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ماهوارهها با مبارزه
اعالم تلویزیون ایران و رییس رادیو ضرغامی
ویژه به ماهوارههای ایرانی جنگ با برای که کرد
جم «شبکه وان»، «فارسی جدید ماهوارههای
و پی.ام.سی (آلمان) پرشیا و تیوی انگلستان»
(دوبی)قصدتولیدسریالهایدنبالهدارخانوادگی
گفت: وی کنند. دوری ماهوارهها از مردم تا دارد
اینسریالها زناندر وجود از برنامههاییداریمکه
بینندگان کاهش باعث یا کنیم استفاده بسیار
که معموالبرایتماشایزنانودختران ماهوارهها
تلویزیون پای بی حجاب و بدحجاب لوند و زیبا

مینشینندشویم.
دیگر ایران در آینده تلویزیون افزود: وی

تلویزیون بود بلکه نخواهد و عمامه تلویزیونپشم
است! راه در چارقد و روسری

اکبر» «اهللا بوق بجای
فوتبال فدراسیون نیوز» «آیندهگو گزارش به
و نحوه جدید مقررات بررسی درصدد ایران
ورزشگاههای در بازیکنان تشویق محدودیتهای
بوق های از قرار استاستفاده گویا کشورمیباشد.
در که «ووووزال» کن خراب اعصاب و کر کننده
مورد  جنوب جهانی۲۰۱۰ آفریقای جام مسابقات
در گردد. فراوان قرار گرفت مجاز اعالم استفاده
فریادهای «اهللا است مجددا قرار همین راستا
ممنوع باقی کشور استادیومهای کلیه اکبر» در
مجازات قرار اشد کنندگان مورد تکبیر بماند و

گیرند.
دولت از حالگیری برای نیست بد میگویم
برویم و پشتبامها روی ده ساعت از بعد هر شب
بوق های نواختن به صورت را اعتراضمان صدای

کنیم. اعالم «ووووزال»

جدید مقررات
خانهسازی

جمهوری از خنده داری اخبار وقتی قبال
تردید آن  صحت در اول  می خواندم  اسالمی 
میگفتم: احتماال به خودم بالفاصله و میکردم
اخبار این همه تقریبا روزها این میکنند! شوخی
دربست می خوانم و تالم و تاسف با خندهدار را

قبولمی کنم.
و وزیر مسکن نیکزاد علی قبل روز  چند
اوپن» شهرسازیدرمصاحبهایگفته«آشپزخانه
و ضوابط گفت: وی است! ممنوع و غیراسالمی
مهندسان جدید خانه سازی بزودی به مقررات
خانهسازی طرح تا شد خواهد معماران ابالغ و
غربی نه و اسالمی  ارزشهای چهارچوب در

باقیبماند.

مهندسان و آرشیتکتها و معماران بیچاره
قرار برای دقیق محاسبات از بعد که ایرانی
جدید مقررات باید به قبله به توالت ها رو نگرفتن

تندهند.
بخشنامهجدیدوزارتمسکنبهغیرازتعیین
اتاق به حذف احتماال و آشپزخانه توالت محل
انجام در آن خالف شرع عملیات (چون خواب
(به در ساختمانها نداشتن آسانسور میشود)،
علتغربی بودن آنها)ونهایتاعدم وجود پشتبام
«اهللا فریاد و حکومتی ضد فعالیتهای علت (به

شد! خواهد منجر آن) در دادن سر اکبر»

شرمندهام
عصر کروبی مهدی نیوز» «سحام گفته به
زندانی اسانلو رهبر منصور با خانواده دیدار جهت
منزل به تهران واحد شرکت کارگران سندیکای

رفت. او
من گفت: خانواده اسانلو دیدار به این در او

شرمندهام! واقعا
این جمعدرجوابکودکیاز وابستگان ویدر
ازچهچیز بود:حاج آقا، که پرسیده اسانلو منصور
رفتم چرا که شرمندهام داد: جواب شرمندهاید؟

