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اخبار به انگولک
نمیفهمد!  چیزی کلینتون * احمدینژاد:

کنیم! آنجا جاسوسی ما دارد که چی کویت
ـپس ایندوسههزار تا اطالعاتی رفتندکویت

خرید کنند؟ زیارت یا
بریتانیا بازگردانده  موزه کورش به * منشور

میشود.
ـمقاماتایرانیگفتهاندالزمشنداریم،همین

کافیهستند! امامزادهها
اصال  را تحریم ایران مردم احمدینژاد: *

حسنمیکنند.
یارانهها هدفمندی طرح از بدنشان احتماال ـ

نمیفهمند. را درد و شده بیحس
برای  مشابه یافتن یزدی: مصباح آیتاهللا *

محال است. امام خامنهای
منقرض نسلش شکر! مثل این که را خدا ـ

است! شده
تقسیم  جناح دو به قذافی معمر * خانواده

شدهاند.
در ایتالیا تبعیدی دارند سری دوست یک ـ

در آمریکا! تبعیدی دیگر و سری باشند
نرخ  اسالمی: مجلس در میناب نماینده *

میکند. بیداد کشور جنوب در بیکاری
چکار شمال توی میکنی فکر پس ـ

میکند؟!
سال ۱۳۹۰ یک  جدید سال تقویم اساس * بر

پنجم سالتعطیل است.
توی خیابانها یا هم را چهار پنجم اون ـ
سپری زندان توی یا  و میکنند  تظاهرات

میکنند!
قدرتتکلمخود  حوادث اخیر از * قذافیبعد

است. دست داده از را
نبود! هم همچین پخی قبلش ـ

در  بوستان و در صد پارک تهران * شهرداری
کرد. برگزار جماعت نماز سیزدهبدر روز

همه یقه سیزده نحسی  کند خدا ـ
بگیرد! را ملی ضد ساندیس خوران

به  یمن رهبر صالح عبداهللا علی  داماد *
معترضینپیوست.

زنش دادن طالق بهانه برای بهترین این ـ
بود!

*جمهوریاسالمیمجددا باالترینرتبه اعدام
کرد. کسب را جهان در

جمهوری باد زنده یا اکبر و اهللا بگم  ـ
اسالمی؟

نوروزی پیام بافت
هنرمند بانوان «کیهان» روزنامه گزارش به
قالیبافترکمنشهرستان رامیاندرگنبدکاووس
حاوی پیام که هستند قالیچهای مشغول بافتن
است قرار این قالیچه فقیه میباشد. نوروزیرهبر

اینشهرستانرونمایی فرماندار حضور زودیبا به
آبمیوه سال یک (مصرف هنگفت پاداشی و شود
به یزدی) ابریشمی دستمال چندین و ساندیس

بافندگانتعلقگیرد.
نه  دارای و است متر ۱۳۰ سانتی قالیچه این
قالی  این هر گره میباشد. گویا ۸۰۰ گره و هزار
برای آقا که است گرههایی از یکی نشان و سمبل

است. کرده ایجاد مملکت
معظم قرار رهبر نوروزی پیام ترجمه فارسی

شود! درج قالیچه این پشت در است

دعاهای بیاثر
ایران مردم شده! مسخرهای اوضاع عجب
رفتند گویان اکبر و اهللا  سوری چهارشنبه
قاشقزنی. روزعید دعای سفره خواندند کهامسال
سیزده باشد. روز برایشان و پربرکتی خوبی سال
و آنها نباشد دامنگیر نحسی که گره زدند سبزه

شود. بختشانباز
و التماس  و تالشها  این همه وجود با
سر این احمدینژاد هنوز باز هم درخواستها

نداره! رفتن قصد اصال مانده و جایش

دکتر مطب در من
چپم درد پای او گفتم: دکتر به و رفتم دکتر

میکند.
چشم این مال گفت: و کرد کامل معاینه مرا

شده. که قرمز راستته
به چشمم من پای چیه؟ گفتم: منظورت

داره؟ ربطی چه
را نمیکند دردها کار مغزت درست گفت:

کرده! قاطی

*
جراحیپالستیک... پیشدکتر رفتم

دارم. باید نافم مشکل با این من گفتم: دکتر
بکنم. کاری یک

میخواهی چکارش مشکلی؟ پرسید: چه

کنی؟
مصرفی براش االن تا تولد  زمان از گفتم: 
گوشتپرکنیاینقدر با تویشرا نداشتهامممکنه

نره توش؟ و آشغال آت
 
*

بینایی... و پیشمتخصصچشم رفتم
کلهام چشم پشت تا دو دکتر، میشه گفتم:

بکاری؟
چی؟ برای میشه؟ حاال و گفت: مگر خندید
میگویند رفقا یکزنخوشگلگرفتم گفتم:

بایدچهارچشمیمواظبشباشم.

*
دندانم جان دکتر گفتم: و دکتر پیش رفتم

می کند. خیلیدرد
من یک دندانپزشک بری پیش باید گفت:

داخلیهستم. دکتر
نیستند؟ بدن داخل دندانها مگر گفتم:

*
شبها بعضی از دکتر، گفتم: دکتر و رفتم

اصالنمیتونمبخوابم.
از شبها؟ بعضی پرسید: فقط

آره. گفتم:
بخوابی؟ نمیتونی شبها کدوم گفت:

اونشبهاییکه تلویزیونفیلمهایبا گفتم:
می ده. نشون حال

*
که این مثل دکتر، گفتم: و دکتر پیش رفتم

نمی کند. قلبمدرستکار
پرسید:چطور؟

تلپ تاالپ. گفتم: میگه
گفت:خب؟

میگفت پیشها روز چند همین تا گفتم:
تلپ. تاالپ

شجاعت نشان
غالمرضا نیوز» سایت «سحام  گزارش به
حسنیمعروفبهمالحسنی،امام جمعهارومیه،

یک درجه نشان احمدینژاد محمود سوی از
شجاعت دریافت کرد.

نشان این اعطای مراسم در احمدی نژاد
به حضار بود دولت هیات اعضای در جلسه که
بزرگبرایایننیستکه گفت:شجاعتاینمرد
بهعنوانیکیازمجاهدین را او لودادتا فرزندشرا
خلقاعدام کنندبلکه دراین استکهبا وجودهمه
دربارهحرفها و اعمال جوکها و شوخیهاییکه
و  نرفته رو شده از ساخته ۳۰ سال این در ایشان

است! مشغول خود کار به کماکان

دهن بد جمهور رییس
با خبری نشست در احمدینژاد  محمود
شورای بیانیه گفت: خارجی و داخلی رسانههای
ارزشی هیچ  ما برای فارس خلیج همکاری 

ندارد.
میپرسیدند که خبرنگاران جواب در وی
اصوال از ما گفت: ندارد؟ ارزشی بیانیه این چرا
هیچ بیانیه، خودم جمهوری شروع ریاست بدو

نداشتهایم. قبول را اخطاریهای و قطعنامه
سازمان مصوبات که وقتی کرد: اضافه وی
بیشتر پارهای کاغذ برای ما امنیت شورای و ملل
فارس خلیج همکاری شورای بیانیه نبودند،

تکلیفشمشخصاست.
که بدهند بیانیه اینقدر اینها بگذار گفت: او

شود. بیانیهدانشانپاره

نمی آید! فعال امام
آیت اهللاسیستانی ازمراجع تقلیدعراقنسبت
بهبرخیازمستنداتوحرف هاییدرزمینهنزدیک
گرفته صورت ایران در که زمان امام ظهور بودن

کرد. انتقاد شدیدا
وقت تعیین در دست برخی حتی گفت: او
مشاورش و احمدینژاد محمود داشتهاند. ظهور
دوره زماندر امام می کردندکه رحیممشاییادعا
خواهد ظهور احمدی نژاد جمهوری ریاست اول
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دستگیر کرد! را او بود شده (علف) مشکوک جوانا ماری برای حمل شخص این به که نیروی انتظامی

آب درست از آنها پیشبینی که این از و بعد کرد
سوم هم شاید و دوم دوره به را ظهور نیامد در

موکولکردهاند.
ایرانی مقامات حرفهای سیستانی آیتاهللا
برای جامعه و  خواند انحرافی را درباره ظهور 
آنقدر وی دانست. خطرناک بسیار مسلمانان
را بود احمدینژاد مانده کم بود که شده عصبانی

مرتیکهمنحرفخطابکند!

انتخاب را کدام شما
میکنید؟

فرضکنیمکهشماحقانتخابداشتهباشید
روحانیونکشورتانبرایشما تصمیم یا ودولت و
نگیرندکهچگونهزندگی تانرابگذرانید.بیناینها

میکنید؟ انتخاب را کدام
شادی جای به عزاداری
موسیقی جای به روضه
رقص جای به زنجیرزنی

امید جای به دعا
جایراستگویی به تقیه
زندگی جای به شهادت

به جای دموکراسی امامت
سوئدی! ماساژ سنگسار به جای باالخره و

ندهید! خرج به تردید زیاد لطفا

مسافرت پادشاه
خبرنگاران جمع در احمدینژاد محمود
رسانههای داخلیوخارجیدرموردعلت بهتعویق
اردناز ایران افتادنو احتماالحذفبازدیدپادشاه

گرفت. سئوال قرار مورد
گفت: ایشان کامال خبر در توجیه این وی
متاسفانه اما بیایند سفر این به که بودند مشتاق
برای مسافرت ایشان که بود سوی ما کوتاهی از

آمادگیکافینداشتیم.
یک ایشان کامال سفر حذف او اضافه کرد:
ایشان تاخیر مسافرت اما بیاساس است شایعه

کردهاند. گزارش درست را
در جلسه پایان از پس احمدینژاد محمود

مصاحبه در دولتی و خودمونی خبرنگاران جمع
کردیم اعالم وقتی گفت: محرمانهای خصوصی و
خیلی ها تصور کردند میآید ایران پادشاه اردن به
به ایران می آید وبرایاحتیاط کهپادشاهیعنی شاه
را مسافرت شورش مردم برنامه از جلوگیری و
بود که خودمان تقصیر البته عقب انداختیم.
روزنامههای در غربی زشت کلمات از نخواستیم
جای به پادشاه کلمه از و کنیم استفاده خود

کردیم. کینگاستفاده

مشکل و احمدی نژاد
بیکاری

با اقتصادی سمیناری در احمدینژاد
خبرنگاراندربارهاوضاعکشوربهصحبتنشست.
فالن بیکاری ضریب میگویند که این ها گفت: او
این نیست و از مردم خوب است و وضع قدر

می زنند. حرف بی خودی حرفها
با شخصا خودم من گفت: خبرنگاران به او
آنها اوضاع از و هستم تماس در نزدیک از مردم
این که نمی دانم من کرد: اضافه وی خبر دارم.
آمده؟من کجا از بیدادمیکند بیکاری میگویند
سه حتی و دو تا که آدم می شناسم کلی خودم

شغل دارند! تا

عربستان به هشدار
و ایران بین که  رقابتی  سر  بر  روزها این
بحرین ربودنانقالبهای لیبیو سر عربستان بر
زیاد و نه تیره روابط کشور دو این جریان است در
عربستان خود ایجاد کردهاند. بین دوستانهای
نکند و عرب ها فضولی کار در گفته که به ایران
عربتر عربها شما از همه ما که گفته هم ایران

هستیمومیکنیم.
دیروزمحموداحمدینژادباعصبانیتکاملبه
به ممکن است که هشدار داد عربستان سعودی
در او گردد. وخونیتر تیرهتر زودیروابطدوکشور

کرد. تهدید خود عربستان را هشدار این
عربستاننوشته: اگردستاز اوطیپیامی به
خواهیم شما را تحریم کارهایتان بر ندارید ما این

باز رویتان اگر آمد و مکه نخواهیم به دیگر و کرد
پیش می فرستیم را حاجیها همه شود زیاد هم

امام رضا!

بروند؟ دیکتاتورها کجا
خاورمیانه دیکتاتورهای بزرگ مشکل یک
چه و عربی چه کشورهای شمالی آفریقای و
میآورند در را عربی کشور ادای که کشورهایی
و حکومت سقوط صورت  در  که است این
فرار آنجا به که نمیکنند پیدا را جایی رژیمشان
مردمشان از که عمرشان را با پولی بقیه تا کنند
در کشوری هیچ کنند. صفا و عشق دزدیدهاند
دنیا بهآنها بهسادگی پناهندگی نمیدهد. کسی
فلسطین ایندیکتاتورها کشور نمیداندچرا همه

انتخاب نمیکنند؟ را
حرف عربی هم است نزدیکی کشور هم
و آب و تازه دارد پایینی زندگی هم هزینه می زنند

است. کره شمالی از خیلی بهتر هوایش
آدمهایباهوشیبودند که اگر ایندیکتاتورها

و روزگار نمیافتادند! روز این به

خوانندگان از پوزش
قصههای نوشتههای سری از داستانی
در خاورمیانه خیابانها شلوغی به علت خیابانی
وسیله بدین و شده موکول آینده شمارههای به
از و میطلبیم پوزش  محترم عابران  تمام از
عذرخواهی نوشته  مجموعه این خوانندگان 

مینماییم.

تعمیـر و تغییـر
تصادف وقتیاتومبیلیخرابمیشودویا چرا
گذاشتن و صافکاری و برای رنگ آن را میکند
می بریم تعمیرگاه به نام محلی به جدید قطعات
و اقسام جراحیها که خانمها انواع و وقتی ولی
کشیدن پوستوتزریقسیلیکونوبوتاکسو غیره
انجاممی دهندمیگویندبهکلینیکرفتهبودند را
تغییرگاه تعمیرگاه جای به حاال تعمیرگاه؟! نه و

نبود. بد هممی گفتند

عمیق افکار
همه خلق این به جای که خدا بهتر نبود آیا
درختوبوتهسدروحناوکتیراچندبوتهودرخت

میکرد؟ درست هم شامپو

سوم نوع از نوشتههای
را  خوردن گوشت که می شناسم را * گربهای
گذاشته کنار و طول عمرش سالمتی حفظ برای

را میخورد. سبزی خوار هنوز موشهای اما
گرفته  فتق باد  که میشناسم را * جرثقیلی

است.
* سنگفرشخیابانیرا می شناسمکههرشب 

میبیند. را تبریز فرش های خواب
گربه  موی  با که میشناسم را مردی   *
رنگ از نقاشیهایمینیاتور میکشد. گربهاشپر

میکند. درد بدنش و است
زبان دارد.  لکنت که میشناسم کالغی را *

طول ثانیه چندین دومش قار و اول قار بین
میکشد.

پر  بهار هر میشناسم که برقی را چراغ * تیر
میشود. شکوفه از

هم  بود و مرد هم که میشناسم * مردی را
بود. دیگرش نیمه عاشق نیمهاش یک زن.

* طاووسیرامیشناسمکهشوهرشمذهبی 
بازکند بودونمیگذاشتاوهیچوقتبالهایشرا

نشان دهد. به همه و
روزی داشت آرزو میشناسم که را چمنی *
هیچگاه چمنزنی ماشین وجود با شود. جنگل

نرسید. آرزویش به
برق ۱۱۰  با که میشناسم را ۲۲۰ ولتی برق *
حاصل ازدواجشان فرزندی به ولت ازدواج کرد.

بود. چراغ قوه نام
و گاز با اجاق که را می شناسم یخچالی *

آبگرمکنها تفاهم کاملداشت.
پول و فقیر بود که میشناسم هزارپایی را *
راه همیشه پابرهنه و کفش بخرد که نداشت

میرفت.

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

بیمهسالمتیوبهداشتیبیمهسالمتیوبهداشتی
گروهی فردیو

بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
زیر تلفن شماره بصیری در الدین نجم با

بگیرید تماس

مخارج و دارو، ویزیت، شامل
بیمارستان آزمایشگاهی

مناسب قیمت بیمه دندان با همچنین و

301-299-4800
Insurance Brokers of America

www.InsuranceBrokersUSA.com

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

                  

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

فروردین) ۲۹) آپریل ۱۸ دوشنبه

فروردین) ۲۲) آپریل ۱۱ دوشنبه

برای ما بودن زبان حافظ، شعر
امید و آگاهیبخشی
شهپری حسن سخنران:

هواپیما سقوط علل بررسی
علی سرشار سخنران:


