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»بررسی قانونی«
ورود و خروج سازمان مجاهدین 

از لیست تروریستی آمریکا
سخنران: غالم  علی ترشیزی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

قطعنامه و بخشنامه
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، صدور 
بخشنامه  های پی در پی ماه های اخیر را روشی برای 
دور زدن تحریم ها خواند. او گفت: اگر ما فقط با 
یک بخشنامه و دستورالعمل جلو برویم نمی توانیم 

با تحریم های دشمن مقابله کنیم!
مورد  در  احمدی نژاد  باشد  یادتان  اگر 
علیه جمهوری  که  ملل  سازمان  قطعنامه های 
اسالمی ایران صادر می  شدند گفت: بگذار آنقدر 
قطعنامه بدهند که قطعنامه دان آن ها پاره شود. 
حاال با دالر سه هزار و ۷۰۰ تومانی بگذاریم این آقا 

هم آنقدر بخشنامه بدهد که بخشنامه دانش...

فائزه در اوین
فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر رییس جمهور 
سابق ایران که اکنون در زندان به سر می برد، به 
رفتار مسئوالن زندان با زندانیان اوین اعتراض 

کرده است. 
وکیل فائزه رفسنجانی می گوید در زندان اوین 
مسئولین و زندانبانان ایشان را فقط به نام »فائزه« 
می خوانند و این برای کسی که روزی دختر رییس 
جمهور کشور اسالمی ایران بوده بسیار ثقیل و 

توهین آمیز است. 
این وکیل که غالمعلی ریاحی نام دارد و گویا 
»غالم  علی« نیست و تمایالت اصالح طلبی دارد 
می گوید که همچنین موکل او به نصب دوربین های 
مداربسته در حمام زندان زنان اعتراض دارد. ریاحی 
می گوید با آن که گفته شده که فیلم این دوربین های 

حمام زنانه فقط توسط زنان زندانبان دیده می شود 
اما فائزه به زن بودن این زن ها شک دارد و می گوید 

که حریم خصوصی او شکسته شده است.
غالمعلی ریاحی به خبرنگاران گفت: توجیه 
و  دوربین ها  این  درباره  اوین  زندان  کل  رییس 
شوخی ایشان که »مگر فائزه جنیفر لوپز است« 
که حتی خواهران او را یواشکی دید بزنند قانع 

کننده نمی باشد!

توجیه ارزش پول
محمود احمدی نژاد در نطق آخر خود گفت: 
آمریکا مسئول بدبختی مردم دنیاست چون با پنج 
سنت هزینه یک اسکناس چاپ می کند و روی آن 

می زند 1۰۰ دالر.
کسی نیست از ایشان بپرسد چطور شما یک 
چک بانکی که هزینه کاغذ و چاپ آن یک تومان 
است امضا می کنید و به جای یک میلیون دالر 
از شما  آن ها  و  لبنان  به »حزب اهلل«  می دهید 

قبول می کنند؟

اخبار فضایی اسالمی
کمک  با  اسالمی  جمهوری  که  شد  اعالم 
دانشمندان اسالمی خود )برادران و خواهران نخبه 
و مثبت که در قرعه کشی گرین کارت آمریکا برنده 
نشده اند( موشک جدیدی با سرنشینی یک میمون 

به فضا فرستاده است. 
در مورد این که در غیاب این میمون که در 
فضاست چه کسی مملکت را اداره خواهد کرد 

مقامات دولتی توضیحی نداده اند...

اطالعیه وزارت کشور
از  برخی  و  تهران  هوای  آلودگی  علت  به 
شهرستان ها و تعطیل رسمی به خاطر پیشگیری 
از امراض ریوی هموطنان عزیز به اطالع می رساند 
که به علت افزایش آلودگی هوا از این پس به جای 

اعالم »روزهای تعطیل« روزهای »غیر تعطیل« 
پیش بینی و اعالم خواهد گردید تا وقت هموطنان 

تلف نگردیده باشد.
دفتر روابط عمومی

به پیشواز انتخابات ۹۲
هاشمی رفسنجانی در دیداری با روزنامه نگاران 
مطرح کرد که اگر انقالب وجود مرا الزم داشته 
باشد دوباره به صحنه انتخابات برمی گردم. گویا 
قرار است محمد خاتمی رییس جمهور سابق هم 
تمایالتی برای شرکت دوباره در انتخابات ریاست 

