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آمریکا انتخابات اخبار
آمریکا انتخاباتی مبارزات پایان ساعت عقربه
صفر شمارههای به سوی کنان تیک تیک و
براک سناتور رقابت پایانی این هفته در میرود.
جان سناتور از خودمان) آقای (حسین  اوباما
از بسیاری است.  افتاده جلو کلی  مککین
اوباما توقف برای آمریکا راستی دست رسانههای
مارکسیست درباره فراوانی مقاالت و مطالب
مورد در کمتر کرده و خانمش درج و او بودن
براک گفته اند. مسلمانش پدر و سیاه پوست
کرده کتمان را خود بودن مارکسیست اوباما
ارایه پوستش سیاهی علت درباره توضیحی اما

است. نداده
وحشت به را آمریکاییان از بسیاری که چیزی
مارکسیستبودنحسین شایعه غیر (به انداخته
پایان از ایناستکهجنگ ودعوای نژادیبعد آقا)

بکشد. آتش به را کشور انتخابات
که حدود اوباما براک اگر گروهی می گویند
است برنده از مککین جلوتر درصد تا ده هشت
خیابانها ریخته به سیاهان تمام نگردد، مسلما
را بیشتر گروه کرد. افراد این شورش خواهند و
گفته می دهند. آمریکایی تشکیل سیاهپوستان
شده کهسازمانهای امنیتیو حفاظتیآمریکا در
در بتوانندسیاهان را جستجوی راهیهستندکه
چهارم بعد از روز هفت تا شکست اوباما صورت
نوامبر در خانهها یشاننگهدارندونگذارند که بیرون
آمریکا تلویزیونی چند شبکه از حتی گویا بروند.
سیاه پوستی برنامههای و فیلم که شده خواسته
روز هفت این بسکتبال زیادی برای مسابقات و

نمایند. آماده
سفید پوستهستند اکثرا گروهیدیگری که
صورت که در اینست از آنان میگویند وحشت
رویشان سیاهانآمریکا انتخابشدنبراکاوباما
زیادشودوبهخاطرسالیاندرازبردگیخودتوسط
و زده دست انتقامجویانه اعمال به سفیدپوستان

آورند. در خود بردگی به را سفیدپوستان
سناتورمککینهنوزشکستاحتمالیخود
آتشین نطقهای ایراد به کماکان و نکرده قبول را
بسیاری به عقیده میدهد. خود ادامه انتخاباتی
امیدواری و از زیادی اثر او جدید در نطقهای
بسیاری که شده ندارد و گفته وجود خوشبینی
تهیه میکنند نوشتهو را ازکسانی کهنطق هایاو
برآمدهاند. براکاوباما کابینه در درجستجویکار
خودش آشنای خبرنگار چند به مککین سناتور
ممکن است در صورت شکست که گفته بود
حتی و کند ترک همیشه برای را سیاست کار
به او نماید. کناره گیری هم خود سناتوری از
زن به کمی که است آن وقت گفت: خبرنگاران
ملوسوجوانم برسموشایدمسافرتی خوشگلو
.او دهم ترتیب او با دوم عسل ماه عنوان به را
انتخاباتی معاون پیلن، سارا خانم که اینباره در
جوان است، ملوس و و که تصادفا خوشگل او
نه کرد یا همراهی خواهد او را این مسافرت در

توضیح نداد.
روزسهشنبهچهارمنوامبرروزسرنوشتسازی

تاریخآمریکاست. بولدوزری کهجورجبوشآنرا در
هشتسال بهطرفراستجادهکشاندهو باالخره
به ماهر بود باید توسط رانندهای افتاده چاله در
خود قانونی و صحیح خط در و جاده وسط سوی
پیچاندن امیدوارند که شود. بسیاری کشانده
که نباشد بیحساب و شتابزده آنچنان فرمان

بزند! معلق کرده و اتوموبیل چپ این
به بار اولین ایرانیان امسال برای از بسیاری
انتخاب سهمیدر تا پایصندقهایرایمیروند
ریس جمهورآیندهآمریکاداشتهباشند.بسیاری از
آمریکا سیتیزن اخیر سال چهار همین در آنها
رو به برای رو هیجانزده و و مشتاق شده اند
آرا دقیقه اکثریت به احترام و با دمکراسی شدن
در آنها از بسیاری میدانم میکنند. شماری
صفصندقهایرایاشکدرچشمانشانجمع
آنها دارد نفر جلویی برای این که نه خواهد شد.
آزادانه نمیتوانند اندوه اینکه از بلکه پیازمیخورد

کشور خودشان تمرین دمکراسی نمایند. در

تشکر و پوزش
استیضاح مراسم در شرکت برای که آنجا از
وسیله از بدین هستم عازم مجلس اسالمی خود
برای را خود تالش که سرورانی تمام دوستان و
تشکر بودند داده برنامه به خرج این اجرای عدم
نکردم قدردانی آن ها حضورا از این که از و نموده
جبرانخدماتآنها از امیدوارم پوزشمیطلبم.

برآیم. دولت آینده کابینه در
کشور کردان وزیر علی
آکسفورد) سابق دانشگاه مدرک (دارای

غیبت ۱۰دلیل
احمدینژاد

لترمن ـ دیوید سبک ـ به
ایرانی و خبرگزاریهای از بسیاری به گفته
انظار از روز سه برای احمدینژاد محمود خارجی
این درباره را زیادی  و شایعات ناپدید عمومی

خبرنگار با کمک انداخت. ناگهانی به راه غیبت
اختصاصیخود،کهعمویشآبدارچیدفترریاست
جمهوریاستوآشنایینزدیکباچندخویشاوند
توانستیم دالیل احتمالی وسخنگویدولت دارد،
که کنیم پیدا را روز سه این در احمدینژاد غیبت

میباشند: زیر قرار به
خونش  فشار سقوط قیمت نفت از بعد ۱۰ ـ
سه که بودند کرده دکترها توصیه و بوده رفته باال

شود! خانهنشین روز
تابش  در اثر از سکتهخفیفمغزیکه بعد ۹ـ 
نورافکن های سازمانملل بهآندچار شدهبودیک
استراحت روز بودهکهسه سکتهقلبیجدیدکرده

الزم داشته است!
رجبی  فاطمه کتاب شده مجبور ـ  ۸
خاطر به را سوم» هزاره معجزه «احمدینژاد
کار از روز سه و برای همین بخواند رودربایستی

کرده است! دولت کنارهگیری
بودندورفوگر  پارهشده کاپشن هایشهمه ۷ـ 
آنها و رفوی وقت برای تعمیر سه روز محلهشان

الزم داشته است!
از رییس جمهور  بعد که زنش شاکی بوده ۶ـ 
برای نشده و بند خانه در هم حتی روز شدن
شده است تا زنش ماندگار خانه همین سه روز در

کند! راضی را
کهشرایط«ورود  داشته وقتالزم سه روز ـ ۵

نماید! صحنه» را ارزیابی به خاتمی
روز  سه نیست خوب انگلیسیاش چون ۴ـ 
وقتالزمداشتهکهفرمهایقرعه کشیگرینکارت

کند! پر را آمریکا
سه  دکترای مهندسی وجود داشتن با ۳ ـ
بر سر نفت بشکه سهم که داشته الزم وقت روز
محاسبه ریاضیات از استفاده با را ایرانیان سفره

ومشخص نماید!
بهعلتمسافرتهایمکرربهشهرستانها  ۲ـ 
و داشته شده قضا روز نماز سه کشور از خارج و

مانده است. خانه در برای همین
احمدینژاد یک ناپدید شدن شماره دلیل و

خبرنگاران: و عمومی انتظار از
وجود دارد  کوچکش مغز در که با افکاری ۱ـ 

نگران امام زمان کند، غیبت می کرده اگر فکر
خواهد را جلوتر خود ظهور تاریخ شده و او احوال

انداخت!

