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این اخبار را هیـچ کجا 
نخواهید خواند!

حجت اهلل خاتمی امام جمعه تهران در آخرین 
خطبه خود گفت: اگر منطقی باشیم باید بگذاریم 
زنان حجاب و لباس خودشان را تعیین کنند و 
مردان و جامعه به آن ها دیکته نکنند چون دیکته 

از دیکتاتوری می آید و رژیم ما دیکتاتوری نیست!

***
این  وقتی  تهران گفت:  آزاد  دانشگاه  رییس 
را می بینم که در کالس های  و پسران  دختران 
جداگانه دانشگا ه های کشور مثل حیوان از هم جدا 
شده اند تا مبادا به سر و کول هم بپرند از خودم 
می پرسم پس این مدنیت و انسانیت که انقالب 

اسالمی قرار بود برای ما بیاورد کجا رفته است؟

***
محمد باقر قالیباف یکی از کاندیداهای احتمالی 
رقیب  مشایی  رحیم  گفت:  جمهوری  ریاست 
خطرناک و سرسختی است. او گفت: ممکن است 
آقا پشتیبان او نباشد اما چون نظر کرده امام زمان 
است و با »اس ام اس« با ایشان مرتب در تماس 
می باشد شکست دادن او کار ساده ای نیست و من 

ممکن است انصراف بدهم.

***
طلبه های  جمع  در  یزدی  مصباح  آیت اهلل 
فارغ التحصیل قم گفت: اسالم همه را به یک چشم 
نگاه می کند و چه اشکالی دارد که ما هم مثل غرب 
ازدواج همجنسگرا های کشورمان را قانونی کنیم؟ 

آن ها هم حق مزایای عائله مندی دارند.

***
وزیر راه و ترابری ایران گفت: بعد از اخراج وزیر 
راه قبلی تعداد تصادفات جاده ای نوروز امسال به 

صفر رسیده است.

***
قیمت دوربین های دیجیتال در ایران دوباره 
افزایش داشت. قیمت دوربین عکاسی دیجیتال 
کانن به دو میلیون و 6۰۰ هزار تومان رسید. البته 
قیمت این دوربین بر اساس 6۰۰ هزار تومان قیمت 
خود دوربین و دو میلیون تومان عکس جنیفر لوپز 
ذخیره شده در حافظه این دوربین برای مصرف 

کنندگان تعیین شده است.

***
وزیر کشاورزی ایران گفت: برای بهبود صادرات 
پسته ایران تصمیم گرفتیم که پسته ایران را به 
صورت قاچاق به آمریکا بفرستیم و در آنجا این 
پسته را بجای پسته کالیفرنیا به قیمت ارزان به 

فروش برسانیم. 
او گفت: این کار نه تنها ارز مورد نیاز مملکت 
را تامین می کند بلکه می تواند پسته ارزان کالیفرنیا 

را از بازار خارج کند.
قبال هم ایران زعفران خود را به نام زعفران 
اسپانیایی که بازار فروش عظیمی دارد به اروپا 
فرستاده بود و خاویار خود را به نام خاویار روسی 

صادر می  کرده است.

***
رییس اداره مخابرات ایران که بر امور اینترنت 
و ماهواره ها نظارت دارد گفت: به زودی ارسال 
متوقف  را  ایرانی  ماهواره های  روی  بر  پارازیت 

خواهیم کرد.
او گفت: مدتی بود که تاثیر پارازیت ها بر روی 
نوزادان دارای نقص تولد را مطالعه می کردیم و 
نمی دانستیم پارازیت ها باعث ناقص الخلقه شدن 
نوزادان می شوند یا نه؟ او اضافه کرد: مطالبی هم 
در مورد کاهش قوای جنسی مردان در اثر این امواج 

پارازیت گزارش شده بود که مورد تایید  ما نبود.
او گفت: پس از این که عیال اشاراتی در مورد 
کم توجهی بنده به ایشان نمودند و دو بچه عقب 
 افتاده بعد از زایمان عروسم در بیمارستان را دیدم 

فورا به مقام معظم تلفن زدم و ایشان بالفاصله 
دستور قطع پارازیت را دادند.

* توضیح: همه این اخبار به علت روز اول آپریل 
یا روز احمق ها به عنوان »دروغ آپریل« نوشته شده 

است و صحت آن ها تایید نمی شود.

تبلیغات اسالمی 
در نیـویورک

عکس العمل مردم آمریکا به برنامه تبلیغاتی 
دانشجویان عربستان سعودی که طی آن در روز 
عابران  بین  به پخش شاخه های گل  پاک  عید 
خیابان های نیویورک اقدام کرده بودند زیاد جالب 

نبوده است.
چند نویسنده و روزنامه نگار، از جمله یکی از 
نویسندگان »واشنگتن  تایمز«، نوشته: اسالم دین 

صلح و آشتی نیست. 
آقای باب تایلور نویسنده »واشنگتن تایمز« در 
حمله بی سابقه خود به اسالم به عبارت ساده گفته 

که این حناها دیگر رنگ ندارد!
من به این که دین اسالم دین خشونت و قتل 
و سنگسار است و یا دین صلح و صفا و آشتی 
بود عرب های  بهتر  ولی  ندارم  کاری  مهربانی  و 
عربستان سعودی این شاخه های گل خود را برای 
همسران و مادران محروم از همه حقوق بشری 
می بردند و این همه به خودشان دردسر نمی دادند!

هذیان های روزهای آخر 
یک رییس جمهور

محمود احمدی نژاد در روزهای آخر ریاست 
جمهوری خودش به هذیان افتاده است. انگار که 
آن هاله نور سازمان ملل باالخره »اتصالی برق« 

خودش را دارد نشان می دهد!
احمدی نژاد گفت: فشارهای اقتصادی »غلط 

کردن« های بی ارزش است!
وی که در مراسم افتتاح سدی در لرستان سخن 

می گفت اضافه کرد: همین سد را ببینید که من 
دارم افتتاح می کنم. این سد سند اراده مردم ایران 

است که به دنیا اعالم می شود!
او گفت: بسیاری از مشکالت اقتصادی امروز ما 
در حقیقت اقتصادی نیستند بلکه سیاسی هستند 

که به شکل اقتصادی خود را نشان می دهند!
و  مبنایی  مشکل  مردم  بحمداهلل  گفت:  او 
اساسی اقتصادی ندارند و این »تحمیالت سیاسی« 

به زودی رفع خواهد شد!
ایران  مردم  اراده  او همچنین گفت: جلوی 
تابش  مگر می توان  جلوی  گرفت.  نمی توان  را 
خورشید، جابجایی هوا و آمدن بهار را گرفت؟! 
)آمدن بهار را عمدا اضافه کرده که به رحیم مشایی 
حال بدهد(. او در مورد مقایسه نرخ دالر با تابش 

خورشید حرفی نزد.
اگر شما هم حرف های این طرف را فهمیدید به 
بقیه مردم لرستان هم گزارش کنید و اگر نفهمیدید 
حداقل به من بگویید این بابا چه چیزی می زند که 

اینقدر او را مشنگ و شوخ می کند!

از کاه و توبره خوردن 
من هنوز نفهمیده ام که چرا روزنامه »کیهان« 
تهران که تمام سال به جشن ها و اعیاد و مراسم 
و سنت های ایرانی بد و بیراه می گوید یکباره برای 
ایام نوروز 13 روز تعطیل می کند و چاپ نمی شود!
آیا این کار اسمش همان از کاه و توبره خوردن 

نیست؟
تولید  از حسین شریعتمداری  کاش می شد 
انبوه کرد و به جای سنگ پای قزوین به مردم 

ایران فروخت.

رابطه ریاضی!؟
یک نظر سنجی جدید در آمریکا نشان می دهد 
که 6۴ درصد از مردم این کشور موافق گزینه حمله 

نظامی به ایران هستند.
این هم نتیجه کار یک رییس جمهور که می گوید 
6۴ درصد آراء مردم ایران را به دست آورده است.