جمهوری داشته باشد. 
کارشناسان سیاسی می گویند جمهوری اسالمی 
از رجل سیاسی خالی شده است و می خواهد دوباره 
به دوران طالیی اوائل انقالب برگردد و با جر زدن 
دوباره همان مهره های سوخته را به میدان بیاورد 
که چه بسا از مهره های بدون پیچ و مهره که امروز 

سر کار هستند بهتر و موثرتر باشند. 
این  قول  که  می گویند  کارشناسان  این 
کاندیدا های انتخاباتی برای پیروز شدن می تواند 
فقط یک چیز باشد: من دالر را به زمان قبل از 

ریاست جمهوری خامنه ای برمی گردانم! 
مهره های  این  حاضرند  ایرانیان  از  بسیاری 
سوخته رژیم را به شرط این که دالر را به قیمت 
زمان شاه سابق برگردانند دوباره انتخاب و بر سر 

کار بگذارند.

هوای تهران
تهران  آلوده  هوای  در  زندگی  که  اعالم شد 
خطرناک تر از کشیدن پنج پاکت سیگار بدون فیلتر 

در روز می باشد!
این سیگار را به صورت همه بچه  مثبت های 
اسالمی ایران که ادعای مدیریت جهانی می کنند 
فوت می کنم و به طرف صورت آن ها می فرستم... 

فوت... فوت...

اطالعیه 
اطالع  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
می رساند که به علت راهنمایی های موثر و موید و 
خردمندانه ولی معظم رهبری از آغاز سال جاری 
نام این نهاد از وزارت »فرهنگ و ارشاد اسالمی« 
به »وزارت فرهنگ تازی و ارشاد غیرایرانی« تبدیل 
خواهد شد. از کلیه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی 
تقاضا می کنیم که مکاتبات و تماس های خود را به 
عنوان جدید ارسال و اعالم فرمایند و از نام قبلی 

این نهاد استفاده ننمایند.
دفتر روابط عمومی و تبلیغاتی

مرشد و بچه مرشد
مرشد: بچه کجایی؟

بچه مرشد: اینجام ارباب، چرا داد می زنی؟
مرشد: دو ساعته دارم داد می زنم که این چایی 

من چی شد؟ بجنب دیگه...
بچه مرشد: بفرما، ارباب، این هم چایی داغ 

تازه  دم.
مرشد: کجا بودی این همه داد زدم؟

بچه مرشد: دست به آب بودم ارباب. آبگوشت 
عیال که دیشب درست کرده بود به دلم ننشسته، 
توش به جای گوشت گوسفند، موش مرده نریخته 

بود؟
مرشد: خفه شو!

بچه مرشد: ارباب، تازه چه خبر؟ من که سواد 
ندارم روزنامه بخونم شما اخبار را به من بدهید.

مرشد: خبر تازه ای نیست. همون خر تو خر 
سابق، دالر شده چهار هزار تومان.

بچه مرشد: می گفتند که نمی گذارند باالی هزار 
و 2۰۰ تومان برسه.

مرشد: اگر خبرهای روزنامه »کیهان« را بخوانی 
هنوز هم به هزار و 2۰۰ تومان نرسیده! خوش به 

حالت که سواد نداری.
بچه مرشد: دیگه چه خبر؟

متحدالشکل  یونیفورم  همه  قراره  مرشد: 
بپوشند؛ هم مردها و هم زن ها.

بچه مرشد: یعنی من و شما مثل هم لباس 
بپوشیم؟

مرشد:  آره.
بچه مرشد : ارباب ما توی ایران زندگی می کنیم 

یا توی کره شمالی؟ دیگه چه خبر؟
مرشد: مذاکرات هسته ای با »پنج به اضافه 

یک« قراره دوباره شروع بشه.
بچه مرشد: طرف مذاکره کیه؟

مرشد: معلومه، ایران.
بچه مرشد: یعنی صفر منهای یک؟

مرشد: خیلی بامزه شدی!
بچه مرشد: احتماال به خاطر آبگوشت دیشب 

عیال شماست!
مرشد: خفه شو!

بچه مرشد: دیگه چه خبر ارباب؟
مرشد: قراره زندان اوین به گردشگاه تفریحی 

تبدیل بشه.
و  آنتالیا  مثل  بشه  یعنی هتل  مرشد:  بچه 

الس وگاس؟
مرشد: تقریبا...

بچه مرشد: قیمت اتاق ها چقدره؟
مرشد: اگر انفرادی بخواهی شبی صد هزار 

تومان، سوییت دو نفره 3۰۰ هزار تومان!
بچه مرشد: دیگه چه خبر؟

مرشد: قیمت مرغ شده کیلویی پنج هزار و 
6۰۰ تومن!

بچه مرشد: پس برای همین عیال شما موش 
توی آبگوشت ریخته بود؟

مرشد: خفه شو!
بچه مرشد: ارباب پس این یارانه من چی شد؟

مرشد: کدام یارانه؟ مال رییس جمهور؟
بچه مرشد: مال رییس جمهور مال شما! یارانه 
خودتان را می گویم. دو سال است که حقوق مرا 

زیاد نکرده اید.
مرشد: برو بابا... اون ممه را لو لو برد...

نکته 
وقتی که »انتخابات آزاد« به تفسیر روزنامه 
»کیهان« تهران معنی »شورش و فتنه« می دهد 
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این آموزش کفن کردن مرده است یا طرز پیچیدن سیگار ماری جوانا؟!

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

7482 Lee Highway. Falls Church, VA 22042
Tel: 703.560.4400       Fax: 703.208.3221

www.nationalfh-mp.com

برای کسب هرگونه اطالعات، کمک، راهنمایی و خرید آرامگاه در
NATIONAL MEMORIAL PARK
KING DAVID MEMORIAL GARDENS

با خامن سوسن میـردامادی  متاس بگیـرید.
703.625.2505

Sussan.mir-damady-esfahani@dignitymemorial.com

مرگ امری اجتناب ناپذیر است 
پس با پیش خرید منزل ابدی خود:

•  کمک به آرامش فکر خود و بازماندگان نمائید.
•  شامل تخفیف ویژه شوید.

•  قیمت را بصورت اقساط پرداخت نمائید.
•  با سلیقه خود جا را انتخاب نمائید. 

•  خرید امروز باعث جلوگیری از افزایش قیمت و موجب صرفه جویی شما می گردد. 

(301) 581-0120

ملیحه برگریزان

paviliontravel@
hotmail.com

به تهران )برای اقامت ۳۰ روزه( .......... از  ۳98 دالر
به تهران )برای اقامت ۶ ماهه( ........... از  ۴98 دالر
به اصفهان ................................ از  ۲98 دالر
به شیراز ................................... از  9۷۵ دالر
به مشهد .................................... از  9۷۵ دالر
به تبریز .................................... از  ۶8۵ دالر
به دوبی .................................... از  ۴89 دالر

)به قیمت های باال مالیات اضافه خواهد شد(

۷ روز کروز از بالتیمور ....... نفری ۵۵9 دالر + مالیات
9 روز کروز از بارسلون ....... نفری ۶8۰ دالر + مالیات

با سرویس ما  راحت تر و پربارتر سفر خواهید كرد 

پاویلیـون تراول

برای کسب اطالعات تورهای 
مختلف به همه نقاط دنیا 

با ما تماس بگیرید

با تهیه خبرها و گزارش هایى از محل اقامت خود در سراسر آمریكا

شما هم به جمع خبرنگاران
و نویسندگان»ایرانیان« بپیـوندید

به ما خبر بدهید تا ما به دیگران خبر بدهیم
»ایرانیان« قویترین رسانه فارسى زبان در سراسر آمریكا

Tel.703-724-9680  Fax:703-724-9689
E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com

چگونه می توانیم بدون فتنه در این انتخابات شرکت 
کنیم و بدون شورش نتیجه آن را قبول کنیم!

چیـز
رفقا از ایران می گویند در تهران یک تابلوی بزرگ 
بر روی دیوار خانه ای شده با این مضمون: »پیامبر 
اسالم: خداوند چهار چیز را در چهار چیز قرار داد!« 

و عکسش را برای من فرستاده بودند.
اگر من در تهران بودم یک قوطی اسپری رنگ 
می خریدم و زیر این تابلو اضافه می کردم: و البته 

هر چهار چیز در جیب آقاست!

