها این از عزای دلی
در را قدیمی دو سه تا رفیق امروز پنجشنبه:

دو سه تاشون ارمنی بودند. تظاهرات دیدم. هر
آنها چون آنها. خانه  برویم  شب است قرار
قرار است ندارند را دوست گفتن و اکبر اهللا و
بخوریم و شراب خانگی خانه آنها در زیرزمین
«برادر و است» من ناجی مسیح «عیسی آهنگ
پنج بلندگوی استریوی از را بیقراره» شجریان
و کنیم مستشان بتونیم شاید کنیم. گوش آن ها

روی پشتبام. را ببریم آنها
نمیدانم چرا. خیلیدمق بودم. جمعه: امروز
باید این دیگر سال چهار که این خاطر شاید به
را تحملکنم وشایدهمبهخاطر یارواحمدینژاد
قراره بر شمال هفته تعطیالت از یک زنم که این
کنار بگذارم را خاطرهنویسی این شاید فردا  گرده.
ودوبارهبرگردمبهزندگییکنواختوخستهکننده

انتخابات... از قبل

تبریک
در را احمدی نژاد  محمود  مجدد پیروزی 
انتخاباتریاستجمهوریایرانبههمهطرفداران
تبریک دنیا سرتاسر  در  خود دوستداران  و

میگوییم.
آمریکا کمدینهای سندیکای

کجایی؟ پسرم
و یک مادر بین که تلفنی گوی گفت و این
توسطادارهمخابراتکنترل اخیر پسرشچندروز
طرفدار رفقای از طریق یکی از را شده ضبط و

آوردیم: گیر اداره این در موسوی
کجایی؟ پسرم مادر:
تویتظاهرات پسر:

نمیداد جواب موبایلت مادر:
را مال همه دولت قطع کرده. نه مادر پسر:

کرده. قطع
میکنی؟ چکار تظاهرات توی مادر:

میخورم! کتک دارم پسر:
از را و تظاهرات بمون گفتم خونه بهت مادر:

مسابقه اون توی هم پیش دفعه ببین. تلویزیون
نمیکنی. گوش حرف خوردی. کتک فوتبال

حالمی کنم. اینجوری پسر:
میایی خونه؟ ساعتی چه حاال مادر:

هستند نفر چهار پنج نمیدونم. اینها پسر:
بکشه. طول خیلی خوردنم کتک است ممکن

کنم؟ چکار را شامت مادر:
می کنم گرم میام بمونه. اجاق رو بگذار پسر:

میخورم.
با اینوضعتغذیهمریضمیشی مادر... مادر:

باش. مواظب
بگذارم برم چرا میزنی؟ مادر آخ! پسر: آخ!

اینبسیجیها خیلی گردنکلفتند.
مادر باشه مادر:

بوق... تلفن و قطع

ایام انتخابات در ایران با شوخیهای تلفنی
دارم رفیقی که بودم گفته برایتان هم قبال
ایران ارزان به تلفن کارتهای کار فروش در که
مجانی به کارت ها را این از چند تا او است و
کارتهای این چون کنم. استفاده تا داده من
دقایق کنم استفاده کامل نمیتوانم را تلفن
 «prank call» یا تلفنی شوخیهای با را اضافی
سر هموطنان به سر کمی و ایران می سوزانم به

میگذارم.

اول تلفنی مکالمه
...رینگ رینگ...

الو. ـ
خانم. سالم ـ
شما؟ سالم. ـ

اداره کشور وزارت از هستم حسینزاده من ـ
انتخاباتزنگمیزنم. کنترل

دارید؟ فرمایشی ـ
داریم که همهپرسی برای کوتاه سئوال چند ـ

داشتم. انجاممیدهیم
نمیکشه؟ طول زیاد ـ

بی درده. نه. خیلی سریع و ـ
بله؟ ـ

سریع نکنید من من و که اگر اینه منظورم ـ
انجام میشه.

