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هفته کاریکاتور

بوش! جورج بای بای
جورجبوشآخرینمصاحبهمطبوعاتیخودرا
به خبرنگاران او انجامداد. ترک کاخسفید قبلاز
گفت:درستاست که میگویند من ناکارآمدترین
را بودهامولیمنحرفآنها آمریکا رییسجمهور
جمهور رییس بهترین میکنم فکر و ندارم قبول

بودهام. آمریکا
با کسی پرسید چه جواب خبرنگاری که در او
بگویدکهرییس عقلمتعارفممکناستبهشما
دیکچینیمعاونم گفت: خوبیبودهاید، جمهور

است! گفته را این
اشتباهاتی البته جورجبوشهمچنینگفت:
کنم. را قبول آن مسئولیت باید کردهام و هم

شکنجه ناموفق، جنگ دو چون اشتباهاتی
سیلزدگان به بیاعتنایی گوانتانامو، زندانیان
مالی و اقتصادی فروپاشاندن سیستم و لویزیانا

دنیا!

ایران منتقل به سازمان ملل
میشود!

آخریننطقخودگفت محموداحمدینژاددر
یعنی خود، فعلی محل از باید ملل سازمان که
زیر دیگر به جای دیگری منتقل شود و نیویورک،
سازمان برای این ما گفت: او آمریکا نباشد. نفوذ
دهیم. ایران قرار در را آن و میتوانیم داریم محل
حتی نیت خود حسن دادن نشان افزود برای او
شب هر را ملل سازمان اعضای همه است حاضر
آبگوشت و آنها به کند و دعوت خود به خانه
نشسته روی صورت به که بدهد خورش قیمه

زمینتناولفرمایند.
به نامهای ارسال  با ملل سازمان  رییس
نوشته وی دعوت از تشکر از پس نژاد احمدی

مرسی! نه، است:

غزه جنگ ادبیات
این بمباران و آغاز جنگ غزه از هفته سه دو
کشتار و جنگ می گذرد. اسراییل توسط منطقه
و نوشت طنز آن درباره بتوان که نیست چیزی
بتواند و شوخی طنز فقط اما شاید کرد شوخی
غیراخالقی را و غیرانسانی کشتارهای این درک

نماید. امروز سادهتر بشر برای
(۱)

جریان در نزدیک هزار فلسطینی امروز به تا
دادهاند از دست را خود اسراییل جان حمالت
روز از که  همانطور کماکان اسراییل تلفات  و
شایع است. نفر چهار فقط شده گزارش اول
چهار عنوان به است قرار نفر چهار این که شده
از نامشان بار چندین غزه جنگ تا پایان کشته

استفادهشود!

(۲)
به امروز تا سخنگوی گروه«حماس»گفتکه
به طرف اسراییل  ۴۰۰ موشک و دو هزار حدود
مورد هدف را نفر چهار توانستهایم و شلیک شده
کارکرد شکایت از سخنگو ضمن دهیم. این قرار
اینموشکها گفت:روسها وایرانیها گفتهبودند
به توجه با اما میکشد را نفر موشکدوسه کههر
حقایق موجود یعنی۶۰۰ موشکبرایکشتنیک 
مجبور شاید است و خراب این قضیه یکجای نفر

بگیریم! پس را پولمان شویم
(۳)

درباره بمبارانهای غزه این تنها چیز مثبت
«سبات» یهودیان شنبه که روزهای که است
دارندوکاروفعالیتبرایشانحراماستبمبهای
همبگویید مذهب باز کمتری رویمردممیافتد.

است! بدی چیز
(۴)

در «حماس» سخنگوی پیش روز سه دو
سوتی نوعی ضمن خود مطبوعاتی مصاحبه
اسراییل پیروز بر عمد گفت: ما بهطور و یا دادن
حسین بر امام شمر که طور شد؛ همان خواهیم

شد! پیروز
به و سرسخت مدافع که اسالمی جمهوری
قولغربیهااسپانسر«حماس»استدربارهگفتار
خود را عکسالعمل کرده و سکوت این سخنگو
این نوار دوباره و دوباره و دوباره دیدن به موکول
بسیج سخنگوی سازمان نموده است! مصاحبه
مهم نیست؛ یا نداده سوتی داده اسالمی گفت:
ضداسراییل هم شمر اگر حتی که است این مهم

بود! خواهیم او مخلص ما کند عمل
(۵)

هفتاد حدود اسالمی جمهوری زیاد تقالی با
علیه استشهادی عملیات برای ایران در نفر هزار
اسراییلاز طریقنهادهایدولتیثبتنام کردهاند.
شایعشده کهاینهفتادهزارنفرهفتاد درصدشان
گرینکارت قرعهکشی در  که هستند آنهایی
امیدی به و دیگر نشده آمریکا برنده سال قبل

زندگیندارند!

(۶)
باوجود حمالتشدیداسراییلبهغزهوکشتار
واکنش عربی  کشورهای سران بیگناه هزاران 
برای که است مصر فقط ندادهاند. نشان چندانی
داده انجام صلح تالش هایی و آتشبس برقراری
زمینهایخودشاست). برسر است(چوندعوا
بهطور غیر خبرنگاران به عربی سران کشورهای
ما مشکل فلسطین مشکل گفتهاند: مستقیم

ایرانآنرا از چنگ ما درآوردهوبهمشکل نیستو
کرده است! خودش تبدیل
(۷)

که است شده گفته منابع بسیاری سوی از
و حداکثر زیاد خشونت با دارد اسراییل قصد
جنگ برای را ایران خود نظامی قدرت از استفاده
یا حداقل قدرت و بیاورد غزه به میدان در رو رو
نظامیجمهوریاسالمی رامحک زند.سخنگوی
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بخورن! هم را پوستش و بچه ها عیال دادم بهتره این هندوانه برای که پولی این با -

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

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

دی) ۳۰) ژانویه ۱۹ دوشنبه
   

                           نمایش فیلم سینمایی
                                           «جایی دیگر»

                                                  

                                                 محل نمایش:
                                                               رستوران نیبرز

                                           واقع در نشانی زیر:
          262 Cedar Lane, SE, Vienna, VA                          

            Phone: 703-698-8010        

بهمن) ۵) ژانویه ۲۶ دوشنبه
ایران معاصر تاریخ در تمام نیمه حکایتی ملتسازی،

سخنران:
افشاری علی

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

اتمام تا گفت: مصاحبهای در ایران دفاع وزارت
اولینبمباتمی خودبااسراییل سرشاخنخواهیم

نکشیم! آتش و خون به را منطقه تا شد
(۸)

عنوان به اسراییل و عملیات نظامی علیه
در تظاهرات بزرگی غزه مردم به کشتار اعتراض
اینتظاهرات کشورهایدنیا انجام گرفت. بیشتر
داشت اینترنت در رسانهها و عظیمی انعکاس
بهطوریکهسخنگویوزارتدفاعاسراییلگفت:
از درصد چند مجبوریم تظاهرات این خاطر به

خود بکاهیم! روزانه و بمبارانهای حمالت

نکن! ناز خاتمی،
احتمال موضوع هم گذشته هفته طول در
ریاست انتخابات در خاتمی محمد سید شرکت
داغ رسانههای بحث ایران سال آینده جمهوری
اصالحناپذیر رسانههای همچنین و اصالحطلب

تهران) بود. (مثل «کیهان»
خود مطبوعاتی مصاحبههای در خاتمی
به خود آمدن احتمال گریخته جسته بهطور
چندانی قول اما کرده مطرح را سیاست صحنه
درباره است.خالصهگفتههایخاتمیرا که نداده
گیج را همه و کرده مطرح انتخابات در شرکتش

کرد: خالصه میتوان زیر شرح به نموده
میآیم! دوباره بخواهند مردم اگر ـ ۱۰

نیایم! ولی شاید است بیایم ممکن ـ ۹
میکنم! مطالعه دارم آمدنم روی ـ ۸

داد  خواهم پاسخ مردم درخواست به ۷ ـ
که آنهایی چه و بیا می گویند که آنهایی چه

میگویندنیا!
کنم  مهیا آمدنم را برای الزم محیط باید ـ ۶

بیایم! بعد و
خواهم  را  دیگری کس نیایم، اگر  ـ  ۵

فرستاد!
این  ولی بیایم است ممکن بیا بگویند اگر ۴ـ 

است! مهم میزند کسی چه را حرف این که
این  ندارم جز مملکت چاره برای نجات ۳ ـ

بیایم! که
مهندس  آقای و من بین  زمان امام ـ  ۲

انداخت! خواهد خط یا شیر موسوی
میآیم! حتما بیایم، که بگذارند اگر ـ ۱

در دوبی رکود اقتصادی
با را خود تاثیر آمریکا اقتصادی شاخص نزول
همگذاشته دنیا کشورهایدیگر سرعتفراوانبر
ارزش کاهش و شرکتها سهام سقوط است.
فلج کرده را آمریکا تنها نه مستغالت و امالک
آماج مورد هم را دیگر کشورهای از بسیاری بلکه
مثال طبق عنوان داده است. به قرار حمله خود
پنتهاوسهای و آپارتمان ارزش جدید آمارهای
۲۵۰ میلیون  مانند از رقمی شهر دوبی آنچنانی

است. رسیده دالر میلیون ۲۵ به دالر
نزولاقتصادیدوبی حتی بهصنعتتوریسمو
نتیجه در سرایتکرده و نیز هتلداریآن منطقه
و اسکورت خود فروش دختر یک میلیون حدود
بیکاری سرویسمقیم اینهتلهایپنجستاره با
این گروه از ایرانی دختران سهم مواجه شده اند.

باالست. بسیار
سخنگویدختران فراری ایران طیمصاحبهای
باشبکه«الجزیره»گفت:خدابگماینآمریکاییها
غربت آواره را ما و اول انقالبکردند کند! چکار را
جا ما اینجا که حاال و عربی کردند کشورهای و
برمیگردانندتاصیغهبشویم را ما افتاده ایمدوباره

بخوابیم! حاجی آن و حاجی این با مجانی و

ما نه! شما آره،
محموداحمدینژاددرآخریننطقخودمانند
بشکهایپنجدالر هم شیرغریدوگفت:ماحتی با
نداریم. واهمه چیزی از و باشیم پا سر میتوانیم
نفت برای دالر ایشان بشکهای پنج منظور البته
آن شش قیمت بشکه که معموال خود و نه بود
که شد گفته احمدی نژاد نطق از بعد است. دالر
ایرانبهصندوق سر تا حدوددومیلیوننامهازسر
و مردمیکه پستیدفتر ریاستجمهوریرسیده
کردهاند:شما نوشتهاند یک متن را تکرار را نامه ها

نمیتوانیم! اما ما میتوانید،

عمیق افکار
وجود جهنم و بهشت فقط دنیا آن در اگر
کره خوشگل  دخترهای این تکلیف دارد پس
گناههم زمین(حوریهایبهشتی)کهیکخرده

قسمت کدام در را آن ها میشود؟ چه کردهاند
قرار خواهند داد؟

۲ ـ عمیق افکار
فروش از حاصل درآمد با که میدانستید آیا
دنیا سر سر تا در و پوسترهایچهگوارا تیشرتها
اخیر میتوانستیم سال پنج عرض این در فقط و
سوییس کشور باالی ثروت لحاظ از را کوبا کشور

دهیم؟ قرار
کمی وقتها بعضی کمونیست ها کاش

کاپیتالیستیفکرمیکردند!

اقتصادی تورم
خاورمیانه در

و اجناس قیمت غزه جنگ شروع از بعد
صورت به خاورمیانه کشورهای کلیه در کاالها
و گوشت و نان رفت. قیمت  باال  وحشتناکی 
سبزیبهجای خود، جایزه کشتن حسنیمبارک
و به یک مرتبه یک قبلی اخطار بدون یکشبه و

رسید. دالر میلیون نیم
پنجاه از بسیار باالتر نرخ تورم شده که گفته
اقتصادی این منابع توسط شده درصد گزارش
سر قیمت نرخ تورم بدون احتساب این و منطقه

می باشد! آن نقدی جایزه و آل سعود بریده

گفت و آخرین از میان
زنم با من گوهای

برگشتم و میکردیم. تماشا تلویزیون با زنم
مخلوقات این با چقدر خدا ببین گفتم: بهش
همه چیز و بوده سخاوتمند و خودش مهربان

است. داده بهشان
منظورتچیه؟ پرسید:

اپرای برایتمن، خواننده این سارا گفتم: مثال
خوش هم خوشگله، هم کن؛ نگاه را انگلیسی،

میخونه. مثل فرشتهها آواز هم هیکله،
دادم: ادامه دیدمچیزینمیگوید. این بودکه
به درگاه خدا روز بوده رفته مثال این جنیفر لوپز

هم استعداد، هم گفته هم خدا خودش. خلقت
تو به ثروت هم و عالی هیکل هم خوب، صدای
بودهوجنیفر اونروزجور خواهمداد.جنسخدا

آمده. گیرش چیز همه
روزها بعضی دادم: ادامه بیشتر توضیح در و
بعضی ها است و به خوبی حال و هوای توی خدا
که مغازهای  مثل درست میدهد. چیز همه 
یا مشتریاش صبح زود و جنسش جور است
چیز همه  تا  خلقت  کارخانه توی صف  آمده 

گیرشبیاید.
در بازی رو پر هم باز نمیگوید. چیزی دیدم
بیدار خواب از ساعتی چه تو پرسیدم: و آوردم
استعداد زیبایی و پخش جلوی قسمت و شدی

رسیدی؟
من به خدا ولی رسیدم دیر گفت: و خندید
رسمی تعطیل بگو که روز داد. تو را چیزهایی هم
سطل از شدی مجبور رسیدی و آنجا الهی عرش

برداری! را خودت سهم خدا آشغال
اوخیلیحال میکنم. زنمخیلی ماههومنبا
من هیچوقتنمیگذاره ایناستکه علتشهم

بشوم! برنده بحثی هیچ توی

آشپزی بخش

بریان کالغ
سیاسی ـ آشپزی ـ دستورهای

به صورتوحشیانهپر کندهوآنرا یک کالغرا
چندقاشقغذاخورینمکمذهب،یکقاشق با
چایخوریفلفلکمونیسمونصفقاشقزردچوبه
سوسیالیسمدرظرفیبخوابانید.سپسمقداری
برگبوی چند مالیده و آن کاپیتالیسم به کره
با را پرنده این دهید. قرار آن کنار در مدرنیسم
با  سپس و ۲۰ سال مدت برای فر باالی حرارت

بپزید. دیگر سال مدت۱۰ برای مالیمتر حرارت
بعد و آورده در فر از را پخته االغ اکنون این
وارداتی از کشورهای هویج مقداری تزیین آن با از
نمایید. سرو کالغ جای به و برده میز بر سر غربی
درصورتیکهاالغشماهنوزهممزه کالغمیدهد
مهمانانخود از االغ میدهد) کالغشما مزه (و یا
پذیرایی و ماست اصالحطلبی نان سکوالریسم با
برایهمسایگان را غذایخوبدرنیامده و نموده

خودبفرستید!