نوشته های بامزه
اقتباس از نوشته های بامزه 

اینترنت
بیمارستان ها  در   ICU که  نمی کنید  فکر 
واقعا معنی »مراقبت های اضطراری« نمی دهد و 
معنی I SEE YOU می دهد و توسط عزراییل که 
انگلیسی اش زیاد خوب نیست ساخته شده است؟

***
آیا می دانید که کوتاه ترین جنگ تاریخ دنیا بین 
کشور زانزیبار و انگلستان بود که 38 دقیقه طول 
کشید؟ حاال ما ایرانی ها هشت سال وقت خودمان 
را تلف می کنیم و تازه نتیجه ای هم نمی گیریم. 

وقت طالست...

***
زنگ زدیم به شرکت اینترنتی که به ما تماس 
اینترنت فروخته. به یارو می گم که آقا »کانکشن« 
میگه:  و  می  کنه  مکث  ثانیه  سه  دو  نداریم... 

عربی اش چی میشه؟
با این همه بیکار توی کشور چطور می توان 

مشتری را به پاکستان حواله داد؟

***
این عرب ها که انقالبی به اسم »بهار عرب« 
گرم  را  خودشان  زمستان چطوری  در  کرده اند 
خواهند کرد؟ )از غلط نامه کتاب آخر دکتر شریعتی(

***
بهشت زهرا بودم و یک خانمی سر قبری گریه 
می کرد و فریاد می کشید: ممل کجایی؟ بچه ها 
لباس ندارن، کفش ندارن، کیف ندارن، ادوکلن 

ندارن، تلویزیون ندارن. 
رفتم جلو و پرسیدم: خواهر، آقاتون واقعا مرده 

یا رفته حج براتون سوغات بیاره؟

***
از وقتی که شنیدم دانشگاه ها قرار است تک 
جنسیتی بشوند تصمیم گرفته ام درس نخوانم و 
بدون مدرک رییس بانک مرکزی بشوم و در کانادا 

اقامت کنم!

***
قبل از انقالب توی دبیرستان بزرگترین مشکل 

ما پیدا کردن حل المسائل ها بود.
بعد از انقالب که مشکل ها زیاد شده چاره ای 

نداریم که کتاب »توضیح المسائل« را بخوانیم!

***
ما ایرانی ها در عرض صد سال اخیر با دو سه 
تا انقالب فقط دو سه تا مار در آستین خودمان 
پرورش داده ایم و بس. اگر به جای پرورش مار 
در آستین، ذرت و گندم پرورش داده بودیم امروز 

محتاج یارانه های دولتی نبودیم...

***
تصویر  که  را  ماهواره  که  ما  خانه  آمده  یارو 

نمی دهد درست کند. 
می پرسد: قبله کدام طرف است؟

می گویم: حاال چه وقت نماز خواندن است، اول 
کار ما را راه بینداز.

می خندد و می گوید: نه بابا، می خوام دیش 
ماهواره را تنظیم کنم رو به قبله تصویرش بهتره و 

کانال های اونجوری را هم می گیره!

***
کاله پاره، پیراهن پاره، شلوار جین پاره شده 
مد روز ایران. اگر کفش و جوراب سوراخ شده هم 
مد بشه همه اون هایی که زیر خط فقر هستند 

آالمد می شوند!

***
ماش  بیک  خودکار  توی  روزگاری  یک 
می گذاشتیم و به طرف کسی که می خواستیم 
اذیتش کنیم شلیک می کردیم. با قیمت امروز 
حبوبات واقعا باید از طرف متنفر باشی که اینقدر 

پول خرجش کنی!

***
دیروز توی مترو بودم و بی اختیار صدایی از من 
در رفت. همه مسافران شروع کردند به فحش دادن 

و حتی یک دختر دانشجو کتاب درسی اش را به 
طرف من پرتاب کرد.

این انقالب برای مردم اعصاب نگذاشته. قبل 
از انقالب اگر این کار را می کردی همه می زدند 

زیر خنده!

اطالعیه درباره افزایش 
نفوس کشور

وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی به اطالع کلیه 
وزارتخانه ها و وزیران محترم این نهاد ها می رساند 
که طبق دستورات مفید و موثر ولی فقیه و تاکید 
ریاست محترم جمهوری بر امر افزایش نفوس کشور 
اسالمی ایران جهت مواجهه با هجوم فرهنگی 
غرب و صهیونیسم مراتب زیر را فورا  در دستور کار 

خود قرار دهند:
ـ تبلیغ هایی با متن و مضمون »هر که دندان    1
دهد نان دهد« از طریق جرائد و رسانه ها و »صدا 

و سیما« و فیلم های سینمایی.
2ـ  ممنوعیت فروش انواع کاندوم و قرص های 
ضد حاملگی با همکاری نیروی انتظامی و وزارت 

بهداشت.
ـ پخش و نمایش فیلم های خالف اخالق اما   3
در چهارچوب فرهنگ اسالمی با تم های سکسی 
و اروتیک بین ساعت 9 تا 12 شب با کمک »صدا 

و سیما«.
ـ حذف تعرفه گمرکی ورود قرص های تحریک   ۴
کننده قوای جنسی ویاگرا ساخت کشورهای غربی یا 
چین و هندوستان با کمک وزارت اقتصاد و گمرک.
۵ ـ  کنترل فحشا و ترویج خانه های عفاف و 
دفاتر ثبت ازدواج های موقت با کمک وزارت کشور.
6 ـ حذف قانونی اجازه والدین برای ازدواج 

دختر زیر 1۵ سال با کمک وزارت دادگستری.
ـ غیرقانونی کردن مهریه جهت سهولت   ۷

ازدواج جوانان توسط وزارت ارشاد.
8ـ  پرداخت وام ازدواج برای زوجیت دائمی و 

یا امر صیغه شرعی توسط بانک مرکزی.
یارانه جهت خانواده های دارای  افزایش  ـ   9
بیشتر از شش اوالد به صورت تصاعدی توسط دفتر 

ریاست جمهوری.
تقویت جنسی  داروهای  توسعه کشت  ـ   1۰

نظیر پیاز داغ و سایر گیاهان بومی با کمک وزارت 
کشاورزی و تعاون و افزایش پخش نطق های دکتر 

عباسی و دکتر روانی درباه سکس و سیاست.

آدم و حوا
آیا می دانستید که آدم و حوا از بهشت اخراج 
نشدند و خوردن سیب ممنوعه کلک تاریخ نویسان 
تنبل بود که اهل تحقیق نبودند و می خواستند 

تاریخ گالبی بنویسند؟
آدم و حوا طبق مدارک و شواهد موجود )ته 
بلیت کشتی( در زمره حیواناتی بودند که حضرت 
نوح سوار کشتی خود کرد که آن ها از خطر طوفان 
سهمگین نجات بخشد. آدم و حوا هر دو جان خود 
را در این مسافرت دریایی از دست دادند. این که ما 
یعنی من و شما چطور وجود یافته ایم هنوز در زمره 

اسرار تاریخی بشر باقی مانده است.

چهار فستیـوال شکالت
بزرگترین فستیوال شکالت در دنیا در انگلستان 

و در شهر لندن برگزار شد. 

در این فستیوال هزاران نوع شکالت و کیک 
به شرکت   مزه های مختلف  و  با طعم  شکالتی 
بودند  نوجوانان  و  کودکان  بیشتر  که  کنندگان 

عرضه شد.
در پایان این فستیوال اعالم شد که خوشمزه ترین 
چیز در دنیای امروز فقط و فقط شکالت است و 
بس! این ادعا بعد از انجام همه پرسی از متجاوز از 
ده هزار شرکت کننده در این فستیوال اعالم گردید. 
البته در این همه پرسی »گز اصفهان« و »جنیفر 
لوپز« در پرسشنامه رای دهندگان نیامده بود وگرنه 

نتیجه می توانست کمی متفاوت باشد...

Abortion
وقتی دارم با یکی از رفقای مذهبی آمریکایی 
درباره بحث سیاسی داغ روز یعنی سقط جنین و 
آزادی انتخاب زنان برای نگه داشتن بچه هایشان 
و یا دخالت دولت و کلیسا در این مساله بحث 
می کنیم، همیشه در خاتمه بحث می خواهم این 
را به آن ها بگویم: اگر آدم و حوا از کاندوم استفاده 
می کردند و یا حوا حق انتخاب سقط جنین را 
می داشت امروز مجبور نبودم با احقی مثل تو بر 

سر این مساله بحث کنم...