این بابا اگر فقط با ۵1 یا ۵۲ درصد برنده شده 
بود احتماال ۵1 یا ۵۲ درصد مردم آمریکا موافق 
حمله به ایران بودند و ما نباید شب و روز تنمان از 

ترس حمله آمریکایی ها اینجوری بلرزد!
آقا، ما رییس جمهور محبوب نخواستیم!

بستنی ۵ تنی در ایران
شرکت لبنیاتی چوپان ایران از یک بستنی ۵ تنی 
در محله تله کابین توچال رونمایی کرد. در مراسم 
این رونمایی حدود ده هزار نفر ایرانی برای تماشای 
این بستنی آمده بودند. این تعداد بیشتر از تعداد 
کسانی است که در سفرهای استانی احمدی نژاد 
به استقبال او می آیند؛ حتی با محاسبه جمعیت 

اجیر شده و ساندیس خور.
این بستنی ۵ تنی قرار بود در کتاب رکوردهای 
جهانی »گینس« ثبت شود اما به علت ازدحام 
زیاد و گرمای تن تماشاگران قبل از این که داوران 
بین المللی سر برسند کمی آب شد و وزن آن به 
۴ تن رسید و نتوانست در رکورد جهانی موفق به 

کسب جایزه گردد.

باروت خیس
در  است  قرار  ایران  بسیج  نور  راهیان  ستاد 
اعتراض به اعطای جایزه اسکار به فیلم »آرگو« 
توسط میشل اوباما جایزه ای را به شکل یک مغز 
و سمعک و عینک که در یک جعبه شیشه ای 
قرار دارد به نام »باروت خیس« برای بانوی اول 

آمریکا بفرستد. 
بعد از این که سفیر سوییس که نمایندگی 
دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران را سرپرستی 
می کند از قبول این جایزه و آمدن به مراسم رونمایی 
آن خودداری کرد، محمد رضا نقدی رییس بسیج 
مستضعفین ایران گفت که این جایزه را به آمریکا و 

کاخ سفید پست خواهند کرد.
احتمال رسیدن این جایزه به کاخ سفید بسیار 
کم است. اول این که ممکن است آلوده به براده ها 
و انواع دیگر مواد اتمی باشد که محمد رضا نقدی 

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه    

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

تلفن های اطالعات کانون:
 703-474-8956           703-283-9221

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

بحث آزاد:
اوضاع کنونی ایران وجهان

سخنران: اعضای کانون

دوشنبه 8 آپریل )19 فروردین(

نمایش فیلم مستند:
»سقوط شاه« 

ساخته: مازیار بهاری

دوشنبه 1۵ آپریل )۲۶ فروردین(
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پس چرا احمدی نژاد در این عکس نیست؟!

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. 

همه به معبود خواهیم پیوست

و استفاده از:

تخفیف استثنائی، اقساط نازل 
و کم بهره و جلوگیـری از 

افزایش قیمت در آینده

با بهزاد عامری متاس بگیرید

703.298.1865

لطفا این مسئولیت مهم و هزینه های آن را به عهده عزیزانتان نگذارید

برای پیش خرید آرامگاه 
National Memorial Park 

 King David Gardens

در

روی لباس و دست و پای خود حمل می کرده و دوم 
فرستادن هر چیزی از ایران بدون ترس از مالخور 
شدن و دزدیده شدن محموله توسط پست و اداره 
گمرک ایران امکان پذیر نیست و هیچ وقت به دست 

گیرنده نمی رسد.
در روی جعبه شیشه ای حاوی جایزه باروت 
خیس جمله ای از قرآن نوشته شده که می گوید: 
»آن ها کر و الل و کور هستند، بنا بر این به راه 

نمی آیند.« 
اگر این بسته با این نوشته فرضا و به صورت 
غیرممکن به دست میشل اوباما برسد بهتر است 
او در جواب نامه ای تشکرآمیز بفرستد و بگوید: 
»آ ن ها کر و الل و کور و احمق هستند که از دیوار 

سفارتخانه ها باال می روند!«

سال سازندگی )۱(
قرار  امسال  رهبری  معظم  مقام  توصیه  به 
است در ایران سال سازندگی باشد. یعنی نه این 
که چیزی ساخته شود بلکه مردم با وضع خراب 
مملکت بسازند و بسوزند و صدایشان هم درنیاید!

سال سازندگی )۲(
به توصیه مقام معظم رهبری امسال قرار است 
در ایران سال سازندگی باشد. یعنی این که باالخره 

ساختن این بمب اتم لعنتی تمام شود!

مردم دنیا و اینترنت...
در جایی خواندم که یک سوم مردم جهان به 
اینترنت دسترسی دارند. یعنی دو سوم مردم جهان 

هنوز به اینترنت وصل نیستند.
حاال می فهمم که چرا دو سوم ایمیل هایی که 
می فرستم تحویل فرستنده نمی شوند و به خودم 

برمی گردند!

تورم... تورم...
مرکز آمار ایران با انتشار جزییات تورم سال 
گذشته نرخ رسمی تورم کشور را ۴۰ درصد اعالم 
کرد. این آمار نرخ کاالها و ارزاق عمومی و همچنین 

سرویس یا خدمات مصرفی را در برمی گیرد.
ایران گفت: در این نرخ،  مسئول مرکز آمار 
قیمت دالر و ارز خارجی که »چند صد درصد« 
افزایش داشته و قیمت سرویس و خدمات زنان 
که  رسمی  دفاتر  و  عفاف  خانه های  و  خیابانی 
منظور  می شوند  محسوب  مصرفی«  »خدمات 

نشده است.
او در جواب خبرنگاری که پرسیده بود: چرا 
هفته پیش این نرخ را 3۵ درصد اعالم کردید و این 
هفته یعنی االن ۴۰ درصد است؟  گفت: تا آمار آماده 
پخش می شد و وقت این جلسه مطبوعاتی تعیین 

شد همه چیز پنج درصد باالتر رفت! 
او اضافه کرد: وقتی این آمار را به صورت چاپ 
شده از چاپخانه تحویل بگیریم در غلطنامه اول یا 
آخر گزارش باید پنج درصد دیگر برای واقعی بودن 

ارقام هم در نظر بگیریم.

اولین جوک سال ۱۳۹۲ 
روز اول عید بود و دو تا کبوتر سر یک ساختمان 

بلند نشسته بودند.
کبوتر اولی از کبوتر دومی پرسید: خیلی توی 

فکری؟ به چه فکر می کنی؟
کبوتر دومی گفت: توی این فکرم که امروز از این 

باال فضله ام را روی سر چه کسی بیندازم!
کبوتر اولی گفت: انگار نطق های احمدی نژاد 

واقعا مخت را زده...

کتاب پرفروش
دوست دارم یک کتاب رمان بنویسم که اول 
داستان در صفحات آخر باشد و آخر داستان در 
وسط کتاب. بعد کتاب با قسمت وسط داستان 
شروع شود. غیر از آن دوست دارم کتاب را سر 
به  را  شاید هم همه حروف  و  کنم  ته چاپ  و 
جای از راست به چپ، از چپ به راست بگذارم 
تا همه مجبور شوند کتاب را جلوی آینه بگذارند 
و بخوانند. می  دانید چقدر پول از فروش چنین 

کتابی درمی آورم؟
مشکل این است که نمی دانم این کتاب را 

چطور شروع کنم...

جمعه گردی ها
کاش من هم می توانستم مثل آقای اسماعیل 
نوری عال نویسنده معروف ایرانی نوشته هایی مثل 
»جمعه گردی های اسماعیل نوری عال« داشته باشم 
و آن ها را روی اینترنت بگذارم. متاسفانه به علت 
وجود عیال و بساط شب جمعه و بعد هم پارتی های 
آنچنانی روز شنبه اصال وقتی برای آدم نمی ماند که 

به فکر جمعه گردی باشد.

القاب مشاهیر ایران اسالمی
ایران برای رییس جمهورها و رهبران  مردم 
جالبی  پسوندهای  و  القاب  فعلی خود  و  قبلی 
اختراع کرده اند که توصیف کننده و افکار سیاسی 

 آن ها است.
مثال به رفسنجانی می گویند سردار سازندگی!  

چون در رفسنجان صنعت پسته را زنده کرد.
به رجایی که کشته شد می گویند: خداحافظ 

زندگی!
بود  دوست  هنر  و  فرهنگ  که  خاتمی  به 

می گویند: سردار سرزندگی!
به آیت اهلل خامنه ای که نونش این روزها حسابی 
توی روغن است می گویند: ماشااهلل به این زندگی. 
هنوز برای احمدی نژاد لقبی پیدا نشده ولی من 
پیشنهاد می کنم که با توجه به شرایط مردم ایران در 
هشت سال اخیر که دست کمی از دوره جنگ هشت 

ساله با عراق ندارد »مرگ بر این زندگی« باشد!

آیا می دانستید؟
انگلستان  در  ایرانیان  می دانستید  آیا   *
ثروتمندترین قشر جامعه هستند؛ حتی ثروتمندتر 

از ملکه الیزابت؟
ـ البته اگر ثروت ملکه الیزابت در ایران را به 

حساب نیاوریم.
*  آیا می دانستید ایرانیان در آمریکا فرهیخته ترین 

افراد جامعه آمریکا هستند؟
ـ مخصوصا غیرقانونی هایشان و آن ها که از 

دولت آمریکا کمک بالعوض می گیرند.
* آیا می دانستید بنای برج های دوقلوی تجارت 
بازسازی  ایرانی  دو  توسط  نیویورک  در  جهانی 

خواهند شد؟
ـ گفتند خودتان خراب کردید، خودتان هم 

دوباره درست کنید تا بی حساب شویم.
* آیا می دانستید که ایران در فرار مغزها رتبه 

نخست در جهان را دارا است؟
ـ جیگرهایی که به امارات و ترکیه فرار کرده اند 

چطور؟
* آیا می دانستید که اولین مردمانی که نخ 
را اختراع کردند و موفق به ریسیدن آن شدند 

ایرانی ها بودند؟
ـ پس چرا بلد نیستند امروز حوله حمامی 

درست کنند که بعد از دو روز نخ نما نشود؟
* آیا می دانستید بعضی از قالیچه های ایرانی ۵۰۰ 

سال طول می کشد که از بین بروند؟
ـ آن هم اگر دزد بیاید و ببردشان!

* آیا  می دانستید اولین مردمانی که آتش را در 
جهان کشف کردند ایرانی ها بودند؟

ـ پس تمدن ما بیشتر از دو هزار و ۵۰۰ سال 
است و به دو سه میلیون سال قبل می رسد؟

* آیا می دانستید اولین مردمانی که سکه را در 
جهان ضرب کردند ایرانی ها بودند؟

ـ اگر می دیدند که امروز هم قیمت سکه سالی 
ضرب در دو می شود جالب می شد. شاید بهتر بود 

ضرب نمی کردند و تقسیم می کردند!
* آیا می دانستید اولین مردمانی که عطر را 
برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانی ها بودند؟

ـ پس چرا هنوز امروز توی روضه ها و مراسم 
عزاداری اینقدر بوی پا و عرق می آید؟

* آیا می دانستید که اولین مردمانی که شیشه 
را کشف کردند ایرانی های قدیم بودند؟

ـ من فکر می کردم »شیشه« بعد از انقالب 
توسط جوانان ایرانی کشف شده...

* آیا می دانستید که منظم ترین و قبراق ترین 
ارتش دنیا توسط کوروش کبیر تشکیل شده بود؟

فیروز آبادی  این  و  بود  زنده  ـ کاش کوروش 
خیکی را می دید!

* آیا می دانستید که زنان شاهان قدیم از حقوق 
مساوی با پادشاهان برخوردار بودند؟

ـ با آن همه حرمسرا بهتر هم بود حقوقشان 
مساوی باشد چون تاج و تخت را هم به عنوان نفقه 

با خودشان می بردند.
* آیا می دانستید اولین مردمانی که کشتی یا 

زورق را ساختند ایرانی ها بودند؟
ـ کاش تایتانیک را می  ساختند تا من مجبور به 

خواندن زیرنویس فیلم نمی شدم.


