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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

سران غیـرمتعهد اجالس
تهران در

تومانوتهیه وتدارکات بعدازصرف میلیاردها
روز دو کردن اضافه البته و مفصل تبلیغات و
(برایاینکهمردم تعطیالتعیدفطر تعطیلیبه
درخیابانها نباشند وشلوغ نکنند) معلومشدکه
عضو جنبش کشورهای سران سوم دو بیشتر از
حدود تقریبا تهران نخواهند رفت! به تعهد عدم
کشورهایی که به ایناجالس نماینده  از درصد ۷۰
ناخالص «راس»خواهندفرستاددرآمد لزوما نه و
حدود۷۰ درصد  شما دارند! و از من کمتری ملی

را  کشورشان نام مهمانان، از ۳۰ درصد این از
نمیتواندتلفظکند و هیچایرانیتاکنوننشنیده

پیدا کند! نقشه روی یا حتی و
دسته اش دار و و میکنم احمدی نژاد فکر
و کور غیر کردهاند که کشورهای کاری عمدا
تا ایران نیایند اجالس این به جوری یک کچل
کننده شرکت بقیه اعضاء ومهمتر از درخشان تر
اینمحمدمرسیرییسجمهور البته کند. جلوه
گفت و  کرد خراب را آن ها  کار مصر جدید 
آن در و اجالس بیاید این به که ممکن است

شرکت کند.

رهبر تسلیت
عکسالعمل از مردم  از خیلی  ایران در
تبریز اخیر زلزله مورد  در خامنهای  آیتاهللا
بچه بعضی از حتی هستند. و عصبانی ناراحت
دیکتاتور مرگ بر است ساندیسخورها نزدیک
بی از «بی بعد را تلویزیون آقا خبر حاال بگویند!
و برو) (و بگیر آر» «ان پی سی»و «سیان ان»و
باچندساعتتاخیرپخش کردهسرشانرابخورد،
وقوع از روز دو شبانه از گذشت بعد آقا چرا ولی
تسلیت گفت؟ مردممنطقه به را زلزله اینفاجعه
آیا ۳۰۰  ۴۰ کلمهای؟! کوتاه یک پیام با هم آن
۳۰۰ کلمهای نبودند؟  یک نطق کشته مستحق
هم ایرانی حتی که میشناسم را کشتههایی من
نبودندواین آیتاهللابرایشانچهارهزارکلمهگفت

ریخت! اشک لیتر چهار و
دارد... خجالت واقعا

مبارک! شما عید
یعنی رسیدناینعید سعید غیرباستانی، فرا
ایران جهان و مسلمانان همه به فطر، را عید
شادمانی در بودن سهیم برای می گویم. تبریک
رفقای اینیکچتول را بهسالمتیهمه اینعید
به خود را افطار آخرین که ایران مسلمان داخل

واکر» «جانی با یک چتول داغ آب خوردن جای
تبریک های آنها برای و میخورم کردند باز قرمز

ارسال میکنم. خود را خاص
قبول... نوش! روزهتان نماز و

افزایش و آب کمبود
جمعیت

زیست محیط کمیته رییس ابتکار معصومه
افزایش نگرانی اصلیما تهران گفت: شورایشهر
وی است. مردم تامین آب برای و جمعیت سریع
کوشش مورد در آقا جدید فرمایشات با گفت:
افزایش و بچه بیشتر برای تولید مردم مضاعف
ازکمبودآب بیشترشده جمعیتکشور نگرانیما
که درست است کرد: اضافه شوخی وی به است.
اینجا اما نان دهد» که دنداندهد میگویند«هر

«آب دهد» به میان نیامده است. حرفی از
در معظم مقام با که مشورتی در گفت: وی
ایشانفرمودند احتمالیآب داشتیم موردکمبود
بطری میتوانند مردم نبود کافی اندازه به آب اگر

بخورند! و بخرند آب

بد! خبر یک
دریافتیممحمدرضا عالیپیام شاعروطنزپرداز
حاال تا «هالو» (که به حکومت متخلص منتقد
بهخوردنواجبی ازسویوزارتاطالعات مجبور
دچار سیرجانی سعیدی سرنوشت به و نشده
کوبنده سرودن شعر از بعد باالخره نگردیده بود)
و زندانی شده دستگیر آخرش درباره آذربایجان
بیشتردرمحلانجمن است.ویشعرهایخودرا
ادبیامیرکبیرتهرانمیخواندکه۸۰ درصدمردان 

می پوشند. کراوات آن عضو
با این را کسی دولت که است خیلی جالب
همههوشوذکاوتشعریوخوشقریحگیادبی
میگیرد «هالو» وطنپرستی با نام و شجاعت و

دمپایی کمتر از هوشی اش ضریب کسی که با اما
«هاله» ملل در سازمان است و کبیر امیر حمام

سر خودش میبیند کاری ندارد! دور

تسلیت
در رشتههای دختران شدن تحصیل ممنوع
را به پزشکیوغیره تکنولوژیومهندسیو فنی و
احمدینژاد محمود گفته به که خانمی دختر آن
انرژی از نوعی کشف به موفق خانهاش زمین در
جایزه دولت احمدی نژاد و از بود شده هستهای
علمی گرفتهبود تسلیتمیگوییمو امیدواریم این

نکند. تحصیل ترک و باشد او آخر غم
نوجوانان اسالمی فکری کودکان و کانون پرورش

مخابرات وزارت اطالعیه
اسالمی جمهوری

بدینوسیلهبهاطالعکلیهدارندگانتلفن های
دستی، گوشیو اسمارت فونمیرساند موبایل،
ارسال ماه سال جاری اول مرداد تاریخ  از که
محتوای و عنوان با تکست هایی یا اس» ام «اس
و و فرستادگان بوده کجایی؟» ممنوع «ممد
دریافتکنندگاناینپیامکهاتحتپیگردقانونی
مورد «براندازی حکومت» جرم و به گرفته قرار

گرفت. خواهند قانونی قرار مجازاتهای
مخابرات امور در تفتیش اداره

Pussy Riot!
«پوسی راک  گروه اعضای روسیه دادگاه 
(و کلیسا حرمت به توهین خاطر به را رایت»
دو سال پوتین) به روسیه والدیمیر رییسجمهور

کرد. محکوم زندان
اسمش از که همانطور رایت» «پوسی گروه
موسیقیمتشکلاز زناناست پیداستیک گروه
ارتودکس کلیسای در ناگهانی بطور روز یک که

روسیه سر وکلهشانپیداشدوآهنگ ضد مذهب
بالفاصله کردند. آنها اجرا خود را پوتین ضد و
دستگیر شدند. البته آهنگ از اجرای این بعد
مسکو عالی دادگاه مذکور از کلیسای مسئولین
از شوند و که ایندخترها بخشیده تقاضا کرده اند

گردند. آزاد زندان
در که آوردند شانس دختران این که واقعا
بودند ایران در در ایران. اگر نه و هستند روسیه
به توهین و جمهور رییس به توهین جرم به
عدم رعایت و ارتداد مهم تر همه از مقدسات و
از و یکی میشدند محکوم ابد به حبس حجاب
درخواستمی کردکهمجازاتآ نها امامجمعهها

شود! تبدیل اعدام به

اطالعیه سازمان زلزله
شناسی ایران

هموطنان زلزله زده اطالع به وسیله بدین
ساخته شایعات برخالف که می رساند آذربایجان
منافقینو ضد انقالبهای غربنشین پرداخته و
علت بازدید به اخیر پسلرزههای یا دوم و شوک
این و نمیباشد رهبری معظم مقام زده» «سر
مصائب وبالهاینازلشدهتوسطپروردگارمتعال

زمینیمیباشند. کامالطبیعیو
ـ علمی عقیدتی عمومی دفتر روابط
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کنی؟ تابلو کوچکتر «بزرگ» را کمی کلمه میگیری که اون چقدر آقا، حاج

شوخی عکسی از مجسمههای یاد به
رفته دست

ازسرقتمجسمههایتاریخیاز  امروز۸۰۰ روز
هنوز نیروی انتظامی و پارکهای تهران میگذرد
سارقین آنها پلیس نتوانسته اینمجسمهها و و

کند. پیدا را
هم با همه بیایید مجسمهها این احترام به
یکیدو دقیقه سکوتکنیموبهروح آنها صلوات

آمین... بلندختمکنیم.

علمی بخش

درباره جالب نکاتی
مغز بشر

ایمیلیبا عنوان«نکتههایجالب رفقا یکیاز
وخواندنیدرموردمغز»برایمفرستادهبودکهفکر
علمی» «بخش قسمت در آن از نیست بد کردم
اینصفحهاستفادهکنم.برخیازایننکاتعلمی
آنها درموردمغزمورد قبول من نیست وبرخیاز

است: درست احتماال
گفته میشود که خمیازه به انتقال اکسیژن  ۱ـ 
را خنک و آن نتیجه در و کرده به مغز کمک

میکند. بیدار
تا حاال  آیا باشد. درست نباید این حرف *
حال خمیازه در که دیدهاید از اینشتین عکسی

باشد؟
تشکیل  مغز ما را آب حدود ۷۵ درصد ۲ ـ

میدهد.
صحیح  موارد در بعضی فقط قضیه * این
جمهوری متفکرین از برخی مورد در مثال است.
فکر چیز همه به آبکی خیلی که اسالمی

میکنند.
تا ۲۰ وات  بیداری بین ده مغز شما هنگام ۳ـ 
تنهایی به انرژیتولیدمیکند. اینانرژی میتواند

کند. روشن را المپ یک
است چون  درست احتماال موضوع این *
است. آمده تئوری از این هم روشنفکر اصطالح
اصال ناالیق دولتهای خاطر به که روزی امید به

خودکفا بشویم. و باشیم نداشته خاموشی برق
بدن  در موجود اکسیژن حدود ۲۰ درصد ۴ـ 

می شود. مصرف مغز توسط
مغزها  نمیرفتند کش را اکسیژن ریهها * اگر

میکردند. کار بهتر
در  را مغز تواناییهای موسیقی تمرین ۵ ـ

میکند. تقویت بزرگساالن کودکان و
*احتماالبرایهمینهمهستکهمذاهب، 
اعالم حرام را موسیقی  اسالم،  مخصوصا

کردهاند.
متوقف  سالگی   ۱۸ در  مغز رشد ـ  ۶

میشود.
*حاالمعنیجمله«کمتراز ۱۸ سالممنوع» 

میشوم. متوجه را
حدود  مغز در اطالعات انتقال سرعت ـ ۷

است. ساعت در مایل ۲۶۸
سرعت  این که دارم رفقایی من همیشه! * نه

نیست. بیشتر متر سانتی سه دو آنها مورد در

سبک به دختر بازی
قدیم و جدید

در دختربازی  وقت که  بخیر  قدیمها یاد 
خیابانهایتهرانمجبور بهخالیبندیمیشدیم!
از گرفته قرض و» ام. «ب با بود. روزگاری چه
من مادر و پدر چون دروغهایی گفتن و رفقا
دربار شاه به و هستند وکیل و مهندس دکتر و
کارخانه صاحب ما عموی و دارند آمد و رفت
جلد روی ما عکسش و خاله است ملی کفش
غیره و چاپ شده «نیوزویک» «تایم» و مجله
یا «پنت هاوس» به و میزدیم دختران را مخ
حسنآباد میدان توی رفیقمان قراضه آپارتمان

تهرانمیرسیدیم.
وضع میگفت: تلفنی تهران از رفقا از یکی
استانداردهای اون کرده. فرق خیلی قدیمها با
نمیکند. کار دیگر مد افتاده و از دختربازی کامال
در میخواهی که وقتی امروز کرد: اضافه او
آشنا شوی، دختری با و کنی تهران دختربازی
باال قیمتگوشتمرغ اینقدر وقتی که مخصوصا
دخترها زدن مخ نوع خالیبندی و بهترین رفته،

کارخانه یک بگویی پدرت صاحب که است این
جوجهکشیاست!

باورتاننمیشودرفیقمانمیگفت:وقتیاین
سوار میخواهند که دخترهایی صف می گویی را
دولتی مرغ خرید صف بلندتر از بشوند تو ماشین

است! خیابان طرف آن

شرکت بزرگترین
سهامی تاریخ

تکنولوژی کامپیوتری و که شرکت شد اعالم
دالر  میلیارد ۶۰۰ ویژه ارزش  با آمریکا «اپل» 
بوده بشر تاریخ سهامی در طول شرکت بزرگترین
بهمعنیجمعدارایی وسودیک ارزش ویژه است.
«اپل» شرکت ارزش کسانی که شرکتمیباشد.
پاسداران سپاه کردهاند که کردهاند اضافه اعالم را
بهعنوانیکشرکت سهامی جمهوریاسالمیرا
صورت آن زیرا در نکردهاند خود منظور لیست در
سهامی «شرکت در مقابل «اپل» شرکت ارزش
ارزش مثل چیزی اسالمی» پاسداران جمهوری

میشد. کانادا مقابل در بنگالدش کشور

جدید فتوای
مفتیهای از یکی البراک عبدالرحمن شیخ
کرد اعالم سعودی عربستان تقلید) (مراجع
در رایج سمبلهای یا شکلکها از استفاده که
تلفنهایهوشمند موبایلو دستگاههایتلفنو
یک است. احتماال اینترنت حرام کامپیوتر و و
عوضی بیسوادمثالحروف«LOL» مخفف جمله 
اهللا»  اال اله ایشان «ال برای را laughing out loud
ترجمهکردهوسمبلصورتخندانشیطانیبادو
است! کرده توصیف شیطان توطئه را قرمز شاخ
برادران خواهران و برای جای شکرش هم باز
گذاشتن است که باقی این سرزمین مسلمان
نشده اعالم حرام زدن و «الیک» «کامنت»
دنیا معترض مردم همه می شد کاش است.
و سمبل مفتخور) کلمه (عربی مفتی این برای
بهتلفنموبایلش شکلکیکشترخندانوارونهرا

حالشگرفتهشود! تا میفرستادند

عمیق افکار
که شد گفتیم اعالم که پیشتر همانطور
باارزشترین شرکتکامپیوتری «اپل»بزرگترین و
شرکت میباشد. بشر تاریخ سهامی شرکت
میالدی  ۱۹۹۹ سال در «سیب» یعنی «اپل»
بالفاصله گردید و تاسیس استیو جابز توسط
جهان غولآسای شرکتهای سودآور و زمره در

گرفت. قرار
بجای میداد شانس نیوتون  به خدا اگر
کامپیوتر یک کلهاش روی سیب یک انداختن
و نوهها امروز کلهاش میانداخت و روی لپ تاپ
فروش «سیب»کلی نتیجههایش میتوانستندبا

شوند. پولدار و کنند صفا

امسال! فطر عید اما و
کره مریخ در آمریکاییان داشتند زمانی که
میزدند جدید اختراعات و اکتشافات به دست
تا بودند در ایران به دنبال رویتماه آیتاهللاهایما

روشن کنند. امت مسلمان را تکلیف شکم

تاریخی حقایق
که به است بشریت تاریخ در زنی حوا تنها
کردن آویزان حسرت هیچگاه ناف نداشتن علت
بدنش نقطه این به جواهر و قیمتی سنگهای

نداشت. را

میدانستید؟ آیا
یکی از که کشور کاستاریکا آیا میدانستید
آن در که التین است آمریکای معدود کشورهای
در شده است؟ پیاده معنایواقعی دموکراسی به
جدایی اصل رعایت و دیکتاتوری حکومت فقدان
آزاد انتخابات انجام و اعمال و سیاست از مذهب
بدون تقلب،مردم اینکشور ازسعادتو آرامش و
گفتهمی شود کاملبرخوردارهستند.همینطور

این کشور حتی ارتش ندارد! که
این کشور در نام کلمه «تاریکها» آن که با
کشور مردم از آن مردم میرسد نظر به اما آمده

هستند. «روشن»تر بسیار ما

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
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شهریور) ۱۳) سپتامبر ۳ دوشنبه

شهریور) ۶) آگوست ۲۷ دوشنبه

ایران اوضاع کنونی در خصوص آزاد بحث
کانون اعضای توسط

برگزار میشود نیبرز جلسه در رستوران این مدرسه علت تعطیل به

« ۲۰ انگشت»  فیلم نمایش
اکبری مانیا کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل


