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اخبار با شوخی
*شایعهترورسفیرجمهوریاسالمیدردمشق 

تکذیبشد.
ـمگرماآنجا سفیرداشتیم؟فکر میکردیمهمه

هستند! ساده زائر مشتی آنجا در ما ماموران
در  تکجنسیتی دانشگاه  ۲۴ راهاندازی   *

ایران.
داشت خواهیم لزبین فارغالتحصیل چقدر ـ

میداند! خدا
حزب  تهران: جمعه  امام  خاتمی  احمد  *

باشند. نمیخواهیم، همهمطیع رهبر
«رستاخیز» بگذاریم چطور حزب را اگر اسم ـ

است؟
ایران  به ام» ال «کی شرکت پروازهای * توقف

برعکس. و
پا از ایران شتر االغ و با باید همه زودی به ـ

بگذارند! فرار به
در بوشهر  کارمندان که گفت * «جنوب نیوز»

ندارند. را برنج خرید توان
بخرند! ماکارونی بروند خوب ـ

امام  نام به جدیدی گاز  ملی پاالیشگاه *
شد. خواهد ساخته خامنهای

بود. خواهد امام» «گاز هم احتماال اسمش ـ
قدرت  * رضاییدبیر تشخیص مصلحت نظام:

یافته است. کاهش شدت به خرید مردم
ـشمافقط تشخیص بدهید وچشم بستهغیب

مرکزی! بانک برای بگذارید را گفتن
به  امر احیای «ستاد  فرهنگی  معاون  *
که از منکر» استان اصفهان گفت و نهی معروف
در کالس ده هزار حدود تفکیک جنسیتی تاکنون

است. گرفته این استان صورت دانشگاههای
چی؟ یعنی جهان» نصف «اصفهان پس ـ

*آیتاهللاخامنهای: برگزاری انتخاباتآزادیعنی 
دشمن. به کمک

را «فقیه» لقب بابا این به نیست بیخود ـ
دادهاند!

رفسنجانی  هاشمی دختر وضعیت * آخرین
زندان. در

با پستههای آبجو خوردن احتماال مشغول ـ
بابایشنیست! باغ

بعدموکول  * «ایسنا»:حذف صفر پول ملی به
است. شده

بماند! آن موقع پولی باقی تا اگر ـ
خاک  فرسایش نظر «خراسان»: از * روزنامه
از دارند جنگل ها را داریم و دوم رتبه جهان در

میروند. دست
درست کنیم مرده» «خاک جایش اگر به ـ

میشود! حاصل موازنه
*جمهوریاسالمیبهسپردفاعیضدموشکی 

کرد. اعتراض ترکیه در آمریکا
بزنیم؟! ما چطور اسراییل را حاال میگویند ـ

رپ  نخستین خوانند سوسن فیروز * شهرت
افغانستان.

رپ دوست موسیقی «طالبان» خدا کند ـ
دختر گوشش این بزرگه تکه وگرنه داشته باشند

بود! خواهد
در  موسیقی جدید پدیده فیروز سوسن  *

افغانستان.
آدم بودیم روزی یک هم ما که خیر یادش به ـ

داشتیم! «فیروزه» و «سوسن» و

احمدینژاد! امام انتظار در
سخنگوی هیاترییسه مجلسشورای اسالمی
همه از بعد احمدینژاد آقای است ممکن گفت
سئواالت به و بیاید مجلس به جنجالها و جار

نمایندگانپاسخدهد.
سه بار حاال تا مجلس به احمدینژاد آمدن
به تعویق و یا شده «کنسل» علت خرابی هوا به

است. افتاده
گفت نمایندگان معظم رهبری به مقام اول بار
کهزرنزنندورییس جمهوررا استنطاقنکنندچون
و زیر سئوال خواهند برد مقام رهبری را خودشان و

کشید. خواهند خودشان پای زیر از را قالی
مجلس به رفتن از احمدینژاد خود دوم بار
توضیح اوضاع برای خود مهم نطق و باز زد سر
موکول مملکت را به بعد و خر تو خر قاراشمیش

کرد.
شایعات مورد در مجلس نمایندگان از یکی
بطور مجلس به رییس جمهور نیامدن یا آمدن
ایشانهمشده امام خصوصی بهخبرنگاریگفت:
قرار است این که کی و آمدن یا نیامدنش زمان که
انتظار بهگیجی و بیایدهمه امتمسلمان ایرانی را

است! کشانده

مرگ سلطان شکر
به که یوسفی که محمد رضا شدیم با اطالع
درگذشته است. است معروف ایران سلطان شکر
یوسفیکهچندینپروندهاختالسدارد محمد رضا
به هزار پروندههایکالهبرداریاقتصادیاو وجمع

بود آنهایی لیست میرسد گویا در تومان میلیارد
آگهی کند. افشا آنها را نام قرار بود احمدینژاد که
فوتومراسمترحیم این شخص درچندینروزنامه
کانادا به که او این شایعات و شده است چاپ ایران
رییسسابقبانک صادراتحال با پناهندهشده (و

است. شده خوانده بیاساس میکند)
که یوسفی رضا محمد مرگ علت میگویند
میشده محسوب اسالمی جمهوری مافیای عضو
«مرض اثر در سیاسی نبوده احتماال نوعی ترور اگر

قند»میباشد.

معلول نوزادان و پارازیت
تهران دانشگاه استاد دستگیری سعید دکتر
روی بر پارازیت ارسال رابطه مورد در مطالعاتی که
حاالماهوارههایلوس (ازکیتا ماهوارههایبیگانه
افزایشتولد و بیگانهکسینمیداند) آنجلسیشده
است داده انجام مطالعاتی معلول و ناقص نوزادان
را شهرستانها و تهران هوای آلودگی اگر میگوید
باعثحدود۳۰ درصد  پارازیتها بهحسابنیاوریم

بوده است. عضو نقص با تولد نوزادان
دکتر این اظهارات اطالعات وزارت سخنگوی
از ماهوارههای که او گفت پرت خواند و و چرت را
این میزند. را اینحرفها بیگانه!دستورمیگیردو
 ۲۰ را پارازیتها ما وقتی که چطور گفت: سخنگو
نوزادان داده ایم افزایش قبل سال نسبت به درصد

دارند؟ عضو نقص درصدشان ۳۰ ما
سعید دستگیریفعالجوابینداده است دکتر
ابلهان جواب که این بوده منظورش احتماال و

خاموشی است...

خبر؟ چه سوریه از
قصد االسد بشار میآید بویش که این طور
کشتار مردم به همچنان و ندارد تسلیم شدن
در  کشته ۶۰ هزار از آمار سوریه مشغول است. او
این همه میگوید و نمیکشد خجالت کشورش
بیگانه  کشورهای ماموران و تروریست نفر ۶۰ هزار

بر که خاک گفت باید بودهاند! اعضاء «القاعده» و
آنها مهاجرت اداره و سوریه اطالعات وزارت سر
داده اند!  را کشور به نفر این۶۰ هزار ورود اجازه که
و در بدترین شدهاند آواره که آن یک میلیونی حاال
کربال) خانوادهاشدر امامحسینو از شرایط(بدتر
هم را آنها اگر میکنند به کنار. زندگی ترکیه در
به هم چک حساب کنیم که باید یک تروریست
حمایت با حتی که بزنیم بشار االسد خود گوش
آدم همه این اجازه ورود ماموران ایرانی و سربازان
به پا آنها گذاشته تازه و است داده کشورش به را

بگذارند. فرار
که غائله میکند ایران آرزو ملت این میان در
اسالمی جمهوری پولی که و با شود تمام سوریه
نان قیمت خرج میکند حفظ رژیم برای آنجا در
تومانی پایین گوشت مرغ چند و و شیر سنگک

بیاید.

موشکها! آزمایش
موشک سه دیگر بار اسالمی ارتش جمهوری
آبهایخلیجفارسآزمایشکردوگویا در را دوربرد

نخوردهاند. و به هدف رفته در سه هر
یاداینجوکمی افتمکهمامورتعلیماتنظامی
که میداد یاد به گروهی داشت که «القاعده»
و خودشان کنند استفاده جلیقهای از بمب چطور
چشمانتان خوب به آنها گفت: نمایند منفجر را
به یکبار می توانم را من فقط این چون کنید باز را

دهم! نشان شما

استخدام آگهی
صفحه «فیسبوک»مقاممعظمرهبری جهت
امور به آشنا نفر چند بودن جهانی و شدن بار پر
زبان جزیی با و آشنایی به رژیم وفادار کامپیوتر و

انگلیسیاستخداممینماید.
زیر قرار به  شده استخدام شخص  وظایف

میباشد:
کردنصفحه«فیسبوک»مقاممعظم  باز ۱ـ 
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خروس! مرغ به توجه بیشتر طریق از خروس مرغ و جفتگیری برای ازدیاد جدید دولت طرح

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

7482 Lee Highway. Falls Church, VA 22042
Tel: 703.560.4400       Fax: 703.208.3221

www.nationalfh-mp.com
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NATIONAL MEMORIAL PARK
KING DAVID MEMORIAL GARDENS

با خامن سوسن میـردامادی  متاس بگیـرید.
703.625.2505

Sussan.mir-damady-esfahani@dignitymemorial.com

مرگ امری اجتناب ناپذیر است 
پس با پیش خرید منزل ابدی خود:

•  کمک به آرامش فکر خود و بازماندگان نمائید.
•  شامل تخفیف ویژه شوید.

•  قیمت را بصورت اقساط پرداخت نمائید.
•  با سلیقه خود جا را انتخاب نمائید. 

•  خرید امروز باعث جلوگیری از افزایش قیمت و موجب صرفه جویی شما می گردد. 

کیفیت بهترین

ایمنی باالترین

قیمت   ترین پایین

مسافرانفرودگاهی به خدماتجدید ارائه
واشنگنتبزرگ منطقه بینشهریدر و

(703) 407 0991 • (202) 570 4540
WWW.DCDULLESRIDE.COM

ایمیل و SMS تلفن، طریق از شبانهروزی بصورت آسان متاس

info@dcdullesride.com

مرتب. صورت متواتر و به
تجاری  بر روی آگهیهای کردن کلیک ۲ ـ

رژیم. به وابسته بازرگانان
تراوشات  رویفرمایشاتو ـ«الیک»زدنبر ۳

معظم. مقام «پست»های و مغزی
مقام  مجازی» «دوست جهت آمادگی ـ  ۴

ایشان. عکسهای کردن «تگ» و بودن معظم
توهینهای  و کامنتهای ضد رژیم حذف ۵ـ 
ارسال کردن بلوکه و  معظم  مقام به شخصی
پیگیریافرادی کهکامنتمنفی چنینپیامهایی و

دولتی. ماموران همکاری با میگذارند
حدود دارای باید داوطلبان استخدام، جهت
ناشناس آدرسهای و اسامی با ایمیل هزار پنج
دولتی ضد فیلترشکنهای از و باشند اسالمی اما

استفاده نمایند.
امام سربازان نامرعی دفتر کارگزینی با لطفا
زمانواقعدرضلع شرقیوزارت کشوردرساختمان
شمالیوزارتاطالعات با مسئولاستخدام تماس

داده شود. مصاحبه ترتیب تا حاصل نمایید

سینمایی بخش

امسال اسکار نامزدهای
امسالمعرفی اسکار فیلمهاینامزدهایجوائز
نشریه اینبخشاز بهکمکمنتقدینفیلم شدند.

می پردازیم: فیلمها این معرفی به
ایران  اوضاعمردم فیلمیدرباره * «بینوایان»:
و احمدینژاد ریاست جمهوری سال هشت از بعد

دولتی. صدقه یا پی یارانه در پی فاز دو اجرای
مردم  خوب زندگی درباره فیلمی * «آرگو»:
انقالب۵۷ کهمیتوانستندآبجویآرگو  ایرانقبل از
برابر سه دو به بخورند و و لرز بخرند بدونترسو را

نخرند. بسیج و پاسداران از قیمت
صنعت  درباره شکست * «لینکلن»: فیلمی
ساخت و آمریکا فورد شرکت اتومبیل سازی
اتومبیلهایگرانقیمتلینکلنوکمکهایباراک

کارخانه. این حقوق کارگران حفظ برای اوباما
* «زندگی پای»:فیلمیدربارهپاییک شهروند 
صفهای در ساعت چند باید روز هر که ایرانی
خود پای زیاد می خواهد از درد و بایستد مختلف
اما بفروشد آزاد بازار در کلیه جای به و کند قطع را

مچشگرفتهمیشود.

درباره  فیلمی امیدبخش»: «دفترچه  *
ایران زمان جنگ در دولتی دفترچه های کوپنی

عراق. و
چند  درباره فیلمی شده»: آزاد * «جانگوی
و شدهاند آزاد از زندان اوین تازه که اصالحطلب
برده که اصولگرایان از را خود انتقام میخواهند

بگیرند. میکنند فروش و خرید
* «سیدقیقهبعدازنیمهشب»:فیلمیدرباره 
خوابیدن از جوانانتهرانیو پارتیهایآنچنانی بعد

نیرویانتظامی.
فیلمهای  بخش در فیلم  این «عشق»:  *
تهرانی شهروند و درباره یک کرده شرکت خارجی
باالخره در یک نخورده و سالهاست مرغ که است
کبابیمرغ میبیندو عاشق جوجهکباب میشودو

میماند. باقی او مرگ با زمان تا عشق این
درباره  فیلمی جنوبی»: سرزمین * «جانوران
فارس. خلیج در پاسداران سپاه نظامی مانورهای

فیلم نیست»  یک «این فیلم که * توضیح این
زندان در که ایرانی کارگردان پناهی جعفر ساخته
مستند فیلم های قسمت در و میبرد سر به اوین
داوران اسکارشرکتکرده بود بهعلتاشتباه جوائز
بخش به نیست فیلم یک این میکردند فکر که

نیافت. راه جشنواره رقابت

آدم و حوا
زن از «خروج خندهآور جدید قانون اگر این
گرفتن مربوطبه اجازهشوهرش»که فقطبا کشور
حوا و آدم زمان در را است ایرانی زنان پاسپورت
خاطر به حوا میشد. جالب خیلی میگذاشتند
اما میرفت از بهشت بیرون باید سیب خوردن
همانجا در نداشت باید را شوهرش آدم اجازه چون
کسی میشد چه وسط این خدا تکلیف میماند.

نمیداند!

خبری از کوبا
بعد دولت کوبا اعالم کرد که قبل چند روز
اولین بار  خرد های مردم کوبا برای ۴۰ سال و از
خواهند را کشورشان از خارج به مسافرت حق
خروج عوارض پرداخت و پاسپورت اخذ با و داشت
کوبایی هیچ که این با بروند. مسافرت به میتوانند

حسابی و درست غذای حتی تا ندارد بساط در آه
عوار پول به داشتن چه رسد بخورد و بخرد
ما مخصوص خبرنگار گزارش به اما خروجی، ض
اجازه و پاسپورت دریافت برای همه گویا هاوانا، در
بردهاند. هجوم پاسپورت صدور محل به خروج
که میتوان گفت جرات به میگوید: خبرنگار ما
رائول به جز ایستادهاند صف در مردم کوبا تمام

فیدل... البته و کاسترو

عمیق افکار
آیا حضرتابراهیم کهقصد داشتپسرشرا در
خواست اطاعتاز را در او سر کند و قربانی خدا راه
بگوید: پسرش به امروز میتوانست ببرد پروردگار
و گیمهای خشن که کشت «پسرم، از این ویدیو
ترویجمیدهد دوریکنچونممکناست کشتاررا
را در جنایت قتل و میل و اثر بگذارد اخالقت روی

فکر نمیکنم. من تشدید کند.» تو

نوروز استقبال به
مانده باقی نوروز عید به روز چند می دانید آیا
در را این نوشته است شما ممکن چون است؟
و یا بخوانیدو همانزمانی که نوشتهشده نخوانید
بفهمیدچه فرقیمیکند کمیتاخیر معنیآنرا با
چنین هم است؟ پارسال باقی مانده روز چند که
هیچ کردم و صفحه این خوانندگان سئوالی از

نداد. جواب کس

دیدم... خواب
خوابدیدمکهدارمتلویزیونمیبینموماهواره
رفت ندارم.حوصله امخیلی سر تصویر قطعشده و

پریدم. بار از خواب سه دو و

***
خوابم. به آمده لوپز جنیفر که دیدم خواب

میخواهیبرایتبخوانم؟ پرسید:
گفتم: اگر ضمن خواندن اون رقص سکسی

عالی میشه. بدی انجام هم معروفت را
بود موقعی مال خوابها اون گفت: و خندید
سه هزار تومانی تومانبود، با ایندالر هزار دالر که

سرت زیاده. از هم خواندن خالی

***
بیدار دارم خواب میبینم که دیدم که خواب
در خواب و پریدم از خواب دوم سرم. به خوابی زده

رفتم. فرو شیرینی و خوب خواب به اول

***
دزدیده. را تختخوابم یکی که دیدم خواب
کمرم و پشت تمام بیدار شدم خواب از که صبح

میکرد. درد

***
بود عمیق آنقدر رفتم. فرو عمیقی خواب به
آتش اداره بیدار شدن مجبور شدم به برای که
بیرون خواب مرا از طناب با بزنم که زنگ نشانی

بکشند.

***
توالت طوالنی صف  در  که  دیدم خواب

هستند. من جلوتر از و خیلیها ایستادهام
می پیچیدم. خودم به ادرار زور از داشتم
به خواب قبل از که چرا فحش دادم خودم به

توالتنرفتهام.

***
و هستم تهران خیابانهای در که دیدم خواب

میدهند. شیرینی و گل هم به دارند مردم
رفتند؟ آخوندها پرسیدم: کسی از

آخوندها بودی. مگر خواب تو گفت: و خندید
تومن. روی هزار برگشته دالر ولی نرفتند

***
دارم که میبینم خواب دارم که دیدم خواب
دارم که میبینم خواب دارم که میبینم خواب
خیلی میبینم. خواب دارم که میبینم خواب
بار از باید پنج چون شوم که بیدار طول کشید

خوابمیپریدم.

***
به آمده جونز زیتا کاترین که دیدم خواب

خوابم.
و خوابم چرا جنیفر لوپز نیامد به پرسیدم:

آمدی؟ تو
پوشک کردن عوض  جنیفر مشغول گفت:

فرستاد. خودش جای مرا بود بچهاش

WORLDWIDE TRAVEL, INC.

TEL: (202) 355 - 9915
(800) 343 - 0038 Ext. 115

E-Mail: farzad@wwt-usa.com
with offices located at Maryland (Baltimore, Gaithersburg 

& Silver Spring),  Virginia (Alexandria) & Washington DC

ایران ـ ترکیه ـ افغانستان ـ امارات ـ کویت ـ عربستان
Iran -  Europe - Middle East

* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

برای اطالع از بهترین نرخ ها با فرزاد یزدانی تماس بگیـرید 


