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مصلحت؟ تشخیص
با خود نطق آخرین در احمدی نژاد محمود
کدهای رمزی از اشارهوهمچنین استفاده ایماء و
اسالمی مصطلح جمهوری رژیم سران بین که
استبهیکی ازمفسدیناقتصادیایران اشارهکرد
و بوده نهاد یک سابق رییس که شخصی گفت: و
بد بد کارهای دارد قرار انجمن یک صدر در اینک

داشته است. دست سیگار قاچاق در کرده و
احمدینژاد سخنرانیهای اکثر که این با
نیستند فهم درک و قابل عادی زیاد آدم برای
احمدینژاد از که فهمیدند ایران در اما بسیاری
دبیرکل و پاسداران سابق رییس رضایی محسن
فعلیانجمنتشخیصمصلحتسخنمیگوید.

به آنها  از بعضی احتماال که شایعاتی  طبق
رضایی محسن رسیدهاند، هم احمدینژاد گوش
کشور از مارلبورو قاچاق سیگار دالر میلیونها
نیاورده در را و صدایش وارد کرده ایران به امارات

است.
محسن رضاییضمن اظهار کتماننقش خود
حتی گفت: سیگار به خبرنگاران قاچاق مورد در
نباید اگرشایعاتدرستباشدآقایرییسجمهور
ما کرد: اضافه او انجام دهد. دخالتی ما کار در
وارد شورای مصلحت نظامتشخیص دادیم که در
وارد از بهتر امارات» از مارلبورو «سیگار کردن

میباشد! قطر» از وینستون «سیگار کردن

پورمحمدی بای بای
سوی از انقالبی حرکت یک در هفه گذشته
کار از احمدینژاد وزیر کشور پورمحمدی محمود
مهم نشریات در خبر این که آن با شد. برکنار
خبر با اصال و نداشت زیادی انعکاس بین المللی
جورج بوش توسط رایس کاندولیزا فرضی اخراج
کارشناسان از بعضی توجه اما نبود مقایسه قابل
که مهره این از آن ها کرد. جلب را سیاسی ایران
مطرح احمدینژاد کابینه در همواره که مهمی
و اظهار تعجب است شده حذف از صحنه بوده
ناباوری نموده اند.کارشناسانسیاسیایران بعداز
روزها مشورتو تبادل نظر دالیلاحتمالیاخراج

نمودهاند: خالصه زیر شرح به را پورمحمدی
جای  به و کرده قاطی احمدینژاد ـ  ۱۰
اخراج اشتباها اقتصاد وزیر کشور را وزیر اخراج

است! نموده
و  اعدامها  کم تعداد از احمدینژاد ـ   ۹
ناراضی سیاسی زندانیهای کشتار و سنگسارها

بوده است!
قاطی  اطالعاتیها با زیادی پورمحمدی ـ ۸

است! بوده رفته اطالعات او باال و بوده شده
کشور  وزیر به قیافهاش پورمحمدی ـ  ۷
نمیخوردهاست(بیشتر بهآبحوضکشهاشبیه

است. بوده ضروری کابینه ترمیم و بوده)!

این  و اخراج نشده احتماال پورمحمدی ـ ۶
آینده سال است قرار که است سیزده دروغ یک

گیرد. قرار استفاده مورد هم
لکه رویپیشانیاش  پورمحمدیبا وجود ۵ـ 

است! داده دست ایرانی خانم چند با
مافیای  از که را رشوه هایی پورمحمدی ۴ ـ
رییسجمهور دفتر با اقتصادیایراندریافتکرده

است! نکرده تقسیم
امور  حفاظت امر در پورمحمدی آقای ۳ ـ
لخت زن شش با که زارعی سردار خصوصی
نبرده کار به را خود کوشش و سعی شده غافلگیر

است. خطر افتاده به منکر نهی از آبروی و
نیست  خوشچهره زیاد پورمحمدی آقای ۲ـ 
دزدهای یادشخصیتهایمنفی و به غربیها را و
دلیل و می اندازد! والتدیسنی فیلمهای دریایی

پورمحمدی: اخراج یک شماره
بمبگذاری  امر مدیریت پورمحمدی آقای ۱ـ 
حسینیهشیرازراخوب انجام ندادهومچمسئولین
اینترنت روی همه و شده باز بمبگذاری این

دیدهاند! را کار جزئیات

و سیاسی اخبار ورزشی
در که آینده المپیک آغاز هیجان آستانه در
ایران میدانی و فدراسیوندو می شود چینبرگزار
اینمسابقاتیکورزشکار مونث در اعالم کردکه

کرد. خواهد رقابت میدان روانه را
در  ایرانی زن هیچ ۱۹۵۰ تاکنون سالهای از
شرکت مسابقات سری این وزنه پرتاب قسمت
خانم که است بار  اولین  این  و  است نداشته
المپیک به ایران نماینده عنوان به رجبی لیال

رفت. خواهد
به وزنه پرتاب رقابت بخش در زنان شرکت
چادرش یک دست با باید که ورزشکار این علت
وزنه دیگرش دست با و دارد نگه صورتش روی را
برایجمهوریاسالمی مشکل پرتابکندهمواره
است قرار که رجبی لیال خانم است. بوده آفرین
خانمی باشد داشته اسالمی کمتر پوشش مجوز

او بعد از دارد. نام تاتیانا که بالروس اهل است
بهلیال تغییر مردیاهلبوشهر نامخودرا ازدواجبا
به ایرانی ورزشکار به عنوان قانونا میتواند و داده

مسابقاتبرود.
تینا را (اسمش رجبی لیال یا تاتیانا خانم 
گفت: خبرنگاران به نبود؟) بهتر میگذاشت
و چون است مربی نداشتن من مشکل بزرگ
از داشتن مرا همه مرد هستند رشته مربیان این
فعال گفت: او کرده اند. محروم خوب مربی یک
و نیستم مرد چون هستم خودم مربی خودم
مراجع بدهم و نرمش و تمرین خودم میتوانم به

باشند! مذهبیاعتراضینداشته
ایرانرا می کنممشکلورزشزناندر منفکر
ورزشکاران کرد.باید حل میتوان راه یک از فقط
شناسایی دیگر کشورهای در را زن ممتاز و خوب
هم صیغه شاید و ازدواج برای را و آن ها کرد
ایران بتوانند نماینده عنوان به تا ایران آورد به
زمینهها همه در حجاب اسالمی رعایت بدون
این مثال زنده نمایند. را نام ایران و کنند رقابت
که شرقی سابق را آلمان زمخت زنهای گنده و
هستند خودمان ارههای فاطمه از بعضی شبیه
ایرانی ورزشکار  جای به راحت میتوان خیلی
پیش دوره سه دو که را آنهایی می توان زد. جا
پیر و بازنشسته شده اند حاال و بردهاند طال مدال
برادر یک با ازدواج یک اضافه (به خوب قیمت به
شغلی) نوعی مزایای عنوان جوان به حزباهللا
می تواند کسی چه دیگر داد. جا ایران تیم در
زن ورزشکاران اجباری و مسخره لباسهای به

ایرانی بخندد؟
لباسو وقتیطرفخارجیباشد میتواندهر
یونیفورم ورزشی کهدوستدارد بپوشد ومشمول
چطور نشود. اصال ورزشکاران قانونهای حجاب
دنیا مردم این که برای و جلوتر برویم کمی است
استادیومها به زنان ندادن راه برای ایرانیان ما به
عنوان  به خارجی زن ۵۰ هزار حدود نخندند هم
کنیم خارج استخدام از کشورهای زن تماشاچی
۵۰ هزار  اسالمی عقد به را آنها که این از بعد و
تماشاچی جای به درآوردیم حزبالهی و بسیجی

ورزشگاههایمانبفرستیم؟ ایرانیبه زن

اولی با گوهای گفت و
دومی

بمب گذاری کار شد  باالخره معلوم ـ اولی
بود؟ کسی چه مال شیراز حسینیه

معلومه دیگه.. ـ شیرازی ها، دومی
بوده؟ گروه کدوم اینه که منظورم ـ اولی

گروه کدوم از که داره این به بستگی ـ دومی
بپرسی... را سئوال این

کار مردم بود که اینه منظورم ای بابا. اولیـ 
دولت؟ خود کار یا

دولت و مردم میکنه؟ فرقی چه ـ دومی
و مردمی سیستم یک توی  مخصوصا نداره!

دمکراتیکواقعی!

تورم احمدی نژاد و مهار
۷۰درصدی!

بهگفتهبسیاری ازکارشناسان وحتیبرخیاز
کارنشناساناقتصادیوضعدولتاحمدینژاددر
ترکمونشدهاست. بسیار وکنترلقیمتها مهار
اقالم کنار در عمومی ارزاق سرسامآور قیمتهای
بنزین سیلی محکمی است دیگر مانند مسکن و
حتی بسیاریاز آنها و بهصورت مردمخورده که
(اوضاع میخورند حسرتدورانکابینهخاتمیرا
قبول برده لولو که ممهای عنوان به را شاه زمان
احمدینژاد سیاست اقتصادی دولت کردهاند).
برخیها سیاست امام زمان توصیف کردهاند. را
که وقتی دارد معنی اقتصاد چه و قیمتها یعنی
را او قیمتها خود است و حال ظهور در امام

کنترل خواهد کرد؟
به خود دولت عملکرد از دفاع در احمدینژاد
خبرنگارانگفت:اینمردمسرشاننمی شود!فقط
سپاهاست کهسیستماقتصادیمرادرک میکند!
۷۰ درصد  روی ما تورم بود قرار کرد: اضافه او
معجزهآسایی! طور به را آن توانسته ایم ما و باشد
او  کنیم! متوقف ۱۸ درصد روی کارا، مدیریت با
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هستم! ساده جمهور یک رییس من فقط و کار من نبوده انقالب که بگه این پیرزن به بیاد یکی ـ

و  است ۱۵ درصد حدود ما محله در تورم گفت:
نتیجتاقیمتگوجهفرنگی،سبزیوگوشتوبرنج
او ارزانتر است. کشور بسیار نقاط از سایر نان و
محله در را ایران مردم همه نمیتواند که این از
و ارزان قیمت های این از تا بدهد جا خودش

تاسفنمود! استثناییاستفاده کنند ابراز
اوضمناینکهبهاعتراضخبرنگاراناعتراض
آمریکا و صهیونیسم نشانده دست را آن ها نمود
لبنان و بصره که به قطع پولهایی گفت: و نامید
ایران میفرستیم نمیتواند به حل مشکلتورم در

کمکیبکند!

Damage Control
غالمحسینالهام سخنگوی دولتهفتهقبل
سردار وضعیت درباره که خبرنگاران جواب در
او بزرگکه رییس پلیسهای تهران از زارعییکی
نمازجماعت حال انجام لخت در باششدختر را
غافلگیر کرده بودند سئوال کردند گفت: اینها

شایعاتاست! همه
غالمحسینالهامکهشغلدفاعازعملکردهای
دولتونهایتا پوششترکمونهای مسئولینرژیم
داردبهخبرنگارگفت:شایعاتپرداخته اسالمیرا
منافقین، ساخته زارعی سردار درباره شده
میباشد. غربی نهادهای و اپوزیسیون بهائیان،
بلکه نبوده دختر تا شش که اوال کرد: اضافه او
بلکه نبودهاند لخت آنها درثانی بودهاند، تا پنج
در جماعتی نماز که این سوم بودهاند لخت نیمه
میخوانده مجزا خود را کسی نماز هر و نبوده کار

است!

دکتر حیـوانات در مطب
ـ قبل! شمارههای از بقیه ـ

فیلرفتپیشدکترجراحزیباییوگفت:دکتر
جانمیخواهمگوشهایمراکمیکوتاهکنی.توی

منمیخندند. به حیوانات همه جنگل
دکترخیلیجدیوعمیقپرسیدکهمطمئنی

نمیخندند. بودنت بهت چاق برای

*

دیگر) رفت (شاید هم یک فیل همین فیل
دکتر گفت: و پالستیک جراح دکتر همان پیش
زشت خیلی کنی. را کوتاه گوشهایم میخواهم

هستند.
به چون نزن دست بهشان اصال گفت: دکتر

میخوره! خیلی درازت دندانهای
 *

گفت: و  پوست دکتر پیش رفت گورخر 
اشعه با شنیدهامکهشما لکوپیسهای پوسترا
اینخطهای بیریخت پاک میکنید.ممکنه لیزر

کنید؟ پاک مرا راهراه
خر است. خطرناکی بسیار کار گفت: دکتر

نشو!
 *

گفت: دکتر روانشناس و رفت پیش مگس
مرتب و نمیروم خواب شبها است مدتی

کابوسمی بینم.
کابوسی؟ چه پرسید: دکتر

معلومه هستی؟ دکتری چه تو گفت: مگس
کابوس امشی!

*
و گفت: روانشناس دکتر پیش پرنده رفت

کنی؟ کمک دارم میتونی افسردگی مشکل
دکترگفت: معلومهکهمیتونمولی حقویزیت

داری؟ پول میدهی؟ چطور مرا
براتکلی ولیمی تونم پولندارم گفت: پرنده

بیارم! پرنده تخم
 *

گفت: دکتر روانشناس و رفت پیش مگس
سراغهر مگسمادهایکه می روماخوتف می کنه
میکنید فکر جدا بشه. از من میخواد زودی و

مشکلمنچیست؟
میخوری مدفوع که این از بعد پرسید: دکتر

میزنی؟ را مسواک دندانهایت
مگس گفت: نه!

جواب هم بفرما این و گفت: خندید دکتر
سئوالت!

 *
گفت: و روانپزشک دکتر پیش رفت خروس
صبحها نمیتوانم است که این من مشکل دکتر
قوقولی و بلند شوم سحر یعنی کله زود خیلی

بدهم. سر قوقو

و بخواب زودتر خرده یک شبها گفت: دکتر
نکن! پارتی شب نصفه تا مرغها با

 *
تمام گفت: و پوست دکتر پیش رفت مار

زخم شده. بدنم پایین پوست قسمت
زمین روی که  این برای گفت:  دکتر

میخزی.
بروم؟ یورتمه داشتی انتظار گفت: مار

این کرم بیا میگی، راست دکتر گفت:
درست را کارت خودت به بمال را پوست

میکند.
درست از چه را پوست کرم گفت: این مار

کردهاند؟
از روغن مار! دکتر گفت: معلومه.

 *
و گفت:یکدواییبده پشهرفتپیشدکتر

کنم. ترک را خون مکیدن به اعتیادم که
طبیعت اقتضای و پشهای تو گفت: دکتر

اینست. تو
ولش، را طبیعت  اقتضای گفت:  پشه

کلسترولمخیلیباالرفته!

*
مرغماهیخواررفتپیشدکترروانشناسو
خسته شدهام. یکنواخت زندگی از این گفت:

منظورتچیست؟ گفت: دکتر
باید دریایی غذای همه اش گفت: مرغ
زده! لک آبدار استیک یک برای دلم بخورم.

 *
و روانشناس دکتر یک پیش رفت گوزن
میآیم ولی اینجا اولاست که گفت: مندفعه

برنگردم. شما پیش دیگر که میکنم فکر
دکتر پرسید: چرا؟

کلهیکگوزن برایاینکهشما گوزنگفت:
زدهاید دکوراسیون عنوان به را شده خشک

خودتان. مطب اتاق دیوار
که گفت: تقصیر من نیست. گوزنی دکتر

نداشت! ویزیت مرا حق باالست پول اون

*
روانشناس وگفت:دیگه گربهرفتپیش دکتر

شدهام. زندگی سگی خسته این از
منظورت چیه؟ دکتر گفت:

بکشم. را خودم میخواهم گفت: گربه

که پیش است ششم جلسه این دکتر گفت:
شده ثابت که بگذار یادآوری کنم میآیی. من

بیشتر ندارند. جان تا گربهها هفت

*
و پالستیک پیش دکتر جراح رفت هزارپا
زیبایی وگفت:دکترجان،هرچیخرجش میشه
کنی. قطع را پاهایم از تا ۵۰۰ که بدهم حاضرم

آخه چرا؟ دکتر گفت:
روزها این  را کفش ها قیمت هزارپا گفت:

دیدهای؟!

وزارت مهم اطالعیه
و بازرگانی اقتصاد

عزیز اطالع هموطنان به مسرت نهایت با
تورمکاذباجناس با میرسانیمکهبرایمبارزه
میلیونها اینوزارتخانه ارزاقمصرفیمردم، و
تن میلیون ها و پرو و کشور ونزوئال از تن موز
از انگور تن  میلیونها و استرالیا از  پرتقال
قرار همگان اختیار در و نموده وارد شیلی

داد. خواهد

وارداتی  اجناس توزیع این موقت طور  به
آقای محترم جمهور  رییس محله  در فقط
سایر در قریبا و گردید خواهد آغاز احمدی نژاد

یافت. خواهد ادامه نقاط
عمومی روابط اداره

اطالعیه
که حسن» «گاو درگذشت وسیله بدین
شعرهای فولکوریک و در ضربالمثل سالها
عموم اطالع  به را  داشت اول  نقش ایران

میرسانیم.
در آزمایشهای اتمی جریان مرحوم در آن
جان را بهجانآفرین تسلیم نطنز نزدیکی شهر
وجود فقدان ماتم و غم در را آقا حسن و نمود

برد. فرو خود
متل «اتل تا اطالع ثانوی کلیه جمالت
کتابهای از چه جوره» حسن گاو توتوله،
آن مرحوم به احترام علت به و پژوهشی درسی
وجود حق با حتی آن استفاده و حذف شده

نمیگردد. توصیه مسلمهم
اتمی ایران انرژی سازمان روابط عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر


