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سوریه اقتصادی محاصره
کشورهای به نوبت غربی دولت های از بعد
علیه را اقتصادی خود که تحریم رسید عربی
به بشار روزه سه مهلت از بعد نمایند. سوریه آغاز
االسدبرایمتوقف کردن حمله بهتظاهرکنندگان
آنها و کردن نیست به سر و کشتن و ضد رژیم
اینتحریم ها عدمدریافتجوابمناسبازسوریه
را کسی که میکند بشار االسد ادعا گردید. آغاز
نبسته است. گلوله رگبار خود مردم بر نکشته و
نه «پس پرسیدهاند که سئوال این جواب در او
چند ماه  عرض ۵۰۰ نفر در هزار و سه پس این
کشته و خورده لیز موز پوست روی پایشان اخیر

است. نداده ارایه جوابی شدهاند؟»

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی میگویند
صورت تنها به سوریه اقتصادی و محاصره تحریم 
نیامدنزائرین بهقبورمتبرکهسوریه میتواندکمر
کمکهای مالی و را خم کند االسد بشار خزانه

نخواهد بود. کارساز رژیم ایران

احمدینژاد محمود آمار
تورم نرخ از

با شبکه گو و گفت در محمود احمدی نژاد
«جامجم» (شبکهایبرای ایرانیانخارج ازکشور
نرخ گفت: معروف است) جام زهر شبکه به که
۱۲ ممیز هشت دهم درصد  حدود ایران در تورم
یارانهها این پخش از بعد گفت وی بوده است.
پایین آمد.  بالفاصله درصدهمرسیداما نرخ به۱۹
مدیران و جواباینسئوالکهمسئولینو وی در
۱۴ درصد  را نرخ تورم ایران مرکزی آمارگران بانک
اعالم کرده اندوآیاحرفآنهادرستاست؟ گفت:
اختالس دالر میلیارد سه که سازمانی و نهاد از

داشت! آمار صحیح نباید انتظار حرف و دارد
این مورد در ویدر جواباینسئوالکهشما
حدود۱۹  کهصندوق جهانی پولنرختورم ایران را
از گفت: نظری دارید؟، کرده چه محاسبه درصد
یا و جهانی» پول «صندوق اسمش که سازمانی
پول فکرش فقط و است پول» جهانی «صندوق
پول گرفته احتماال چون نزنید من حرف با است

بنویسد. را آمار این که

هندوستان در کوروش تمبر
بزرگداشت مناسبت به  هندوستان کشور
و پارس کشور رهبر و  سردار  بزرگ، کوروش
با را جدیدی تمبر بشر، حقوق اصول بنیانگذار

است. پخش کرده و چاپ مجسمه او نقش
انگلیسی دو و کلمات هندی تمبر روی این
پادشاهیکوروش نقش پانصدمینسالگرد هزار و

بسته است.

دولتجمهوریاسالمیایراندرعکسالعمل
به آنها هم که اعالم کرد هندوستان کار به این
تا کرد پخشخواهند زودیتمبریمشابهچاپ و
نکنندکهحکومتاسالمیایرانبا مردمایرانفکر
اداره سخنگوی دارد. مسالهای و مشکل کوروش
قشنگ تر و زیباتر ما جدید تمبر گفت ایران پست

است. هندوستان در شده چاپ تمبر از
این با تمبرهندی! ما فرق تمبر ویگفتتنها
است قرار آیات عظام توصیه ما به تمبر که است
کلکسیونرهای برای و شده باطل صورت به فقط
نتوان و بشود پخش و چاپ ایرانی ناسیونالیست
ارزش پستی و پستی چسباند پاکت را روی آن

ندارد!

سیما» در «صدا و سکته
عزت اهللا ایران از  رسیده خبر  آخرین طبق
سیما»ی و  «صدا سازمان رییس ضرغامی، 
ایران)، و تلویزیون سابق جمهوریاسالمی (رادیو
است. منتقل شده بیمارستان به کرده و سکته
خبرگزار تایید و وی  پزشک  اظهارات طبق
زیاد بودن سکته این علت ایران در مخصوص ما

بوده است! وی خون و رگ در چربی سانسور

دزد دزد و تخممرغ آفتابه
ایران در دالری میلیارد سه اختالس جریان

است. همه صحبت موضوع و داغ هنوز
در که قبلی مختلس جزایری، شهرام گویا
خانوادهاش توسطوکیلشپیامیبه زنداناست،
اختالس این جریان از بعد فرستاده: زیر قرار به
زندانتحویل در مرا سهمیلیارددالریکسیدیگر
شهرام مرا جزایری  آقای  جای  به و  نمیگیرد
به این شروع کردهاند میکنند. حتی خالی صدا
این چیزها و از و تخممرغ دزد مرا آفتابه دزد که

خطابکنند!
آدمجیگرشبرایاینزندانیاختالسیکباب

میشود. خدا به او صبر بدهد...

همدردی و تسلیت
مجدد ماه مقارن شدن به علت بدین وسیله
و تسلیت مراتب کریسمس جشن ایام با محرم
ایران در مسیحی هموطنان کلیه به را خود تالم

می دارم. ابراز و تقدیم
ایران در اسالمی رژیم تغییر با امیدوارم روزی
خود کریسمس ایام و نمایید مثل به مقابله شما

نمایید. مقارن محرم ماه با را

درس مدیریت در
ایران دولتی ادارات

ادارات کار در به شروع تازه کسانی که برای
کوچک برای جزوه یک من کردهاند دولتی ایران
آنها زودی به است قرار و کردهام چاپ راهنمایی

استفاده کنند. تا بفرستم به ایران را
این جزوه در که درسهایی از خالصه برخی

زیر میباشد: شرح است به آمده
* سعیکنیدکه همیشهحتی بطورمصنوعی 
نشان کردن کار مشغول را خود ساختگی و
دهید،غیر ازساعاتنمازظهردرجمع کارمندان

دیگر.
باز شدن  از سه ساعت قبل دو * سعی کنید
می توانید نشان هم با این کار بروید. کار اداره سر
هم و آمدهاید کار سر به سحر نماز از بعد دهید

بگیرید. کار اضافه ممکناستاشتباها
و  نکنید بحث  رییستان با هیچوقت   *
اگر به رخش نکشید مخصوصا او را اشتباهات
و باشد داشته شما از انبوهتری ریش شما رییس

بدهد. عرق بوی بیشتر یا
و  مذهبی بحث  رییستان با هیچوقت   *
قبول کنید او را حرف و همیشه سیاسی نکنید
یا  بگوید ۱۳ امام بوده و ۱۲ امام بجای اگر حتی

ماست سیاه است.
نکنید  کار دیگر کارمندان از بیشتر * هیچگاه
فکر است چون ممکن خرج ندهید به جدیت و
نتیجه در و هستید جاسوسبیگانهها کنندشما

کرد. خواهند اخراج را شما
تلفنی  با زنتان جلوی رییستان * هیچوقت
ممکن چون نزنید عاشقانه و قشنگ حرفهای
و هستید زنان حقوق مدافع شما کند فکر است

کند. اخراج را شما
و  و مذهبی گفتن جوکهای سیاسی * از
و کنید پرهیز کامال کار محیط در احمدینژادی

دارید. نگه اداره مهمانیهای برای را آنها
فطریه  * هیچوقت جلوی رییستان صدقه و
نظافتچی و آبدارچی بیبضاعت و کارمندان به
اداره شما از کند فکر است چون ممکن ندهید
است! مانده بی کاله سرش او و کردهاید اختالس

کند. اخراج را شما حسادت از و

سیاسی تشبیهات
است این مثل در ایران دیکتاتوری حکومت
بشوید و دعوت مهمانی در جایی برای که شما
را بگذارد تلویزیون میزبان میروید به آنجا وقتی
شما مثال دارد. دوست خودش که روی کانالی
عشقی و جنگی فیلم بخواهید دیگر میهمانان و
بگذارد را کانال میزبان و کنید تماشا موسیقی و
و حیوانات زندگی دلخواه خودش مثال فیلم روی
قایم را تلویزیون کنترل ریموت هم بعد حشرات!
بخواهید دنبال اگر تازه نبیند کسی میکند تا
به آنرا کنترل بگردید عصبانی میشود و ریموت

شما پرتاب میکند! طرف

سیب مشکل
خدا کارهای متوجه وقت ها بعضی من
او خدا و زد سیب از گاز یک آدم اولش نمی شوم.
بچه مثل نیوتون بعد انداخت. بیرون بهشت از را
می زد چرت داشت زیر درخت و بود نشسته آدم
بعدهم انداخترویکلهاش. یکسیبرا کهخدا
استیوجابز،شرکتکامپیوتریدرستکردوچون
خردهای  ۵۰ و بود توی گذاشته سیب اسمش را

بهشت! به رفت دوباره و شد جوانمرگ سال
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 بقیه در صفحه ۳۶   
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گردید! آغاز ایران در انگلیس با اشغال سفارت مانع از پرش مسابقات دوره دومین

در سر  خدا کارهای از شما وکیلی خدا 
میآورید؟ فکر نمیکنید زیادیبه این قضیهسیب

حساس است؟

زاری و گریه فواید در
برای تبیین علتگریه آیت اهللاجوادی آملیدر
سیدالشهدا جریان «در میگوید: حسین امام
عقل و عدل مظلومیت برای انسان حقیقت در

میریزد. اشک
اینجا درختعقل میوهعدل میدهدو درخت
شد عادل هم عاقل کسی اگر عدل میوه عقل.
هست. ما هم عاقل بود عادل که کسی هست و
برایاینکهچنیندرختیراخواستندقطعکنند

میکنیم.» ناله و می ریزیم اشک بریدند و
اینحرفهاچیزیفهمیدیدخوش از اگرشما
چیزهایی از آیتاهللا منظور است قرار حالتان! به
توسط گفته زاری تاثیر گریه و تحت خودش که
جزوهای در  زودی به مقلدینش و هواداران 
توضیح دهند کسانی که پخش گردد و چاپ و
باید که چگونه است عدل نه دارند و عقل نه

گریهکنند؟

به خوانندگان توضیـح
متاسفانه بهعلت مقارنشدن انتشار روزنامه
زنانقسمت خشونتعلیه با جهانیمبارزه روز با
شمارههای آتی به با زنم من گو»های «گفت و
به ویژه خوانندگان، کلیه از است. موکول گردیده

میطلبیم! این تاخیر پوزش از آقایان،

پیشنهادی راه
فکر ایران در فقر کردن ریشهکن برای من
دولت برنامههای به  توجه  با  کردهام.  تازهای
با ایران و مطابقت مذهبی احمدینژاد و نظام
و فقیرها همه فکر این است که بهترین آن ها
و کرده شناسایی را مستضعفین و بدبختها
کره و سومالی مثل دوست کشورهای به را آنها
شمالیوزیمبابوهوکوبابفرستیموبعدکمکهای

ادامهدهیم. اینکشورها به را مالیبالعوضخود
بین بردهایم چونآنها از اینجوریهم ریشهفقر را
از ایراننیستندو همکمکهایدولتکه در دیگر
بیتالمالمردماست مستقیم وبهتربهمحرومان

کشورمان میرسد.

بار اضافه
بانک سابق رییس این برای دلم خیلی من
با پول دالر میلیارد سه می گویند که مرکزی
میسوزد. برده کانادا  به و  برداشته خودش
پولهنگفتیبابتاضافه اینبیچارهچه میدانید

است؟ سلفیده کانادا مرز دم چمدان بار

بازی و تکنولوژی بخش
«۳ جنگ «میدان

بازی فروش و خرید ایران اسالمی جمهوری
آن در کامپیوتری«میدانجنگ۳»که پرطرفدار
ارتشزرهیوهواییآمریکابهتهرانحملهمیکنند
راممنوعاعالمکرد.این بازیکامپیوتری براساس
آیندهخیالیوفانتزیحمله هاینظامیدرپاریس،
برای نیروهای پارتیزانی تهران توسط و نیویورک
هستهای بمبهای که تروریستهایی با مقابله
طراحی هستند فعال ایران و عراق مرز در و دارند

است. داستان پردازی شده و
بازی ویدیوی این پخش نخستین هفته در
فروش به آن کپی میلیون پنج حدود کامپیوتری
(الکترونیک آرتز) آن کننده پخش و شرکت رفته
میگویددرعرضسالآیندهنزدیکبه۱۰۰ میلیون 
به جیب را کامپیوتری بازی این فروش دالر سود

زد. خواهد
ممنوع از بعد ایران اسالمی جمهوری دولت
مثبت های از بچه بازی کامپیوتری این کردن
و بازی گیم که خواسته کامپیوتر به مذهبی آشنا
بمبهای آن طی که کنند طراحی را مشابهی
هستهایایرانبر شهرهای لندنو پاریسوتلآویو
ونیویورکوتوکیو فرودمی آیند وعملیاتماموران
به برایمتوقفکردناینبمب ها جاسوسیآمریکا
می شود! نزدیک دنیا به پایان و نمیرسد جایی

همین در ایران اسالمی جمهوری دولت 

کامپیوتری به سازنده این بازی شرکت حال از
و خشونت بخاطر شکایت کرده و ملل سازمان
ضد بشری عملیات و تروریسم و ترویج جنگ
را خود اعتراض مراتب گیم ویدیو این قهرمانان

است! کرده اعالم

افکار عمیق مذهبی
ایران امام زاده در همه این علت وجود راستی
آن ها باالی تعداد که عربی) کشورهای نه در (و
این چیست؟ آیا و قبر است هزار آرامگاه چند
جای ایران قدیم که باشد این بر نمیتواند دلیل
امامها برای ماه و خرمیبوده و سر سبز قشنگ و

میکردهاند؟ مسافرت آنجا به عسل

جنیفر خواب
سرم. به بود زده بیخوابی بدجوری دیشب
توصیه به نبرد. خوابم شب تمام زدم زور هرچه
گاهی مشکل بی خوابی هم که او رفقا از یکی
خودم خسته کردن برای گریبانگیرش میشود
یک ایرانی. آیت اهللاهای شمردن کردم به شروع

شمردم. را تا همه آن ها کشید طول ساعت
نزدیکهایصبحباالخرهاینکلکو شیوهکار
تازهچشمانم از انجامدادهوبهخوابرفتم. خود را
لوپزآمدبهخوابم!با خوابگرمشدهبودکهجنیفر
و سکسیو آنگلسرخقرمزی همانلباسقرمز
که میزدم لبخند داشتم بود. زده سرش به که
عصبانیت با و را درآورد موهایش توی سرخ گل
چرا چی شده؟ کرد. پرسیدم: من پرتاب طرف به
عصبانیهستی؟فریادکشید:برایچیهمهشب

قال گذاشتی؟ مرا

«والاستریت» اشغال
ایرانتلفنیصحبتمیکردم در رفقا یکیاز با
و بیانسهرسیدبه وصحبتازجنیفر لوپزوشکیرا

خارج. و ایران روز موضوعات درباره بحث
«اشغال جنبش  این درباره پرسیدم: 

میکنی؟ والاستریت» چی فکر
عالیه! گفت:

منظورتچیه؟ گفتم:
در آمریکایی الگوهای و مدها همه گفت:
میکنند. حال بچهها داره. طرفدار خیلی ایران

همهموافقند.
پیام امام که نوشته «کیهان» که گفتم: این
منعکس «والاستریت» اشغالگران شعار در

درسته؟ است
دیدن عکس به که این شرط به گفت: البته!

باشی! داشته اعتقاد هم ماه کره توی امام
بشه؟ فکر میکنی چطور گفتم:

اشغال «والاستریت» امیدوارم این گفت:
هم اشغال و ما کند حرکت طرف ایران هم به
اشغال اشغالانقالب، اشغالچمران، میرداماد،

ببینیم! ولیعصر را و اشغال پاسداران

تسلیت
را به محرم، ماه سیاهپوشان ماه فرا رسیدن
همهماهیهایقرمز حوض صمدبهرنگیتسلیت

عرضمینماییم.
کشور از خارج عزادار کمونیستهای انجمن

په)های (په نه پس نه پس
من جدید

هم کاکتوس پرسیدم: و فروشی گل رفتم
دارید؟

ن لتا منز اسیون ر دکو ای بر پرسید:
میخواهید؟

پرزهای کردن پاک برای په! نه په گفتم:
معدهاممیخوام!؟

*
که بچهها با کنیم تا باغ اجاره کرج توی رفتم
دویست سیصدنفربودندپارتیبگذاریموصفا کنیم
عروسی میخواهید؟ و پارتی پرسید: برای طرف
گفتم:پهنهپه! برایتجاوز جنسیخفندولتی

میخواهیم؟!

*
گرفتو صبحرفتمدانشگاه.حراستجلویمرا

هستید؟ دانشجویایندانشگاه شما پرسید:
امام» «وصایای کتاب این با په! نه په گفتم:

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

                  

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

آذر) ۱۴) دسامبر ۵ دوشنبه

(۲۱ آذر) دسامبر ۱۲ دوشنبه

آزاد بحث

دانشجویی جنبش بررسی آذر، ۱۶

کانون جلسات همیشگی در محل

انتخابات اپوزیسیـون در قبال وضع
آینده در ایران

حسامی آرام  سخنران:
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Arlington, Virginia

Tel: (703) 820 - 4827
Cell: (202) 460 - 2805

تاسیساتبدیـع
منازل لولهکشی خدمات کلیه

تجاری و مسکونی

نصب ـ تعمیرات 

وطن پور  7526 - 426 (571) رضا

Shiraz Painting, Inc.
�����������������

مسکونی تعمیـرات کامل اجرای و آمیـزی رنگ
اجنام میدهیم وقت اسرع در را شما جتاری و
بود خواهید خوشحال و راضی ما سرویس با

    Tel: 703.932.7740  کشانی احمد
shirazpaintinginc@yahoo.com

فروشونصبدیشماهواره
���������������������������

شهریار
Cell: (571) 236 1370

۴۸ كانال  از بیش به دسترسی
زبان و رادیویی فارسی تلویزیونی

ترکی و عربی اروپائی، کانالهای +

کرده آماده را خود آگهی متن می توانید نیازمندیها، صفحه در آگهی درج برای
با آن هزینه پرداخت جهت آنگاه کنید، ارسال نشریه دفتر به فکس طریق از و

بگیرید تماس ما با تلفن طریق از مسترکارت) یا (ویزا اعتباری کارت

برای اجنام کلیه تعمیرات داخلی 
و خارجی منزل،  برق کشی، لوله کشی 

و ... با مجید متاس بگیرید.
(703) 209 3212
Insurance و Licence دارای

Tara Home Improvement

بیمهسالمتیوبهداشتی
گروهی فردیو

بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
تماس بگیرید زیر تلفن شماره در بصیری نجم الدین با

ویزیت، دارو، و مخارج آزمایشگاهی شامل
مناسب قیمت با دندان بیمه همچنین و بیمارستان

301-299-4800
Insurance Brokers of America

www.InsuranceBrokersUSA.com

۱۸ صفحه از بقیه خالی از شوخی
۲۹ صفحه از بقیه

و پنجم تخریب ستون عنوان به بغلم آمده ام زیر
بیندازم! راه انقالب

*
فروشی. پیتزا به زدم زنگ

میخواهید گفت: و برداشت را گوشی طرف
سفارشبدهید؟ پیتزا

پپرونی با دیزی په! میخوام  نه په گفتم:
بدم! سفارش

*
را فالنی  گفتیم  و دادسرا به زدیم  زنگ

بیاوریم. در زندان از میخواهیم
و آزادش پرسید: میخواهید وثیقه بگذارید

کنید؟
گفتم:پهنهپه! اختالسزیادکردیممیخواهیم

بدهیم! خمسشرا

*
برایمراسمیادبود زنگزدیمبهگلفروشکه

مرگپدرمانگلبفرستند.
کردهاند؟ فوت ایشان پرسید: طرف

و «اسکرین کما توی رفتهاند په! په نه گفتم:
برگردند! دوباره قراره سیور»

چپهای میکند؛ از فراهم ُعده عده و اسالمی
متحده. ایاالت  چپهای  تا التین  آمریکای
به بیشتری توجه حیث این از اروپایی چپهای
ماهیتاستبدادیوتوتالیترایدئولوژیاسالمگرایی
نویسندگانچپ روشنفکران و دارند. اما بنیادگرا
آمریکاییبانادیدهگرفتنکارنامهجمهوریاسالمی
ناخواسته) یا رعایتحقوقبشر (خواسته عدم در
در برنامه بالی جمهوری اسالمی سپر صورت به

میکنند. عمل آن اتمی

ابرقدرت ها با برابری تا مظلومنمایی از
شصت دهه در اسالمی جمهوری مقامات
خورشیدیدرچهارچوبگفتمانمظلومیتشیعه
ساختار بودن تبعیض آلود و اسالمی جمهوری و
نظامیگرایان اما قدرتجهانیسخنمی گفتند،
علیه تهاجمی گفتمان به هفتاد دهه از اسالمگرا
نظام همین چهارچوب در جهانی قدرتهای
رو کردند. مظلومیت گفتمان و وانهادن موجود
به ادعای دردهه هشتاداین رویکردتکامل یافتو
قدرتی ایاالت ابر پایان اعالم جهان و مدیریت

تبدیلشد. متحده
به امروز که اسالمی جمهوری مقامات
بینالملل سلطه  نظام در واقعگرایی سیاسی
اتمی بدون بمب میخواهند رسیده اند چگونه
مدیریت را جهان تبدیل شوند و قدرت ابر به
در که نمیدانند وی همفکران و هرش آیا کنند؟
را جهان اتمی بمب بدون نمیتوان امروز جهان

مدیریتکرد؟

تسکین افکار عمومی
چپهای آمریکاییومنتقدانسیاست خارجی
از غربیان افکار عمومی ترس غلبه بر برای آمریکا
خاطر همواره اسالمی، اتمی جمهوری برنامه
که بمب آنند از عاقلتر ایرانی ها که نشان کردهاند
همپیمانانش و متحده ایاالت یا اسراییل علیه را
تحت حکومت متاسفانه گروهها این کار برند. به
عقالنیت تا میزان جمهوری اسالمی نزیستهاند
تسکینها درک کنند. این گونه درستی به را آن
تقابلها در که غیرمسئول حکومت یک برابر در
غیرمسئوالنه کامال ندارد قرمزی خط رقابتها و
جنگطلبان اقدامات جلوگیری از برای آیا است.
آمریکاییمیتوانرفتارحکومتجمهوریاسالمی
نادیدهگرفت؟جمهوری را درمنطقهوسطحدنیا
دنیا از نقطه کدام اخیر در دهه سه در اسالمی
قاطعیت بتوان با تا داشته برنامه صلحطلبانه
قربانی و داد قرار صلحطلبان اردوگاه در را آن
جنگ تولید شرکتهای صاحبان جنگطلبی

کرد؟ معرفی متحده ایاالت در افزار

چینی ـ بوش دوران از گذار عدم
آمریکایی صلح طلب و چپ جریان از بخشی
متحده ایاالت خارجی سیاست نیز منتقدان و
مورد بوش در دولت دروغگوییهای اشاره به با
جمهوری خطر صدام، گویی های اغراق و عراق
صلح برای هستهای آن برنامه ایران و اسالمی
و بوش که این از اما میگیرد. نادیده را جهانی
دروغ آمریکا به مردم به عراق حمله برای چینی
نیز اوباما دولت که گرفت نتیجه نمیتوان گفتند

می کند. را کار همین دارد

... نادیده و آمریکا منتقدان

 بقیه در صفحه ۳۹   

مریلند
رستوران فروش

قیمت اکازیون با
همه با مریلند، در واقع ایرانی رستوران یک
به مسافرت علت به کار، به آماده و امکانات
تلفن شماره با است خواهشمند میرسد. فروش

تماس حاصل فرمایید. زیر

301-503-4704

واشنگتن
HELP WANED

Seeking mature Iranian woman 
(speaking Farsi and some English) 
to assist with light chores, cooking 
and some driving. Flexible schedule. 
References required. Please call: 

202-425-3698

ویرجینیا
آشنایی و ازدواج

خواهان  آمریکا، تبعه ساله،  ۴۰ آقایی هستم
۳۰ تا ۳۵ ساله  بین خانمی با ازدواج و آشنایی
تا ۱۰ شب  از ظهر ساعت۶ بعد میباشم. لطفا از

تماسبگیرید.
571-276-9730

فارسی تایپ
همهگونهتایپفارسیرادرکمترینمدتبابهترین
کیفیتانجاممیدهیم.خواهشمنداستباشماره

تلفنزیر تماس حاصل فرمایید.
703-978-2929

آموزش پیانو
باستانی جمشید توسط

سابقه  ۲۵ سال با
نوازندگی و آهنگسازی در
703-333-6055

«ایرانیان» 
موثرترین و پرخوانندهترین

است تبلیغاتی وسیله


