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آقا گفتن علی
تولد لحظه در

جلویمانیتور اینترنت ماتزده نشستهبودم.
بود و باز تعجب از دهانم که میشد سه دقیقه
روی بود افتاده ناباوری فرط از دهنم پایین آرواره
نگرانی با و آمد زنم باالخره کیبورد کامپیوترم.
جای خود سر و بست مرا آرواره و کامل فک

شده؟ چی پرسید: گذاشت.
دیده بودم که را چیزی چطوری میتونستم
جوک بوده کردم فکر اولش دهم؟ برایش توضیح

کردهاند. درستش ساختگی و
جمع در قم، جمعه امام سعیدی، آیتاهللا

کارآموزانحزباللهیگفت:قابلهآیتاهللا خامنهای
بیرون شکم مادرش از داشت ایشان که وقتی
محض به که ایشان شنید گوش خود با میآمد
گفت ایشان قابله و «یاعلی» گفتند شدن متولد

«علینگهدارت»!
جلسه و جمع در که  سعیدی  آیت اهللا
در حزب اهللا برادران عقیدتی و مغزی شستشوی
گفتم بهشما قمسخنمی گفتاضافه کرد: اینرا
شکم از حتی و زمان تولد شما از رهبر بدانید که

اخالص داشت! علی ارادت و به مادرش
مثل ساندیس نمی دانستم آبمیوه اصال من
وشرابنوعیحالت مستی آبجو و ودکا ویسکی و
چنین میتواند که میآورد وجود به خماری و
مصرف دهان در را هذیانگوییهایی و اراجیفی
کننده قراردهد کهحتیخودش هممتوجه نشود

است. گفته چه
زمانتولدساکت در نوزاد بودیمکه شنیده ما
به باسن زایمانباید محکم دکتر و یا استو قابله
بیرون آبرحممادرشرا بزندو اوجیغ تا بکوبد او
چاق کند، ایندنیا به برایورود نفسشرا بریزد و

بودیم! ندیده را اینجوریاش اما
قادر تولد لحظه بچه ای که در که میدانید
پنج است وقتی کامل کلمه یک و گفتن تکلم به
ششسالهشد چهمیشود؟سیرک ها برایچنین

شکست. دست خواهند سر و اعجوبهای
مهم این نطق شنوندگان میان متاسفانه از
حزباللهی خواهران از هیچکدام تاریخی و
سر گذاشتی را ما  نکنه آقا حاج  نپرسیدند:
مشروب هم نشئه آنها احتماال چون دستگاه؟

ساندیس بودهاند. قوی

اینترنت آزادی
اخبار و آمارگیری  مرکز گزارش چندین به
ورسانههایاینترنتی، اطالعاتیدرموردکامپیوتر
از اینترنت» «آزادی جدول در رسما ایران کشور

است. شده اول آخر
و در ایران سانسور چون اخبار اینترنتی البته
و نرسیده ایران مردم به خبر این میشوند فیلتر

قبل نفر ردهبندی این در می کنند فکر هنوز آنها
نکردهاند! اعتراضی دولت به و هستند آخر از

نیمه برهنه و و چسبان تنگ
شورای مجلس نماینده رهبر، تقی محمد
چه این آقا که کرد مطرح مجلس، در اسالمی
و کوتاه بلوزهای با  تهران زن ها در وضعشه؟!
شلوارهایچسبانوتنگ در حالیکهموهایشانرا
آمدهستند! حالرفتو در آزادانه افشانکردهاند
اگر است، کمی سرد هوا تازه حاال اضافه کرد: او
تابستانبیایدچهخواهد شد؟اوگفت:بسیاریاز

بودند! برهنه من دیدم نیمه که زن هایی این
دفتر او به بسیاری نماینده این نطق بعد از
آقا این  روزانه مسیر پرسیدهاند و تلفن زده اند
تا است منطقه تهران و کدام از قسمت کدام
که و زیبا دلپذیر این مناظر از هم بتوانند آنها
انقالبمیاندازد زمانخوشقبلاز یاد به را آنها

بهرهمندشوند؟
چرا حاال حاج آقا هیچکس نپرسیده: البته
پوشیده نیمه و دید زدی خانمها را برهنه نیمه
لیوان پر نیمه فقط آقا حاج آیا ندیدی؟ را آنها

میبیند؟ را

رییس کسی چه باالخره
است؟

خبرآمد کهحیدرمصلحیسرپرست اطالعات
شد. برکنار احمدینژاد سوی از دفاع وزارت
و خودش استعفا کرده که ایشان خبر آمد بعد

است. قبول کرده احمدی نژاد هم
قبولکردناستعفای نامهاحمدینژاددالبر
کردند. پخش جا همه هم را مصلحی حیدر
«کیهان»همدستپاچهنوشتکهحیدرمصلحی
برای جمهور رییس و می پریده مشایی رحیم با

کرده است! اخراج را همین او
استعفا یا به معظم رهبر که آمد بعد خبر

را حکم و کرده اعتراض مصلحی حیدر اخراج!
است! خوانده اجرا غیرقابل و باطل

همه نوشت و شد دستپاچهتر «کیهان»
ستون تا کرده درست مشایی رحیم را شایعات

دهد! قرار مملکت را هدف اطالعاتی
اعتراض بعدگفتنداحمدینژادبهاعتراضآقا
فرستادند ما برای مکالمهاش را با آقا نوار و کرده

بشود. باورمان تا
آقا؟ احمدینژاد:

آقا: بله؟
شما؟ ـ

هستم. آقا من ـ
میاد؟ من صدای ـ

آره من میشنفم، تو چطور؟ ـ
کند مخابرات را چکار وزیر بگم که این خدا ـ
صداتون خروسقندی. دستیهای تلفن این با

مثلرفسنجانیشده.
ازظهر داشتی وسط خواببعد ـخب،چکار

کردی؟ بیدار مرا
جریان این مصلحی پیش آمده... ـ

هم را حکمش میمونه. کار سر ایشون ـ
براتونفرستادم.

قبول کردم. را بابا این استعفای آخه من ـ
کن. رد حاال خب ـ
میشه. ریزی آبرو ـ

بحران ـخببشه! همونطوریکههاشمی با
آبرو ریزی با باید شما هم داشت نگه دولتش را
هم خوب حاال تا کنی. حفظ را خودت دولت

پیشرفتی.
این جمهور رییس سالمتی من  نا آخه ـ

مملکت هستم.
جوک  ۶۴ درصدی! رییس جمهور اون هم ـ

محمود! آقا نگو
رییس من میکنم که تکرار دوباره  من ـ

طبققانوناساسی. هستم؛ جمهور
رهبرم. هم من ـ

جمهورم. رییس من ـ
رهبرم. هم من ـ

جمهورم. رییس من ـ

رهبرم. هم من ـ
و مگوها و بگو همین با مکالمه نوار (بقیه ـ
پایان رهبر در و مییابد ادامه من گفتنها من
را قطع  تلفن گوشی رهبرم من گفتن از بعد

میکند).

کارت گرین قرعهکشی
آمریکا

به یک مقام بلند پایه سپاه نزدیک سوی از
به که آفیس) هوم (لیدرشیپ رهبری بیت دفتر
آیتاهللاخامنه ای فاش شد که غربپناهندهشده
ایرانیانفرمقرعهکشیگرینکارت بقیه هممانند
است. فرستاده و امسال پر کرده برای را آمریکا
شرکت در قرعهکشی کپی از تقاضانامه یک او
جالب است. نکته داده نشان به همه را خودش
فرم این در را خود مشخصات آقا که است طریقی

قرار داده است.
First Name: MAGHAAM
Middle Name: MOAZAM

Last Name: RAHBARI
ایشان این اطالعات جعلی با نمیکنم فکر

باشد! داشته شدن برنده شانس

کتاب تازه های
انتشاراتحزب اهللا شعبه قمکتابهایجدید
که با این کتابها کرد. اعالم را خود چاپ زیر
دولتیو کمکهایدفتر ریاستجمهوری بودجه
«کیهان» روزنامه بودجه اضافه و رهبری بیت و

گردیدهاند. زیر اعالم به قرار خواهند شد چاپ
آبمیوه  و سبزیجات و میوهجات * خواص

ساندیس (پزشکیو سالمتی)
چهارم  هزاره معجزه احمدی نژاد  *

(بیوگرافی)
عاشقانه  (سرودههای شهادت عشق  *

اسالمی) (ادبیات مشهد) و قم طلبههای

تبلیـغ شما در نشریه پرخواننده 

«ایـرانیـان» 
مطمئنا مورد توجه جامعه ایرانی 

قرار گرفته و بی پاسخ نمی ماند

برای کسب اطالع از ختفیف های ویژه 
آگهی های سه ماهه و یکساله سری به 
تارمنای هفته نامه «ایرانیان» بزنید:
www.iraniansnewspaper.com

فاصله ما با شما یک کلیک است

Advertise with us
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میشود! تبدیل «Star Box» به «Star Bucks» ایران در کردن تقیه با که وقتی

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
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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

مجانی!) سیدی (با است نزدیک ظهور *
و  (جنایی شخصی لباس یک * خاطرات

معمایی)
* راهنمای رمز شکافی سخنان آقا (سرگرمی 

تفریح) و
(جلد  پنجم هزاره معجزه احمدینژاد  *

دوم)
ماشینچمنزنیبهجای  از * طریقاستفاده

فنی) و (علمی برقی ریشتراش
(مجموعه  بر میرحسین مرگ حسین، * یا

مقاله)
و  شهرستانی مسافرتهای * احمدینژاد،

مدیریت جهانی(علمیو تخیلی)

آزادی بهار
مرتب تهران بازارهای در و طال قیمت سکه
در میرود. باال ساعتی بطور و است افزایش رو به
نزدیک بسیار آزادی بهار ربع قیمت حاضر حال
تقریبا بهار نیم شده و قیمت آزادی بهار نیم به

است. آزادی شده یک بهار مساوی
وضع با و ارزی میگویند مالی کارشناسان
معلوم آزادی بهار تکلیف ایران امروز نابسامان

نیست!

عمیق افکار
پتی در و لخت و عریان حوا چرا آیا میدانید
نمیکردو پول آدمکار بهشت میگشت؟چونکه
و چادر کاله کفش و و لباس برای او که نداشت

بخرد. چاقچور و

چاه مدیریت اطالعیه
جمکران

زائر و خواهران برادران اطالع به بدین وسیله
انداختن از اکیدا که میرساند زیارتگاه و چاه این
این جدید) به (قیمت گاز و برق و قبضهای آب
امام را خود به عریضههای و چاه خودداری کرده
نمایند. در صورت آمرزش طب و محدود به دعا

گاز برق و و آب زائران، سوی از مشاهده تخلف
گردید. خواهد قطع آنها

اداری و مالی امور دفتر

مرکزی بانک اطالعیه
هیات پیشنهادی الیحه  تصویب دنبال به
تاریخاول تاییدات رهبر معظم رهبریاز با وزیرانو
ایراناسالمی ماهجاریصفرهای پولرایج خرداد
حذفشدهوریالجدیدجایگزینواحدپولیفعلی
قیمت میگردد.قیمت بعضیاز اقالمواجناس با

میگردد. زیر اعالم شرح شده به دالر ریال
دالر  شش ساده: سنگک نان یک قیمت *

دالر) آپشن خشخاش هشت (با
و  استخوان مرغ با کیلو گوشت هر * قیمت

دالر. پوست: هشت با
دالر. چلوکباب: ۵۰ دست یک * قیمت

مرغ:  تخم  عددی  شانه ۱۲  یک  قیمت   *
دالر. هفت

* قیمتاتومبیلهیوندایسادهچهارسیلندر 
دالر. هزار ۷۵ آپشن: بدون

* قیمتپستیککیلومحمولهبهکشورهای 
دالر. ۴۰۰ خارجی:

ستاره: ۲۵  دو هتل ترکیه با تفریحی * تور
هزار دالر.

دالر. بهمن: ۱۴ سیگار بسته * یک
خواهد  اعالم زودی به حج: پکیج کامل *

شد.

سینمایی اخبار
چند در  «۳ اخراجیهای «فیلم شرکت
تعویق به فعال دنیا سینمایی مهم فستیوال
این به حتی ممکن است این فیلم هرگز و افتاده
به علت نرفتناینفیلم پیدا نکند. را جشنوارهها
خارجاین استکهتهیهکنندهوکارگردان بیسواد
فیلمعنوانفیلمرابجایاخراجی هابهمخرجیها
جشنوارههای مدیران و بودند کرده ترجمه
قرار پورنو فیلم یک که کردند تصور بینالمللی
و فرستاده شود اسالمی جمهوری سوی از است

نکردند. قبول را آن

خواندنی و عجیب
دور دنیا سفری به

که خوانندگانی از دسته آن برای گفتیم
سیاسی تلخ و کننده ناراحت اخبار خواندن از
جالبو بامزهایدر اخبار کشورمانخسته شدهاند

نماییم. سرگرم دقایقی را آنها و کنیم پیدا دنیا
اهل ایالت  جکسون سیندی نام * خانمی به
اوهایودرآمریکارکوردبیشترینعملجراحیزیبایی
«رکوردهای کتاب در نامش و شکست را دنیا

گینس»ثبتگردید.
داشته  زیبایی ۵۱ عمل کنون تا خانم  این
و پلک پوست کشیدن نظیر عمل انواع است. 
بریدناضافاتشکم، کوچککردندماغ، چشم،
برطرف و پوست رنگ  تغییر و  الیپوساکشن،
و دهان کردن کوچک و (!) آرنج چروک کردن

و... گوش
یک صاحب از این که این خانم بعد پزشکان
به قادر دیگر وی که گفتند او به شد جهانی رکورد
نخواهد بود دیگری زیبایی جراح چاقوی رفتن زیر
پیشنانی اشرسیده وپوستش چوننافش بهروی

آمد! نخواهد کش اینها از بیشتر
اهل کوبا  آگرو آنتونیو لوییس نام * مردی به
تا حلقههای فلزی اقسام و انواع با خود را صورت
این کار  با و کرده ۳۰۰ بار سوراخ از بیشتر کنون

است. جهانی پیدا کرده شهرت
اودرجوابسئوالخبرنگارانکهمیپرسیدند:
سوراخ در این سیصد آیا را کردی، کار چرا این
توانستی این چطور تو نمیکند و درد پوست ایجاد
سیصد به شما آیا گفت: کنی؟ تحمل را درد همه
تا  کردهاید گوش کاسترو فیدل ۱۴ ساعته نطق

بدانید معنیدرد چیست؟!
بعد از لوهان راجودوی نام به * زنی هندی
۷۰ سالگی اولین فرزند  در سن انتظار چهل سال

دنیا آورد. را به خود
میپرسیدند چطور که خبرنگاران در جواب او
گفت: شدید؟ سال شما حامله چهل از بعد شد
وقتیدیدمکهحاملگیمنصورتنمیگیردتصمیم
گرفتمازدواجکنموبا مردی همبسترشومواینکار

شدم! بچهدار داشت و من مثبت نتیجه
دارد  سیمپسون قصد دانا به نام * خانمی
بهخوداختصاص دهد. عنوان چاقترینزندنیا را

حال حاضر۲۷۳  در انگلستان اقامت دارد که در او
 ۴۴۷ دنیا چاقترین زن رکورد دارد. گرم وزن کیلو

است. گرم کیلو
پرسیده که خبرنگاران جواب در خانم این
ازاینکارچیست؟ گفت:دوست بودند:هدف شما
یک تا بتوانم پول در بیاورم و معروف شوم دارم
و وزن کاهش مخصوص موسسه یک در روزی

کنم! ثبتنام و گران قیمت باال کالس الغری
سال ۲۰۰۹ به  در که برونینگ والتر * آقای
عنوان مسن ترینمرددنیاشناختهشدهبود چندی
آخر او در سالهای گفت. فانی را وداع دار قبل

میکرد. زندگی سالمندان خانه در عمرش
بودچند کهساکنایالتمینهسوتایآمریکا او
عمر این رکورد باید بود: گفته از مرگش قبل روز

بسپارم! جوانها به را طوالنی
چهار  چاقوی یک جراحان چین جنوب * در
مرد  یک سر از را ۱۰ سانتیمتر) (حدود اینچی
سر در سال چهار حدود گویا چاقو این درآوردند.

است. بوده آقا این
این که شد این علت انجام به جراحی عمل
سال چند گفت و مراجعه کرد دکتر به شخص

شخص این مادر دارم! سردرد مرتب که است
راضی بسیار عمل نتیجه از گفت: خبرنگاران به
می گشتم چاقو این دنبال بود سال چهار هستم.

نمیکردم! پیدایش و
سانفرانسیسکو  اهل آمریکایی  خانم یک  *
شاهد تا کرد دعوت پاریس به را خود دوستان
رسیدند پاریس آنها به که باشند. وقتی او ازدواج
ایفل برج با دارد قصد دوستشان که دریافتند

کند! ازدواج
گویاخانممذکورعاشقاینبنایمعروففرانسه
نام ازدواج از مراسم بعد این خانم است. بوده شده

داد. تغییر به «ایفل» را خود خانوادگی
پرسیده دوستانش که از یکی جواب  در او
برج افتادی؟ یک فکر ازدواج با به چطور شد بود
قد هم خوشگله، هم طرف نه؛ که چرا بود: گفته
حرفه کم میاره، خیلی در پول خوبی هم بلنده،
دیگر مردهای مثل زیادی جنسی توقعات تازه و

ندارد! هم
بماند وفادار به شوهرش خانم این کند خدا
میالد خودمان برج با مثال نکند و خیانت او به و

نریزد! هم روی

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
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اردیبهشت) ۱۲) می ۲ دوشنبه

اوضاع پرتو در کارگر جهانی روز اهمیت
خاورمیانه بزرگ در ویژه جهان به
پارسابناب یونس دکتر سخنران:

اردیبهشت) ۵) آپریل ۲۵ دوشنبه

میگذرد التین چه آمریکای در
مقیمی فرشید سخنران:


