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خبر؟ چه ایران از
میرود مجلس به احمدینژاد

آینده احمدینژاد روز استدر عرضچند قرار
برایجواببهسئواالتنمایندگانمجلسشورای
سئواالت بسیار این البته برود. آنجا به اسالمی
سختتر. جواب هایشان و بود خواهد سخت
این سئواالتشان مطمئنا مجلس نمایندگان
چرا شد و چه پاره کاپشن قضیه که نخواهد بود
اطو شده ورگل و ترگل لباس های رییس جمهور
به قبل هفته احمدی نژاد بود قرار میپوشد؟
اما چون شود روبرو نمایندگان با و مجلس برود
زده قرار پایشبدجوری میخچه بود که بهانه آورده

به بعد موکول کردند. مالقات را
ورود استبا سئوالنمایندگانقرار جلسه در
و طرف ایستاده یک در آنها از احمدینژاد نیمی
دیگر که مخالف و نیم پرتاب کنند بهطرف او گل
به کشور را که دارند عقیده و هستند کارهای او
دهان پرتاب آب او طرف به است نابودی کشیده
شورای مجلس نمایندگان بیشتر چون کنند.
کفش پرتاب میروند مجلس به پابرهنه اسالمی
خواهد بود و از تصور به سوی احمدی نژاد خارج

افتاد. اتفاقنخواهد
سپاه از خامنهای  آیتاهللا یعنی آقا گویا
گرفتن دست در آماده که خواسته پاسداران
اخراج را احمدینژاد مجلس اگر تا باشند دولت

مملکتبدونسرپرستنماند. کرد
غیرعاقالنهوخطرناک را بسیاری اینعملآقا
ابراز این تصمیم را با و مخالفت خود خوانده اند
منتقدانمیرحسین ازجملهمخالفانو کردهاند.
به چرا گفته: به آقا گویا تلفنی که است موسوی
این از بعد نیست رسم مگر زدید؟ زنگ پاسداران
یک نفر اول یا ورزشکار شایسته و که مثال دختر
به میدهد عنوان را دست از مسابقه مقامش را
و نزدید؟ زنگ من به چرا بدهند؟ دوم نفر یا نایب

نداشتم. را شمارهات داده: جواب هم آقا

قفس پرید سعید مرتضوی از
و قاضی مرتضوی،  سعید  که شد  گفته
دادستان سابقتهرانومشکوکومظنون بهقتل
همچنین و خبرنگار ایرانی کانادایی کاظمی زهرا
و کهریزک زندانهای در بسیاری مرگ و شکنجه
تاییدغالمحسینمحسنیاژهای با حصارکو...،
را تعقیب خود قرار نقض حکم دادستان فعلی

است. کرده دریافت
به نزدیک خبرنگاران به اژهای غالمحسین
روز هر هفته چندین گفت: قضاییه قوه محافل
خانه در کفش به یک لنگه پست برایم طریق از
او را داشت. مرتضوی آقای پای که سایز میآمد
بریده سر پیام آن مانند را ایشان پیام کرد: اضافه
سریع و صریح بسیار پدرخوانده فیلم در اسب

ایشان باید فورا بهمقاماتاطالعدادمکه گرفتمو
گردند. سلباتهام

والنتاین  جشن با ۲۵ بهمن
شد مصادف

حکومت  روز اعتراض به روز۲۵ بهمن امسال
اسالمی باروزجشنعشاقیعنیوالنتاین مصادف
کامال برهم روز دو این تطابق علت است. شده
وهمدستان آمریکا احتماالکار مشخصنیست و

باشد. «موساد» هم شاید و
سخت بسیار ایران را کار مردم تطابق این
شخصیها با لباس که آنها نمیدانند میکند.
یا و شوند روبرو مولوتف کوکتل و لگد و مشت با

بدهند. شکالت جعبه و بوسیده آنها را

سپاه جای به «القاعده»
چند و خارجی موثق منبع چندین گفته به
منبعغیرموثقداخلیچندینهزارنفرازاعضاگروه
روان سوریه سمت به تمام سرعت با «القاعده»

آغاز نمایند. را خود عملیات آنجا در شدهاند تا
یک به خبرنگار گروه «القاعده» سخنگوی
سپاهیان و پاسداران گفت:  پاکستانی نشریه
روزی سوریه چند بود قرار اسالمی جمهوری
که مردمی را خودشان کشور در و ترک کنند را
برایتظاهرات وراهپیمایی۲۵ بهمنبهخیابانها 
موقعیت بهترین این کنند. سرکوب آمد خواهند
کنیم استفاده خالء این از بتوانیم که بود برای ما
شهر حمص ویژه به سوریه در آنها در غیاب و

کنیم. پیاده نیرو

مقابل تمساح سوسمار در
کلی با را ناو چندین که آمریکا دریایی نیروی
نیروی نظامیبهخلیجفارسفرستادهاست اعالم
فرانسه، بریتانیا، از همکاریواحد هایی با که کرد
نیرویخود غربی دیگر و چندکشور ایتالیا هلند،
را افزایشخواهدداد و۲۰ هزار نیرویرزمیرا برای 
جمهوریاسالمیایراندرصورت اعمال با مقابله
کنترلبرتنگههرمز درجنوب ایرانمستقرخواهد