گفتم! شاه و مرگ بر خیابان توی
بچه این مادر و پدر به رو شرمندگی با او بعد

بگویم؟ چه بچه به این آخه گفت: و کرد

در روسی جاسوس
«پلیبوی»

خانم آناچپمنجاسوسروسیکهچندی قبل
دستگیر شدازجمله جاسوسانیبودکه آمریکا در
کشور دو و معاوضه جاسوسان مبادله لیست در
حکم آزادی خود دریافت از بعد قرار داشت. وی
۱۵۰ هزار  ازای مبلغ در دارد قصد که اعالم کرد
و شود لخت آمریکا «پلیبوی»، مجله برای دالر
عکسهایخودرازینتبخشصفحاتمخصوص

سازد. تاریخی ویژه و شماره این
ویگفت:برایدیدنعکسهایمناحتیاجی
نایتویژن نیست! بهزدن عینک هایجاسوسیو
کار این برای انجام خود علت تصمیم مورد در او
اینکه هویتم روشنشدو شناسایی بعد از گفت:
باشم لباس با که نمیکند فرقی برایم دیگر شدم

لباس! بدون یا و

کاریکلماتورهای
انقالبی

به  را خالی میخورم و پوکههای را * گلوله ها
میکنم! تف شورش ضد پلیس طرف

او چوبه  از روزی میدانست اگر درخت   *
صاعقه اولین با را خودش میکنند درست دار

می زد! آتش
ندارد،خشونت  * تبرقصدشکستندرخترا

کردهاند! دیکته او به را
اضافهوزنشاخه زیتون  * پرنده صلحبهخاطر

نگرفت! پرواز اجازه منقارش در
تابوتها  دارند چوب مذهبی آرزو * درختان
کفپوش آرزو دارند درختان غیرمذهبی باشند،

شوند! رقص میدان چوبی
اعتراض  آن صدای در  که  انقالب هایی  *
موفق همیشه هستند گلوله صدای از بلندتر

بود! خواهند
قرمز  لکههای  از پر آسفالتها * وقتی که
و سر را خود جاروهای رفتگرها میشوند خون

میکنند! آویزان ته
ما  علیه تا هرگز کنیم انقالبی فکر باید *

انقالب نکنند!
آرزو  میشناسم که * یکپلیس ضدشورشرا
رانندگی میبودو یاحداقل داردپلیس راهنمایی و

مینوشت! برای پارک ممنوع جریمه قبض
تظاهرات خیابانی دنیا  در همه * دوست دارم
شرکت کنم. کاش بلیطهواپیمای دور دنیا کمی

بود! ارزانتر

بلند کردهام.  آزادی عالمت به را انگشتانم *
بدوناین انگشتم میگذرد پلیسازالی دو گلوله

کنم! را احساس دردی که
یکی اره و تبر بین است سخت درخت برای *

کند! انتخاب را

افکار عمیق ورزشی
مورد روزنامههایایراندر میتوانیدخبر شما
پیروزیتیموالیبالنشستهایرانراکهنوشته:تیم
والیبالنشسته ایرانبربامقهرمانی جهانایستاد!

دهید؟ توضیح من برای را

و سیاسی اخبار ورزشی

مثلاینکهاستعفایدیهگومارادونا،مربیتیم
مقابل افتضاحآور در شکست از بعد آرژانتین، که
 ۲۰۱۰ جهانی مسابقات جام دور آلمان، از تیم

میباشد. جدی شد حذف جنوبی، آفریقای
آرژانتین در خبرنگار مخصوص ما گفته به
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مرداد) ۴) ۲۶ جوالی دوشنبه

انتخاب فلسفی دالیل
نیچه توسط زرتشت

سعادت الجوردی ناصر دکتر سخنران:

مرداد) ۱۱) آگوست ۲ دوشنبه

آزاد بحث
رستوران در جلسه این مدرسه تعطیل علت به

میشود برگزار «نیبرز»

 Don’t cry آهنگ مارادونا ضمن خواندن زیر لب
ظاهر شد  خبرنگاران for me Argentina در جمع
در وی گفت. پاسخ سریع آنها سئوال چند به و
برنامه بود: پرسیده که ما خبرنگار سئوال جواب
گفت: چیست؟ عمرتان مدت بقیه برای شما
نیاورم میخواهم حساب به را و مواد سکس اگر
کاسترو فیدل ساعته هشت نطقهای به روزانه
ذهنم از را مسابقات این خاطره تا کنم گوش

کنم! پاک راحت تر

استفاده با جنسی ارضاء
و اندیشه قوه فکر از

خانم «سی بیاس» تلویزیونی شبکه گفته به
فکر میتواند با اول زنی است که باربارا کاریاس،
خانم برساند. جنسی ارضاء به را خود کردن
برای  طریق این از است ۲۰ سال حدود کاریاس
ارضاء جنسی یا جنسی لذت اوج به رسیدن 
را کار خود اصلی دلیل وی استفاده میکند.
بیماری های مقاربتی به به دچار شدن ترس از
به کاریاس نام خانم است. عنوان کرده ایدز ویژه
است. گردیده اضافه جهانی» «رکوردهای کتاب
به فکر کردن با بود توانسته که قبال کسی تنها
است. برسد محمود احمدینژاد لذت از نوعی
از قوه  استفاده با ۳۰ سال اخیر عرض در هم وی
مذهبی و سیاسی ارضاء به بارها تصور و تخیل

است. رسیده

خبر؟ چه احمدینژاد از
طرح دو افتتاح ضمن احمدینژاد محمود
و جنایات تحریمها گفت: قزوین اقتصادی در
 ۲۲ در اوباما باراک پیام ترجمه اخیر تروریستی
به  مجبور آن ها گفت وی ۸۸ است. سال خرداد
عملیات انجام ادامه به مجبور ما و شدند تحریم

مردمخودمان! تروریستیعلیه
صادر قطعنامه اول  آنها کرد:  اضافه وی
از مذاکره میزنند و این حرف از میکنند و بعد
تحریمهای به اخالقگاوچران هاست! او در اشاره
جدیدعلیه ایران گفت:تحریمها درسی سالاخیر

رشد درسایهتحریمها نتیجهمعکوسداشتهوما
بهتریداشتهایم.

صادرات به افزایش ضمن اشاره احمدینژاد
سال۸۵ به ۱۸ میلیارد  در میلیارد تومان شش از
فروش اورانیوم  حتی اگر توماندرسال۸۸ گفت:
هم باز نکنیم رقمصادراتمنظور در را شده غنی 

مثبتداشتهایم! رشد
آیا دشمن که طرح این سئوال با در پایان وی
ایرانمیترسد؟گفت:من ازساختبمباتمیدر
هستند مساله نگران این کشورهایی که بقیه به
که پنج ولی چرا کشوری چون آمریکا کاری ندارم
دو بمب اتم از دارد استفاده آماده هزار بمب اتم
جویانه آماده صلح مقاصد برای هم آن ناقابل که

دارد؟! وحشت شدهاند
بر مرگ فریاد حضار خواست از او خاتمه در
و آماده آمریکا بشنود شاید دهند تا آمریکا سر

گردد. مذاکره

(۱) عمیق افکار
و قدیسان امام ادیان بعضی در این که آیا
به را بشریت و می آیند  بعدا که  داریم غایبی
این نشانه میکنند رهنمون نجات و رستاخیز
درست را خود ادیان کار پیغمبران این که نیست
خدا از کمکی نیروی تقاضای و ندادهاند انجام

کردهاند؟

(۲) عمیق افکار
سوی از سنگسار اگر می گویم مذهبیها به
و گناه بخاطر حوا چرا پس است آمده خداوند
و نشد؟ محکوم مجازات این به سیب خوردن
گندیده پرتاب نکردند؟! حداقل بطرفش سیب یا

بشر؟! حقوق نقض و کانادا
جمهوری خارجه امور وزارت سخنگوی
میگویند (که مهمانپرست،  رامین  اسالمی،
آنها به و کرده بدرفتاری مهمانهایش با خیلی
مقامات کانادایی به داده) هندی مسموم برنج

مسایل ابزاری از استفاده بجای کرد که توصیه
سئواالت در مورد نقض و ابهامات به کشور دیگر

دهند! پاسخ این کشور در بشر حقوق
کاردارموقتاینکشوردرتهرانیادداشت گویا
با فرستاده ایران خارجه امور وزارت به کوچکی
شوخی آن نوشته: زیر و ها... ها... ها... عنوان:

نه؟ میکنید مگر

استخدام آگهی
استخدام میکند بارگاه الهی

جهاد و شهادت حجم  افزایش  علت به
نواحی در ویژه به انتحاری حمالت صورت به
تازه اسالمزده چند کشور پاکستان و افغانستان و
واجدین میشود. استخدام باکره تعدادی آفریقا
استخدام برای مخصوص اولویت زیر شرایط

دارند:
بودن باکره ـ

حجاب رعایت ـ
ـعدمسوءپیشینهونداشتنامراضمقاربتی

دکتر تایید با
استخدام به نمیباشد. ضروری قبلی تجربه
مرخصی به اضافه کافی و مزایای حقوق شدگان
هرچه زودتر تعلقخواهدگرفت. جهنم ساالنه در
کرده حاصل تماس الهی بارگاه کارگزینی دفتر با

دریافتنمایید. استخدام تقاضانامه و
الهی بارگاه کارگزینی و بازاریابی اداره

ادبیات و شعر بخش
مناظره

دولتی: شعر
فتنه گرانفتنهگریکمکنید
کنید کم خامنهای با فاصله
جدا شد رهتان والیت گر ز
جهنم کنید... جزا فکر روز

شعرضددولتی:
خران فتنهگری بیشکنید کله

کنید با رهبری بیش فاصله
جدا شد رهتان والیت گر ز

کوثر کنید... و بهشت جزا فکر روز

دولتی: شعر
کنید گوش مرا حرف فتنه گران
کنید خاموش را خود فتنه این

بغداد است به میروید که این راه
کنید... نوش تجاوز و شالق

شعرضددولتی:
کنید خران حرف مرا گوش کله
کنید فراموش دربست را رهبری

رهبر ز افسار بکنید گر
میشود بهتر... جهنمتان هم بهشت و هم

امروز مدرن ادبیات
حکومت اسالمیم قلب این در

دور زمانهای از
میکرد عوض مادرم پوشکم را که وقتی

اکبر» «اهللا و گلوله  صدای خیابانها  از
میشنیدم

میپوشم را دیزلام جین شلوار
کالین میزنم کالوین ادوکلن

می بندم جی اند. دی. ساعت

وقت کشتن برای میروم مسجد به
کوفتممیکنند را نمازم

چوننگرانکفشآرمانیگرانقیمتمهستم
بیرون آن

ببخشد مرا خدا
آنجاست هنوز کفشم و می دوم بیرون به

مرا نگاه و مسجد نشسته صحن دختری در
میکند

گرمایتابستان زیر
کلفت و سیاه چادر زیر
شر عرق می ریزد و شر

می رسد او به ادوکلنم بوی
میگیرد تازهای جان

میزد را عقب و روسریاش میخندد
میبندم را بندکفش هایم

چقدر ببیند تا میگذارم گوشم به را موبایلم
خریدهام گران

آفتابیاش عینک چادرش زیر از و میخندد
میآورد در را

میآید اکبر» «اهللا و گلوله صدای خیابان از
می زد چشمانش به را عینکش کاش

کرد... باطل را نمازم و گذاشت سرش روی

2946Q Chain Bridge Road, Oakton, VA 22124

Tel: (703) 255 - 1666

عطائیان نیما
Verizon Wireless فروش مجاز Nima Attayanمنایندگی

ختفیف دالر ٣٠
برای خرید

3G Smartphones
نشانی زیر فقط در

از فروش، پس خدمات بهترین بهترین قیمتها،
ایرانی عزیز مشتریان برای

Purchase Your Cell Phone Today
Talk Wireless