آزادی از افسوس
بیان

یعنی آبان، اول روز در مرز بدون گزارشگران
مطبوعات آزادی جهانی ردهبندی قبل، روز چند

کرد. را منتشر کشورهای جهان در
۳۰ سال  ایران بعد از ما کشور طبق این آمار
 ۱۷۳ بین در و دمکراسی اسالمی آزادی تمرین
رفقایجهانی  دارد. مقام۱۶۶ قرار کشورجهاندر
چین شمالی، کره  کوبا، نظیر ایران بینالمللی و
جدول این در ایران اینکه برای ترکمنستان و
حوش و حول بر و و دور در تنهایی نکند احساس
به این آمار انتشار گرفتهاند. جا رده بندی ایران
مقاماتجمهوریاسالمیزیاد مذاق مسئولینو
نحوه از ضمن انتقاد است. آنها نیامده خوش
بدون گزارشگران آمار نتیجه اینکه و آمار اخذ
فراوان تفاوت مرز گزارشگران درون نتیجه با مرز
را توطئهبزرگ کشورهای غرب علیه دارد، این آمار

کردند. ایرانقلمداد جمهوری اسالمی
سخنگویدولتدرنطق اعتراض آمیزیگفت:
ایران را بهجای اینکه کشورهای غربی چرا این
به دهند قرار جدولهایآماریخود قعر مرتبدر
ایراندربسیاریازموارد این که جنبههایمثبتو

ندارند؟ جدول است توجهی باالی در
غربی و رسانه خارجی کرد: هیچ اضافه او
وهمچنین مصرفموادمخدر در ما این که درباره
و هستیم پشت سر چین اعدامی در دنیا تعداد
رسانهای هیچ حرفی نمیزند؛ داریم را دوم مقام
مقامسوم سازمانهایغربیدرباره از هیچکدام و
بهکشورهایخارجمقالهای فرارمغزها امر ایراندر
چهارم مقام هیچ کس درباره است؛ نکرده درج
مذهبی اقلیتهای آزار و اذیت مورد در ایران
اول مقام کس درباره است؛ هیچ نکرده صحبتی
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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

آبان) ۱۳) نوامبر ۳ دوشنبه

میاندورهای عمومی مجمع
کانون اعضای پیشنهادات اظهار نظر و و مدیره هیات گزارش

آبان) ۲۰) نوامبر ۱۰ دوشنبه

ایران ادبیات و مطبوعات در طنز
سخنران:نصرتاهللانوح

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

بشی؟ کاره چه میخواهی شدی بزرگ وقتی جان بچه نژاد: احمدی
بزنم! کتک خیابون ها تو رو مردم بشم انتظامی نیروی افسر میخوام بچه:

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265

سرابی آرش دکتر
فیزیوتراپی کایروپراکتور ـ

درد کمر و درد سر درد، گردن درمان

و بی سابقه تورم زمینه در خاورمیانه در ایران
است! نداده آماری بینظیر

آمار بعد به  این از  که  گفت سخنگو  این
درج مرز داخل در را مرز بدون گزارشگران

نخواهیمکرد!

بده! پس را پول
در نفت قیمت نامعلومی سقوط به دالیل
 ۱۴۰ نفت بشکهای دارد. ادامه بازارهای جهانی
زمانی  رسیده است. دالر ۶۵ به زیر دالر اکنون
برای «اوپک» نمایندگان اضطراری جلسه که
گرفتند تصمیم و شد برگزار نفت قیمت بررسی
قیمت نفتچند پایینبکشند را میزان تولید که
در آن اعضا همه نهاد از آه و کرد سقوط هم دالر
نفت جدید قیمت با که احمدینژاد دولت آورد.
مالی و اقتصادی بیشتر ورشکستگی آستانه در
فوری حلی راه جستجوی در گرفت خواهد قرار
بچههای حزباهللا گویا او به بر و آمده است. بر
از آنها خواسته و عراقزنگزده لبنانو سوریه و
بانک بهخزانه مقداریازکمک بالعوض ایرانرا تا
درصورت ترقی قولداده که مرکزی برگردانند. او
بهرهمناسبی با مجددقیمتنفتپولبرگشتیرا

به آنها برگرداند! دوباره

اخبار واقعی معنای
ایران

ساده برای گرفتیم تصمیم شماره این در
و دوم نسل بچه های  جهت مطالب  کردن
درک و تحلیل و تجزیه در که آمریکا مقیم سوم
کشورشان جمهور قولهای رییس نقل و اخبار
افتادگی عقب احساس احمدینژاد محمود
دکتر سخنان برای زیرنویسی میکنند، ذهنی
احمدینژاد فراهمکنیم.اینزیرنویسها رابهعلت
سوم به و دوم نسل بچههای فارسی ضعف زبان
ما اولی های نسل چون اما نوشتهایم. انگلیسی
خراب سال سی از بعد هنوز انگلیسی شان زبان
کردهایم تا ترجمه فارسی به را آنها است دوباره

به انگلیسی برگردانند برای بچههای خود آنها
این معنی واقعی با را آنها پا شکسته و دست و

نمایند: آشنا اخبار
است. جهان ابرقدرت ایران احمدینژاد: *

و عربستان و بعد از امارات ایران زیرنویس:
است! خاورمیانه اول قدرت کویت و لبنان

بر  را جهان مدیریت باید ما * احمدی نژاد:
عهدهبگیریم.

مشکالت برای حل را نفر چند زیرنویس: ما
استخدام اقتصادیومدیریتدولتی خودازآمریکا

خواهیمکرد!
مردم  درصد  ایران ۹۸  در احمدی نژاد:  *

جمهوریاسالمی هستند! رژیم طرفدار
طرفدار مردم درصد دو فقط زیرنویس:

جمهوریاسالمیهستند!
مشکالتومسایل  *احمدینژاد:مملکتما
پسران لباس و خانم ها موی مساله از متفاوتی

دارد. جوان
ولباسپسرانمشکل زیرنویس:مویخانم ها

هستند! اصلیکشور ما
ایران  به حمله آمریکا جرات * احمدی نژاد:

ندارد. را
هرمز تنگه صورت حمله آمریکا در زیرنویس:

بست! خواهیم را
که  ندارند توجه و اروپا آمریکا * احمدینژاد:

هستند. ما طرفدار دنیا ملتهای تمام
به دوستیبا فشار آمریکا مجبور زیر نویس: زیر

شدهایم! کمونیست و کافر دولتهای
با جورجبوشدر  مذاکره * احمدینژاد: آماده
کنم. مناظره او با تا هستم مکانی هر و زمان هر
زیرنویس:چندینباربهکاخسفیدزنگزدهایم

است! برنداشته را عمدا گوشی بوش جورج و

شهرداری اطالعیه
تهران

ریاست دفتر از واصله  دستور  دنبال به
با تهاجم پیرو سیاستمبارزه در جمهوری ایرانو
سبزی به اطالع کلیه بدین وسیله غرب فرهنگی
و تهران خردهفروشی و عمده میوهفروشان و

هر فروش ثانوی تا اطالع می رساند که حومه
ممنوع گوجهفرنگی، ترهفرنگی، توتفرنگی گونه
خواهند قرار قانونی تعقیب مورد فروشندگان و