دریاساالر جان گفته به عملیات این نام کرد.
«سوسمار آمریکا دریایی نیروی فرمانده هاروی

بود. خواهد بیباک»
در مقابل که کرد اعالم اسالمی جمهوری
بیباک» «سوسمار یعنی آمریکا عملیات این
عنوان «تمساح چاالک» را تحت عملیات خود

کرد. خواهد علم
توسط همه آنها این عملیات که نیروهای
عملیات برای استخدام و مصباح یزدی آیتاهللا
سوی زودی به به شدهاند داده انتحاری تعلیم

گردید. گسیل خواهند هرمز تنگه

ایران در بسیاری که است توضیح به الزم
مینامند. یزدی» «تمساح را یزدی مصباح

ساده ریاضی حساب یک
نبودند نجیب ساده و ایران اینقدر مردم اگر
نمیخوردند را احمدینژاد  فریبهای  گول و
حاضرند که بگویند او دولت به میتوانستند
اخیر را سال در خود دریافتی یارانههای همه 
تفاوت هم دولت که این شرط به بدهند پس
قبل سال نسبت به امسال قیمتهای افزایش

عملیات بفرمایید وقت هر آقا،
رو مقابل چاالک» «تمساح

بیباک» «سوسمار عملیات
آمریکا، شروع میکنیم
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سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com
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نهم مجلس انتخابات
قدرت تقسیم شیـوه و

سخنرانان:
گنج بخش امیرحسین و افشاری علی

کانون جلسات همیشگی محل در

سینمایی: فیلم
 «کپی برابر اصل» 

کیارستمی عباس کارگردان:
نیبرز رستوران نمایش: محل

نفع به معامله مطمئنا این پس بدهد. آنها به را
احتماالدولتقبول و بود ایرانخواهد مردم همه

نخواهدکرد.

امام مقوایی پوستر
ورود مراسم برای فراوان جنجال و جار از بعد
بهخوبی ماکت مقواییهمهچیز از استفاده با امام
کدام هیچ که دادند دستور و شد تمام خوشی و
ساندیسی و دولتی نیمه و دولتی رسانه های از
سان ارتش از فرودگاه در که را امام مقوایی عکس
روی قناعت آمیز آبگوشت خوردن برای و میبیند
زمینمینشیندراچاپ نکنند وانگارکهشتردیدی
آن بر سر که این است که میماند ندیدی. سئوالی

چه آمد؟ امام ماکت مقوایی
هنرهای در موزه آن را انجام مراسم آیا از بعد
حفظ برای آن را یا تهران بایگانی کردند و اسالمی
محیطزیستبهدست«ریسایکلینگ»سپردند؟

ممنوع سال ۱۸ زیر اعدام
سخنگویکمیسیونحقوقیوقضاییمجلس
قانون با تصویب شورای اسالمی تاکید کرد که
برای قصاص مجازات اسالمی، جدید مجازات
را  آنها شده و دیگر ممنوع ۱۸ سال زیر افراد
این طبق کرد کرد. وی اضافه نخواهیم اعدام
خواهیم نگه زندان در را نوجوانان این قانون
را  آن ها ۱۸ سالگی تولد از بعد درست و داشت
سازمانهای و صدای سر کرد تا خواهیم اعدام

نیاید. در جهان بشر حقوق

سئوال عقیدتی برای
بسیجیها کنکور

اگر ارتشجمهوریاسالمی نتوانستباهشت
حسین قزمیت صدام ارتش از عهده جنگ سال
بربیاید آن روسی اوراق و زده زنگ تانکهای و
چندساعتطول خواهدکشیدکه ازجنگخلیج
ببرد بدر سالم جان دنیا اول ارتش با خود فارس

سر بکشد؟ را جام زهر و

پایین و باال
است. پایین و باال سرزمین ایران،

باالترینها:
مغزها، فرار دالر، بیکاری، قیمتها، طالق،

میالد. برج باالی غذا قیمت مواد مخدر،
پایینترینها:

سرعت ریال، تریاک، قیمت فحشا، سن
جهان. اینترنت، حیثیت مردم ایران در

نمیدانم است. خوبی مطلب این کردم فکر
یا سایت بفرستم و «باالترین» سایت برای را آن

«پایینترین»؟!

سینمایی اخبار
جشنوار فجر امسالهممثلدهه فجر امسال
سال هر مثل جشنواره این در رسید. پایان به
برعکسجشنوارههایغربیمانند«گلدنگلوب»
و موزیک و رقص از اثری «اسکار» و «گرامی» و
آرایش زیبا و موی و چشمگیر و لباسهای شیک
و لباس و پشمی بد نبود. مشتی ریش قشنگ
و شدند هم جمع دور رمق بی حال و عبوس

جایزه دادند. خودشان خودشان به
انتخاباتمجلس وریاست بهتقلید وپیرویاز
جمهوریبسیاریرد صالحیتشدندونتوانستند

کنند. رقابت جشنواره این در
او به خالیبود. فرهادیهمبسیار جای اصغر
از نادر «جدایی فیلم که این از گفت: خبرنگاران
شود عرضه در این جشنواره نتوانست سیمین»
مردم دنیا کاش کرد: اضافه او بسیار متاسفم.
میتوانستم و نمیکردند فیلممنتوجه به اینقدر

کنم! شرکت فجر جشنواره در خودم کشور در

پیامبران احمدینژاد و
با بودند فرستاده ایمیلی ایران از بچهها و بر
پیامبرانبه از احمدینژاد عنوانهفتصفتیکه

شرح: به این و برده است ارث
بیسوادی. عبداهللا، بن محمد از ـ ۱

جادوگری. کلیماهللا، موسی از ـ ۲
قانون شکنی. و نافرمانی آدم، از ـ ۳

دور  به حیوانات کردن جمع نوح، از ـ  ۴
خود.

حیوانات. با مشورت سلیمان، از ـ ۵
زیبایی. یوسف، از ـ ۶

بی پدری. عیسی، از ـ ۷
به را هم دیگری چیزهای او فکر می کنم من
بگویند. یادشان رفته بچه ها است که برده ارث

از و کردن قربانی و کشتار به میل ابراهیم، از
محبوبیت! جرجیس،شهرتو

استخدام
جهت ایران اسالمی جمهوری دریایی نیروی
با برای مقابله نیز خود و کادر پرسنلی تکمیل
و فارس خلیج منطقه به بیگانه نیروهای تهاجم
سر تا از سر انتحاری مسلمان هرمز تعدادی تنگه

جهاناستخداممینماید.
طالبان، نظیر گروههایی در کار سابقه
«الشباب» «حماس» پیشمرگان، «القاعده»،
متقاضیان می گردد. تلقی مثبت استخدام در
راندن قایقهای تفریحیو ماهیگیری آشنا به باید
باز کردن هم کردن بمب، بستن و کوچک، سر
عملیات سایر منفجره و حاوی مواد جلیقههای
فارسی زبان اردوگاهی باشند. آشنایی به نظامی

ضرورینمی باشد.
و امیدی نیستید راضی خود از زندگی اگر
نیروهای حضور یا مخالف ندارید و بودن زنده به
ما با خلیج فارس هستید همین امروز در مرتد

تماسبگیرید.
عقیدتی و استخدامی امور دفتر

عمیق و کوتاه افکارهای
کنم  عمر ابد که تا قول دادهام خودم به * من
بعدش ایستادهام. قولخودم سر هم امروز به تا و

نمیدانم! شد خواهد چطور
خستگی نیمه جان  از کسی * آیا وقتی که
خارج بدنش از  او روح از نیمی آیا  میشود

میشود؟
بلند  ارتفاع از نجاتتوسط کسی که چتر * آیا

است؟ شده اختراع میترسیده

* فاصلهدستبامحلخارشلزومامساویبا 
نیست. خارش پایان و خاراندان به میل

انتخاب کنی  را و بدتر یکی بد بین * اگر باید
انتخاب این در چون بدترین را است ساده کارت

برایتنگذاشتهاند.
صورتحسابها از  سرعت میکنم * من فکر
بیشتر است. سرعت چکهایپرداختیهمیشه

آمارها  همه از می کنم که ۲۳ درصد * من فکر
مرا به ادعای این کسی حاال تا و هستند غلط

چالش نگرفته است.
کنم  فکر بشر ابناء تساوی به باید * چگونه
هممساوی با وقتیکهحتیانگشتهایمنهم

نیستند.
نمی رفت  وحش مرتب به باغ داروین * اگر
وقتبیشتریرا کندو مطالعه میتوانستبیشتر

بشر بگذارد. تکامل حل قضیه برای
نداری  و پول وقت که میشد وقتی * کاش
مثل میتوانستی بزنی رنگ را خانهات بیرون که

رو کنی. و پشت را لباس خانه ات

* اینحکومتهای تمامیخواه چهمیخواهند؟ 
میدهند؟ جا کجا را چیزها همه این

ده  بختآزمایی میلیونی  ده  جایزه برای  *
گیرم هم قران یک حتی و خریدم بلیت میلیون

نیامد.
می مردی همه  وقتی که بود * کاش راهی
دوستی آن دنیا می فرستادند تا به را ایمیلهای تو
نمیشد. ناراحت تو دست از ندادن جواب برای

بزنم گول را آپارتمانم گیاهان که این برای *
فکر تا دادهام در قفس قرار بلبل یک نزدیکشان

بهار است. روز کنند هر

نوروز استقبال به
اما اگر  مانده نوروز عید ۳۴ روز به دقیقا امروز
دیگر عدد این نخوانید امروز همین را مطلب این
آینده سال برای که است این نمیآید. در درست
انتشارشگیر همانروز را روزنامه یادتانباشدکه

بخوانید. و بیاورید

تور چین با نرخ ویژه
از  ۳۳۹ دالر

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 567$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود


