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«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
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ایران اخبار با شوخی
بازداشت  «غرب» روزنامه مسئول مدیر  *

شد.
بودند داده گیر «شرق» به قبال چون  ـ

باشد. بالسویه خواستندظلم
حتی  ایرانی مسافران با نامناسب * برخورد

ونزوئال. در
تفاهمشده.حتما اینمسافرانژولیدهو ـسوء
مامورانونزوئال متوجه و لباسنبودهاند بد و ریشو

دولتی نیستند. افراد آن ها شدهاند که
آنفلوآنزایخوکی اعالم  بیمارانمبتالبه آمار *

نمیشود.
کثیف! خوکهای ای ـ

ایران  مردم روسیه: ۹۲ درصد * خبرگزاری
میدانند. بد را روسیه چهره

بر مرگ ایران در درصد هشت فقط پس ـ
می گویند؟ آمریکا

چکاوکهایگیالن  آواز روزنامه«خراسان»: *
نمی رسد. گوش به دیگر

آنقدرگازاشکآور زدهاند کهپرندههایبدبخت ـ
ندارند. خواندن و حال میکنند سرفه فقط

مرکزی  تاسیساتاتمیقم، * آسوشیتدپرس:
برای تولید بمب.

عبادت فکر میکردیم قمفقط جاینماز و ما ـ
مثلواتیکان. است

عادله،  میگن که «اون دانشجویان: * شعار
میگنقاتله» دروغ

دادگر انوشیروان منظورشان احتماال و ـ
نیست.

* نایبرییسکمیسیون امنیتمجلس:جریان 
دارد. خارجی وجود سبز

داخلی ندارد. وجود که برای این ـ
نوشته  شعارهای کردن پاک به * بسیجیان
آبان   ۱۳ روز در دیوارها روی مردم توسط شده

مشغولشدهاند.
به شروع دیوارها روی میشه حاال خوب! چه ـ

کرد.  ۱۶ آذر نوشتن شعار برای
خبرهای  منتظر ایران ملت احمدینژاد:  *

باشد. خوش
واقعی نتیجه باالخره که این مثل جون. آخ ـ

چاک. به میزنه داره و کرده قبول را انتخابات
گسترش  از جدیدی فصل متکی: * منوچهر

است. راه هند در ایران و روابط
آبکی فیلم های این از میخواهند احتماال ـ
در ملت را اشک و بسازند «محصول مشترک»

بیاورند.
دهم  دولت در  جوانگرایی قم: استاندار   *

خواهد داشت. ادامه نهم همچون دولت
می رسد زمین به ریششان که اینهایی پس ـ

و ما نمیدانستیم؟ بودند جوان
مجلس،:  در تهران نماینده رسایی، * آخوند
را آقازاده مصونیت هاشمی مهدی به نظام سیلی

میبرد. بین از
اول سیلی که کرد پیدا باید را مردش فقط ـ

بزند. را
پخش  تصاویر تهران: امنیت پلیس * رییس
نبوده  روز این به  مربوط آبان  ۱۳ روز از شده

است.
زودتر  هستند آذر  ۱۶ احتماال عکسهای ـ

شدهاند. چاپ
رم. فرودگاه به احمدینژاد بانو ورود *

قم؟ رم یا نه؟ یا درست شنیدم ـ
ما  عدالت فرشته میرزادگی:  شکوه  *

کجاست؟
و برنده شد کارت گرین قرعهکشی توی  ـ

رفتآمریکا!

به انگیـزهای چه به
برویم؟ بهشت

چند تا طریق ایمیل از ایران دوستان از یکی از
بازکردنودیدن از بعد بودکه عکسبرایمفرستاده
صندلی روی از از شدت خنده بود نزدیک آنها
عکسی آنها از یکی زمین. بیفتم کامپیوتر جلوی
یکیازخیابانهای تهران از تابلویبزرگیکهدر بود
توسط احتماال است؛ شده نقاشی دیواری روی
پول که مذهبی انجمنهای این از یکی اعضای
با خط درشت رویتابلو یامفت از دولتمیگیرند.

نستعلیق نوشته شدهاست:«حوریان بهشتی نیزبا
اینانجمنمذهبی نمی دانممنبعخبر حجابند».
حالمرگ شخصیکه در آیا چهکسیبوده است؟
زمینبرگشته به زندگیبوده برزخبینمرگو در و
حالاین توضیح داده است؟بههر ومشاهداتشرا
انگیزههایبسیاریاز مذهبیونکه تابلوواین شعار
می برد بین از را دارند عجله دنیا آن به رفتن برای
نبود بهتر آیا تبلیغاتیخوبینیست. و موثر حیله و

دیجیتال خبر را داده با دوربین این که شخصی
آب تنی در در حال از حوریان خود چند عکس
بر جان به را می گرفت و آن جهان کوثر چشمه

می داد؟ نشان کفان
مرجع چند اگر که ببندم شرط می توانم من
که قصد حمله کسانی برای را این خبر تقلید 
تایید دارند بیگناه  مردم برای کشتن انتحاری
یک دهم مرگبار به خودکشیهای کنند تعداد این

خواهد رسید.

اخالقیات و انقالب سال ۳۰
سازمان شفافیت ساالنه گزارش قبل روز چند
فکر که آنهایی برای شد.  منتشر بینالمللی
کار تولیدشیشه به این سازمانیاستکه میکنند
توضیح بدهیم مشغول است باید سطح جهان در
غیر سیاسی و غیر انتفاعی سازمان این یک که
درجه شفافیت از گزارشی ساالنه که میباشد
گزارش آن در و میکند منتشر را جهان دولتهای
رشوهخواری، فساد، میزان بررسی به آمار ارایه با
عدم و دولتی پست های فروش و خرید پارتیبازی،
این میپردازد. غیره و مخدر مواد با کافی مبارزه
گزارش  transparency international در یعنی مرکز
جزو فاسدترین اسالمی را جمهوری خود امسال
۱۶۸ از  رتبه آن به و کشورهای جهان اعالم کرده
سازمان  این است. داده را جهان ۱۸۰ کشور میان
اسالمی دولت جمهوری از عملکرد انتقاد ضمن
احمدی نژاد، رییس محمود که کرده ایران اشاره
نباید کارنامهای فعال چنین با جمهور فعلی ایران،
صحبتازتئوریهای«مدیریتجهانی»خودبکند
رتبه ای زیر به کشورش که زمانی به حداقل آن را و

کند. موکول رسید ۱۰۰

مشکوک خودکشی
پزشک یک خودکشی خبر گذشته هفته
و داخل کهریزک خوراک رسانههای بازداشتگاه
خارج کشوربود.دولتاسالمیبا دستپاچگیاعالم

درگذشته قلبی به علت ایست پزشک این که کرد
را او میگویند که انقالب رسانههای ضد ادعای و
کرده اند(چونزیاد امامیدچار بهسرنوشتسعید

است. توخالی است) میدانسته
بودند وادار کرده پزشک را که این شده گفته
مغزی اثر ضربه در که را زندانیان یکی از مرگ که
عنوان به «مننژیت» ابتال علت به بود کرده فوت
کرده امنیتی بحث مقامات با او وقتی که کند.
وارد بیمار به مغزی ضربه مننژیت بیماری که بود
جوان پزشک و این بودند افتاده او چپ با نمیآورد

میکنند. بازداشت و بازجویی را
روزنامه«کیهان»،چاپتهران،بهاخبارمربوط
نداد زیادی نشان توجه جوان این پزشک مرگ به
یافتن شکافی و دولت از کالبد درباره ممانعت و
فقط روزنامه این نکرد. چاپ خبری او مرگ علت
مرگ خود داخلی صفحات از کوچکی قسمت در
به کرد و قلمداد را توطئه غرب رامین پوراندرجانی
بزودیحقایقیدرباره که قولداد خوانندگانخود
باالی سر که ایرانی، پزشک و «بیبیسی» نقش
در داشت، حضور آقاسلطان ندا خونین جنازه
قضیهمرگمشکوکاین دکتر بازداشتگاهکهریزک

خواهدکرد. منتشر

مارک انگلیس روی
عبای مالها

خارجچشم داخلو گفتهچندینخبرنگار به
متمول وهمچشمیبینآخوندهایمتشخصو
مرغوبتر پارچه با پوشیدنعبایقشنگتر سر بر

است. گرفته باال
با سابق، جمهور رییس خاتمی، محمد
خوشگل کفشهای  و شیک عبای پوشیدن 
میان در لباس و  مد رقابت این  بدعتگذار
این از عکس چند است. بوده ایران روحانیون
بهطور توسط خبرنگاران هم  آالمد آخوندهای
کشور برچسب که در آن ها شده گرفته مخفی
کامال  (Made in UK) عبا پارچه بافت محل
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بده! دستم کار من پیشانی روی مهر نماز جای بشه و انقالب باز عسگراوالدی: نکنه

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

آذر) ۲) نوامبر                             دوشنبه ۲۳

اعدام                                                                 موانع حقوقی لغو
                                                     در جمهوری اسالمی                 

دستمالچی    پرویز                                                       سخنران:

(۹ آذر)  نوامبر       دوشنبه ۳۰

محل کانون در فیلم مستند   نمایش ۳
دقیقه) ۲۲) تهدید وضعیت در انتخابات ـ ۱         

دقیقه) ۱۲) بسیج ـ ۲         

دقیقه) ۶) ایران سوم انقالب          ۳ ـ

   با حضور کارگردان فیلم  
کوروس اسماعیلی                          

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

            

مشخص است.
برداشت از مبارز  روحانیون انجمن  رییس
این تهران که عصر روزنامههای از طنزآلود برخی
جاسوس انگلیس و کارمند را مالیان از دسته
استفاده گفت: و کرد انتقاد بودند کرده قلمداد
برای بودن مهره بر دلیل انگلستان بافت پارچه از
عبای کرد: پسمن که اضافه اینکشور نیست. او
ایتالیایی کفش «دولچه گابانا» و دارم انگلیسی
میپوشموشورتساخت «رالف لورن»پایمکردهام

باشم! بایدجاسوسچندجانبه

تهران شهرداری اطالعیه
فتنهوشورشازسویگروهی دنبالایجاد به
مقامات از واصله دستور طبق و انقالبیان ضد از
باالطرحسبزسازی شهریتا اطالعثانویمتوقف
جهت چنین امسال باقیمانده بودجه و  شده
مظلوم خواهران و برادران جهت طرحهایی
ارسال آنان بهبود محیط زیست و یمن کشور

گردید. خواهد
شهری بودجه و اداره امور مالی عمومی روابط

اخبار ورزشی
است. ایران خیلیخرابشده فوتبالدر وضع
ایران میگویندورییس کارشناسان ورزشدر اینرا
است. نکرده تکذیب را آن هم فوتبال فدراسیون
عدم انگیزه آن مهمتر از مردم و و دماغی دل بی
از۲۰ مسابقه  اخیرا برایفوتبالیستهایایرانیکه
وضع  در خرابی را باختهاند ۲۱ مسابقه جهانی

است. نبوده فوتبالبیتاثیر
درآخرینمسابقه فوتبالبینتیم ایرانوایسلند
شاهدان گفته به شد برگزار آزادی ورزشگاه در که
آمده صد نفر تماشاچی خبرگزاریها فقط هفت و
اندازه به دولت همیشه که احتساب این با بودند!
دوسومتماشاچیانلباسشخصیوبسیجیقاطی
جمعیتمیکندتاجلویشعاردادنهاوشلوغیها
ورزشدوستان  این۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر به باید بگیرند را

داد. طال مدال فوتبالپرست
باعث مسابقه تعداد جمعیت این که آنجا از
به دولتی روزنامه های بود  شده رژیم آبروریزی

و نکردند درج آن درباره خبری «کیهان» ویژه
خاطر به (که که تیم ملی ایران این درباره بحثی
کار در دولتی و نهادهای روحانیون دخالتهای
نام ایران مذهبی تیم ملی آن را باید فوتبالیستها
جلب تماشاچی خودش اینقدر خانه در گذاشت)

نکردند. بود کرده
که بنویسد دروغ به باز «کیهان» که فایده چه
همین  بودهاند؟ نفر هزار هفتاد و نبودهاند ۷۰۰ نفر
سه هزار  ۱۳ آبان فقط روز میگوید که «کیهان»

زدهاند. دست خیابانی تظاهرات به نفر
ارقام روزنامه از بعضی که یاد گرفته اند مردم
ده بر تقسیم را بعضی و کنند برابر ده را «کیهان»
یاد گرفتهکهخودشرا لوس کنند و«کیهان»هم

ننویسد! را خبر اصال اوقات و بعضی نکند

بیهمتا کشوری ایران
به ایرانبهدرستیکشوری استثناییومنحصر
چنین چیزهایی ایران میتوان در است. فقط فرد

دید: را
خودکشی  که جوان هایی تعداد ایران در  *
ساالنه که جوانانی است مساوی تعداد میکنند

دولتمی کشد.
تورهای  برای که کسانی  تعداد  ایران در  *
ثبتنام ایران جنوبی بنادر و ترکیه جزیرههای
اسم برای حج که هست کسانی از میکنند بیشتر

مینویسند.
خواب ها  و خیابان تعداد گدایان ایران * در
مفتخور آخوندهای و مالیان تعداد مساوی

است. شده
کسانیکه جوایز  اکثر * ایران کشوریاستکه
برای بهخروجازکشور مهمبینالمللیمیبرندقادر
گرفتنجایزهشاننیستندوبرایگرفتنجایزهشان

نمایندهمی فرستند.
آزادیبیان دارند  * ایران کشوریاستکههمه
و وثیقه کردن جور مسئولیت بیانشان از بعد ولی

است. خودشان با ودیعه
تعداد اعدامیهایش  که کشوری است * ایران
و کارمندان توسط که است  افرادی از بیشتر
نجات مرگ از آمبوالنسهایش  پرستاران همه

پیدامیکنند.
مهمترین  اخبار که است کشوری تنها * ایران

اخبار آن دولتیش یک روز قبل از وقوع روزنامه
و پخش میشود. نوشته

این  جای که به است تنها کشوری * ایران
را مردم دولت کنند، انتخاب را دولت مردم که

انتخابمیکند.
کار  در پیشرفت کشوری است که تنها * ایران
دولتیبهعمیق بودن زخم مهر نماز پیشانیمربوط

تحصیلی. و سوابق شغلی نه و است
در دانشگاهها و تنها کشوری است که * ایران
از بیشتر «حراست» کارمندان تعداد آن مدارس

هستند. آموزگاران و استادان تعداد

و صحنههای لحظهها
تصور! غیـرقابل

روسری دیدم لوپز، جنیفر رختکن توی رفتم
سکسی چاکدار لباس یک و کرده سرش سیاه
سیاهوسفیدشکلدستمالگردنهایفلسطینی
چه کردم. پرسیدم: تعجب است. خیلی پوشیده

خبره؟
برایطلبه هایجوانقم قراره گفت: خندیدو

کنم. اجرا زنده کنسرت یک
 *

قیمت رستوران گران یک به قورباغهای رفت
که آمدهام گفت: رستوران صاحب به و یک درجه

را بفروشم. لنگم
سرت؟ به زده چیه؟ منظورت پرسید: طرف

را کلیهاش می تواند بشر چطور گفت: قورباغه
بفروشد؟ لنگش را نمیتواند ولی قورباغه بفروشد

*
بلند قم از بمب اتم زد و دکمه را احمدی نژاد
به و برداشت را تلفن بعد اسراییل. روی افتاد و شد
یواش دارم یواش گفت: فکر کنم و زد عیالش زنگ

میقبوالنم. هولوکاست را به خود واقعه

*
مرکز شهر تهران. به این قبرستان در رفتم
فقط یک آن ورودی در تابلوی روی و اسم نداشت
ازمسئولشپرسیدم عالمتسئوالگذاشتهبودند.
مال داد: جواب است؟ قبرستانی چهجور اینجا
دولت که این هایی و است نشان و بینام قبرهای

یواشکی کشته.
 *

رفت توی صاف و مرد حسین شریعتمداری
عادت به دروغگویی). برای (احتماال جهنم 
کرد پارتیورابطهکلفتپیدا همیشگیفوراچندتا
تابهبهشتمنتقلشکنند.قرارشدتویجهنمیک
اوضاع نوشتن اخبار وارونه و با منتشر کند روزنامه
هم خودش که حتی کند چنان توصیف را بهشت

کند. احساس رضایت که هست جایی از

*
توافقکردندکه ناتانیاهو و احمدینژاد باالخره
بسیار بودایی پیرمردی به مشکالتشان حل برای
عاقلو مورداحترام همهمردم جهانمراجعه کنند.
بگذارید را دعوا خوب. خیلی گفت: بودایی پیرمرد
معلومشودچه کسی تا یاخطبیندازید کنار وشیر

بیاندازد. مقابل را روی طرف اتم بمب باید اول
 *

سرزده رفتمدفتربیترهبری.دیدمشکیرا داره
برایآقارقص عربیکلمبیاییبسیار شهوتانگیزی
با هم؟ شما  آقا؟ پرسیدم: تعجب با میکند. 
من مگه؟ مگر کشید: آره، چطور عصبانیت داد

چالقم؟

*
نماز برای  تهران  دانشگاه رفتم بودم  بیکار 
که رفتگری از نیست. هیچکس دیدم جماعت.
آنجابودپرسیدم: چیشده؟ چراهیچکسنیست؟
گفت:مسئولکامپیوتریانتخاباترییسجمهوری
گرین قرعهکشی توی همه که کرد پیدا کلکی یک

بشوند. برنده کارتآمریکا

*
مسافرتهایش یکیاز به بود رفته احمدینژاد
بود و نشسته غربی. توی بار هتل به کشورهای
میخورد. بلندسوئدیودکا مو یکدختر داشتبا
اینکه سرشکمیگرمشداز دخترهپرسید: بعداز

من؟ اتاق توی باال بریم داری دوست
احمدی نژاد نداری؟ زن تو مگر دخترکگفت:

دارم. تقیه هم قدرت چرا ولی گفت:
میشه؟ بفهمه چی زنت گفت: اگر دخترک
من نمیدونه بفهمه؟ کجا از گفت: احمدینژاد
توی تو را مسافرت خبر گفت: اینجام. دخترک
فقطیک گفت: احمدینژاد نمیخونه؟ روزنامه ها
که دادیم و دستور میخونه خصوص را به روزنامه

نکند. پخش فعال را ما مسافرت خبر روزنامه

ظهر از بعد ساعت ۳ تا ۵ ۲۲ نوامبر ـ یکشنبه : زمان
Sunday November 22nd at 3- 5 PM  
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