جواب سئواالت این به  مجبورم حاال ـ
بدهم؟

جواب اگر ولی هیچ که دارید شرعی وظیفه ـ
ندهیدممکناستممنوعالخروجبشوید!

چرا؟ عالم! خاک ـ
ـهمینجوری!

بفرمایید... را سئواالت خب ـ
دادید؟ رای کسی چه به شما ـ

چه سئوالیه؟ این ـ
را رای او که شکایت کرده آقای موسوی ـ

میکنیم. رسیدگی داریم خورده ایم.
بزنید؟ زنگ نفر میلیون ۴۰ به قراره شما ـ

زنگ میزنیم. نفر ۴۰ به فقط نه ـ
نفر؟ ۴۰ ـ

می کنیم. میلیون یک ضربدر را نتیجه بعد ـ
جالب. چه ـ

میشه، صرفهجویی وقت خیلی اینجوری ـ
بدهید. جواب را سئوال

دادم. رای موسوی آقای به من ـ
شوهرتان؟ ـ

نفهم. مرتیکه داد. رای احمدینژاد به او ـ
خانم فحش ندهید. ـ
میگویم. را شوهرم ـ

احمدینژاد به چرا ایشان بپرسم ممکنه ـ
داد؟ رای

زمینی دادند. سیب بهش که برای این ـ
فقط همین؟ ـ

نامرد ولی بهش دادند این که مثل هم پول ـ
تنهایی خورد. و نیاورد صداشو در

دادن رای سن اگر چی؟  بچه هاتون ـ
دارند...

دادند. موسوی رای آقای تا به دو هر ـ
چرا؟ ـ

نگرفتند. زمینی سیب که این برای ـ
جالب! چه ـ

شنبهشبها و رقصعربی:جمعهشبها

دسر غذاها و پیش خورشها، مخلوط، پلوهای کباب، انواع غذاها شامل
میشود تهیه خامن شیرازی کامل نظارت با

مختلف گردهماییهای و مهمانیها ویژه

با کاسپین کیترینگ
حالل، کیفیت باال گوشت

مناسب قیمت و

۳۰ تا ۱۰۰ نفر  مهمانی های برای
غذا، نوشابه، پیش کامل غذا، بوفه

و دسر چای، قهوه
دالر ۱۵ از نفر هر

www.caspiankentlands.com

کاسپین رستوران

72 Market Street, Gaithersburg, MD 20878

Tel.: 301-590-0007       Fax: 301-590-0010 

کنت لند) (منطقه مریلند گیترزبرگ، در واقع
دیزی شنبه ها:

کاسپین رستوران رنگین و سفارشی بوفه
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۱۱ صفحه از بقیه

چرا سئوال کنم که این انتخابات ممکنه ـ
میدانید. کشوریها وزارت شما شد؟ اینجوری

جوری؟ چه ـ
و  دوستان از ۴۰ نفر از شما مثل هم ما واال ـ
دادند کسی رای چه به که خویشاوندان پرسیدیم
هم  نفر اون یک موسوی. آن ها گفتند ۳۹ نفر و

بود. من نفهم شوهر
که میگویند ولی نمیدانم را درستش ـ
قالبی رای میلیون پنج  چهار  صهیونیستها
رایها را سری یک و ریختهاند توی صندوقها

کردهاند. عوض
چرا؟ ـ

دوست خیلی آقای احمدینژاد را اون ها ـ
دارند!

ـپسراستهکهآقایاحمدینژادیهودیاالصل
است؟

که اینه بیخعربه. منظورم ایشان از خانم نه ـ
شدیدامسلمانه.

ندارید؟ سئوالی دیگه خب ـ
آقای نفع به را شما جواب میشه چرا. ـ
یک برایتان عوض در و بکنم عوض احمدینژاد

گونیبزرگسیبزمینیبفرستم؟
سیبزمینی هستی؟ تلفنی مزاحم آقا ـ

میخواهمچکار؟
دولتم. کارمند نیستم. مزاحم خانم نه ـ

چیپسچیه؟ نظرتوندرباره
چیپس؟ ـ

آمریکایی چیپس سیبزمینی جای به ـ
بهتونمیدیم.

آقا! برو ـ
میاد. دراز تو قوطیهای که چیپسهایی از ـ

پشیمانمیشوید. است. خیلیخوشمزه
نشو. مزاحم آقا برو ـ

راضی اونها صدا کنید شاید را بچه هاتو ـ
کنند... عوض را خودشان رای بشوند

آزاد... بوق صدای و تلفن قطع

دوم تلفنی مکالمه
...رینگ رینگ...

بفرمایید. الو؟ ـ

آقا سالم ـ
خوبه؟ شما علیکم. حال سالم ـ

ما آذری هموطنان از شما ممنونم. مرسی ـ
هستید.خوشوقتم...

فهمیدید؟ من لهجه از بله. ـ
مردانه شما. و کلفت سبیل نه از ـ

می بینید؟ از کجا مرا سبیل ـ
نشان هم  تصویر جدید  تلفنهای  این  ـ

خریدهایم. جهانخوار آمریکای از تازه میدهد.
چه فرمایشیداشتید؟ جلالخالق! ـ

بله...مناز ستادعملیاتی لباسشخصیها ـ
تلفنمی کنم.

ستاد چیچی؟ ـ
لباسشخصیها ـ

خیابان دیروز توی را ملت همینهایی که ـ
میزدند؟

رفته بودید تظاهرات؟  ـ شما
رفته بودم نانبربری بخرم تویجمعیت نه، ـ

میزدند. کتک داشتند را همه کردم. گیر
که نشدید؟ ما برادران مانع کار ـ

غلط بکنم. نه، من ـ
هستید؟ ترسو چقدر شما ـ

بله؟! ـ
خوبی چه شهروند که بود این  منظورم ـ

هستید.
پسر جوان  داشتند۱۲ نفره یک جا یک ولی ـ
اونپسر کتکمیزدندمنخیلیناراحتشدم. را
گردنکلفت بقیههمه و وضعیفبود خیلی الغر

نبود. انصاف بودند.
را  ۱۱ نفر این نبینید. را پسره این قیافه ـ
۱۲ برادر فرستادیم. قیافه  همین برای حریفه.

یادتان هست؟ که پسره را
نه! درست ـ

کسی را به جریان نیاید و این بهتره یادتان ـ
نانبربرینیست. خرید منظور نگویید.

زدید؟ تلفن چه برای حاال ـ
را که نانبربری در دستتان بوده ـعکس شما
بینمردم گفتهاندکهشما و تظاهراتدیدهاند در

درسته؟ میکردید. پخش نان
اونجا داشتم. نان تا دو فقط من خدا. به نه ـ

بود. آدم نفر هزار صد
آوردید؟ کجا از را رقم این ـ

میزنم. حدس ـ
فتوشاپ با نوچه هایش و آمریکا را این ـ

کرده اند. درست
چیچی؟ یا ـ

برای کامپیوتری برنامه یک فتوشاپ. ـ
روزنامه توی است. عکس توی دستکاری

داریم. هم «کیهان»
کامپیوترشان این با آمریکاییها حال هر به ـ
تا چشم تویخیابان. بودند خیلی جمعیتآورده

میدادند. و شعار آدم بود میکرد کار
ـچیمیگفتند؟

بیراه و بد آقا محمود و آقا به بیشتر ـ
میگفتند.

نکردید؟ گوش که شما ـ
آمدم زود  میشد سرد  داشت  نانم نه.  ـ

خانه.
آدمهای اینجوری این اگر دیگه آفرین. دفعه ـ

سرشان. توی بزنید بربری نان با دیدید را
چی؟ نداشتم نان اگر ـ

که دارم سئوال یک حاال دارید. که هرچه با ـ
برای ما ربطیندارد. انتخاباتوشلوغیها به زیاد
جمع لباس ندارند بضاعت که خودمان برادران
لباس شخصیمعمولی میکنیم.شما تویخانه
بکنید؟ خدا اضافینداریدکههدیه وکت وشلوار

عوضتانبدهد.
کجا بوده؟ اضافهام لباس نه. من ـ

چماق قدیمی اسید، چاقو، پنجه بوکس، ـ
سیاه. چادر نخور، درد به

هم فوت زنم ندارم. چیزها این از من نه آقا. ـ
چادرش را هم فروختهام. کرده

وقت از تشکر  با  ممنون. خیلی  باشه.  ـ
شما.

تشکر می کنم. شما وقت هم از من ـ
آزاد... بوق تلفن و قطع صدای

و ترش خوابهای
شیرین

و طبق دیشب آبگوشت مفصلی خورده بودم
رختخوابخواب های بدو رفتنبه از معمول بعد

رفته امبه دلخراشدیدم.خوابدیدمکهمردهامو
دنیایبعد از مرگ.همانطوریکهدر آن دنیاقدم
دست اسمش کافیشاپ. یک به رسیدم میزدم
دلم ولییکهو نمیدانمچرا استارباکبود. قضا بر
شدم. کافیشاپ وارد شد. تنگ زمین کره برای
دارند و نشسته اند یک میز خانمسر تا دیدمچهار
کاظمی، زهرا دیدم رفتم. جلوتر می خورند. قهوه
بنی یعقوب زهرا و صالحی  ندا  فروهر، پروانه
بودند. سرحال و خوشحال هم خیلی هستند.
و است کشته آن ها را کسی انگار که نه انگار
دنیا آمدهاند. به دلیل این اجبار به آنها از روی
چون نمی دیدند غریبی آنها مرا و عجیب بسیار
برایشان دستتکاندادمو عالمتپیروزی هرچه

نکردند. توجهی من به فرستادم
وبسیار زشتکه یکهویک مردکوتاهقد ریشو
توالت از جارو در دستش میداد با یک گند بوی

تهدیدکردن کافیشاپبیرونپرید وشروع کردمرا
توجهشان خانم چهار تا یکهو هر دادن. فحش و
باز گفت: فروهر پروانه به کاظمی زهرا شد. جلب
زهرا فرار کند. جهنم از گذاشتند دیوونه را این
هم بنی یعقوببه ندا صالحیگفت: توی ایندنیا
جایش کاظمیاز زهرا نمی دارد. بر ما دستازسر
به و برداشت میز را روی قندان بلوری و شد بلند
طرفشخص مهاجم پرتابکرد. قندان بهسرش

زمین افتاد. روی و او خورد
و روی بود ظهر از بعد پریدم. خواب یکهو از
روی شترق قندان را بود. زنم خوابم برده کاناپه
چای فنجان یک و گذاشت شیشه ای عسلی میز
عصبانیت با و رامالیدم آورد.چشمانم بهطرفم را
بلندکردوگفت: خودت نگاهش کردم.صدایشرا
گذاشت گفتیوقتی تلویزیوننطقاحمدینژاد را

بیدارتکنم...

Time: Sunday at 3:30 - 5:30 PM

Tel: 703.794.2733
E-mail: persianchurchva@gmail.com
Address: 3810 Meredith Drive, Fairfax, VA 22030

پارسیان، کلیسای شما، کلیسای
فیـرفکس، در خود را کار به آغاز

فارسی همه اطالع ویرجینیا، به
میرساند زبانان

زبان بر سخنی انتخابات از پس هفته دو طول
جمالتی  بار با برای اولین تیر ۷ در تنها و نیاورد،
نگهبان به شورای كه كرد امیدواری كلی اظهار
به البته اینامر اعتراضاتبا دقترسیدگی كند.
خامنهای برابر رفسنجانیدر معنایآننیستكه
همه كه است است. او زرنگتر از آن شده تسلیم
بتواند حریف تا كند رو را خود بازی كارتهای

بخواند. كامال او را دست
برای ایران سیاسی صحنه صورت، هر در
شده آماده نهایی جناحهای قدرت برخورد یک
خامنهای رفسنجانی و این برخورد، در است.
دو در آن اگر كرد. خواهند ایفا نقش عمدهای
دیگری حذف و یكی پیروزی بایستند، هم برابر
البته كرد. تصور  بدون خشونت  نمی توان  را
نبرد این در خود  موفقیت به اگر  رفسنجانی
را او بقا انگیزه احتمال زیاد به نباشد، مطمئن
كنار خامنهای با نحوی به كه داشت واخواهد
گذاشتن موسوی تنها معنای به امر بیاید. این
در احیانا بود كه خواهد اصالحطلبان دیگری و
اصالحطلبان پراكندگی بایستند. فقیه ولی برابر
عوامل خشونت برابر در را آنان خامنهای مخالف
ممكن استحتی میكندو ولیفقیه آسیب پذیر

یعنی شود. منجر آنان از برخی فیزیكی حذف به
ممكن خامنهای با رفسنجانی آمدن كنار كه
باشد داشته اصالحطلبان برای هزینههایی است
شود تمام افرادی كردن قربانی بهای به حتی و
ـ و میرفتند رفسنجانیبشمار متحد دیروز كه تا
ماكیاولیستی رفسنجانی مشی خط البته با این

است. همخوان كامال
و یافت تولد خشونت با جمهوری اسالمی
بر خشونت با كرد، و همواره تغذیه خشونت از
موجودیت و روزها كه این ایستاده است. سر پا
موج با بار اولین برای رفته و سئوال زیر آن اقتدار
برای استنیز اعتراضمیلیونیمردممواجهشده
خشونت زبان تنها موجود بحرانهای به واكنش
مرگ نمیتواند نظام این ظاهرا میشناسد. را
تا میدهد و ترجیح كند، را تحمل بیدرد و آرام
و دهد به خرج خشونت خود لحظه عمر آخرین
اكنون آقای را خصوصیت این فاجعه بیافریند.
است. داده نیز سرایت درون نظام به خامنه ای
عمق آن قدر نظام درون در اختالفات موجود
تباهی و و فساد یافتهومشحون ازخودخواهیها
فصل و حل خشونت بدون ظاهرا كه است شده
در ایران مردم دموكراتیک جنبش شد. نخواهد
عجین خشونت كه با شكل گرفته حكومتی زیر
در حاكمیت كه است آن از حاكی شواهد است.
درون در ـ خشونتی از هیچ جنبش این با مقابله

كرد. ابا نخواهد بیرونـ  در یا

... نهایی برخورد

مهربخش کیوان
CCIM

(Certified Commercial Investment Member)

Office: 703.734.2822
email: kayvan@svn.com      Website: www.SVN.com

(Nation Wide) سراسر آمریکا در سرویس کامل با

برای فروش

Office
Mclean      $650,000       HTTP://Sale.SVN.com/1800regency

Ashburn    $308,500       HTTP://Sale.SVN.com/ashburncenter2-b

Ashburn    $314,160       HTTP://Sale.SVN.com/ashburncenter2-f

 
Retail
Chantilly   $5,500,000    HTTP://Sale.SVN.com/royalplaza

Ashburn    $844,215       HTTP://Sale.SVN.com/ashburncenter1-b

Ashburn    $436,320       HTTP://Sale.SVN.com/ashburncenter1-f

 

Industrial
Dulles        $4,500,000    HTTP://Sale.SVN.com/pebblerun 
Manassas   $250,000       HTTP://Sale.SVN.com/meadowsindpark 

 

Mixed Used Property 
Washington $2,999,999  HTTP://Sale.SVN.com/3205georgialand

Why pay rent when you can own?