گرفت!
شهروندان امور دفتر
ارشاد اسالمی) وزارت (رونوشت برای

نیمهشب رویای
تابستان

چشمان با و بودم کشیده دراز تخت روی
ماه گرم هوایآخر نیمه بستهسعیکردمبخوابم.
بادخنکپنکه اممسابقهگذاشتهبودند. جوالیبا
و مساوی از صورت استریو فونیک نور مهتاب به
بالش تا دو خوابم روی کوچک اتاق پنجره و در

تختم افتاده بود.
سه دو گاهی و فقط کامل بود سکوت بیرون
بودند آورده رو خوانندگی به تازه که جیرجیرک تا
خانهام پشت در حیاط خلوت را خودشان صدای

میکردند. رها
و میکرد تاک  و تیک تختم کنار  ساعت
بشنوم. درست را جیرجیرکها آواز نمیگذاشت
و باال رفت سمت راست اتاقم پنجره ناگهان
خزید. در داخل الی آن به از بلند موهای با زنی
جنیفر تشخیص دادم. بالفاصله را او مهتاب نور
لوپزبود.باهمانلباسبدننمایرقاصانآمریکای
کرده موهایش فرو بزرگی را الی سرخ گل التین.
فراوانرقص زیبایی را روی و کرشمه بود. با عشوه

قالی اتاق خوابم آغاز کرد.
استریو بزرگ  دستگاه یک خودش  با
پخش بلندی و تند موزیک آن از و بود آورده
دیگر و بودند جیرجیرکها ساکت شده میشد.

نمیخواندند.
گرفت. فرا احساسلذتغریبیتمامیبدنمرا
ماهجوالی. چیزیمثلخنکیپنکهو گرمایآخر
با خوابم اتاق پنجره سمت چپ شیشه ناگهان
به دیگری زن گوشخراشی شکست و صدای

پرید. اتاق داخل
می توانستم بودو مهتابتمامنشده نور هنوز
بود. پیلن سارا ببینم. را او هیکل و صورت

ازحزب کاندیدایمعاونتریاست جمهوریآمریکا
با بود پوشیده لباس اسکیموها را جمهوریخواه.

سوراخدار. توری سیاه جورابهای
چوب و با کرد حمله لوپز جنیفر سرعت به به
به و رفت در چوبش کوبید. او سر به هاکیاش

من خورد. سر
ریموت تلویزیون با زنم ناگهاناز خوابپریدم.
را عصبانیاش قیافه میزد.  سرم توی داشت
داشتی پدرسوخته باز جلویصورتم آوردوگفت:

خوابهای بد بد میدیدی؟
برایخوابهایم هم باید زدم: حاال سرشداد

فیلترشکنجورکنم؟
چی خواب پرسید: و نکرد اعتنایی

میدیدی؟
گفتمخوابسیاسیمیدیدم.عصبانیترشد
من دید بعد که کردن. قال و داد کرد به شروع و
از گوش نمیدهم اعتراضش به ندارم و توجهی
سر پشت محکم در را و بیرون رفت خواب اتاق

خودش بست.
مهتاب نور کم فقط بود و هنوز تاریک اتاق
سیم کورمال کورمال میکرد.  روشن را آن

را آن و کردم را پیدا جنیفر لوپز استریوی پریز
روی را متکا و بستم را چشمانم زدم. برق به
پر کرد. را اتاق موسیقی صدای صورتم گذاشتم.
به شروع من بار با موسیقی این جیرجیرکها
اتاق مجاور از عصبانیت با زنم خواندن کردند.
فریاد میکوبید و من مشت خواب دیوار اتاق به
لبخند زنان بهخواب میکشید. همان طوریکه
که دارد دیدم را پیلن سارا میرفتم عمیقی فرو

میکند... وحشیانه را لوپز موهایجنیفر

ادبیات بخش
ـ شعرهای سوسولی ـ

شدم سیالب بودی، تو دریا
بزرگی،عظیمی تو
پیری،عمیقی تو

پیر، دریای ای دیگر ندارم دوستت
منجوانم

دریاچهمیخواهم...

دریاچهمیخواهم...


