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Neighbors رستوران در کانون فیلم شب
مور مایکل کارگردانی به «سیکو» فیلم نمایش

ایران مهم خبرهای
ایرانگزارشمیکندکهدرهفته از ما خبرنگار
کامال اوضاع نداد. رخ ایران در مهمی خبر اخیر
ناپدیدشدن چند ساکت وعادیبود.دستگیریو
ناآرامیهای و تظاهرات سیاسی، فعال و دانشجو
مختلف خودکشی های کشور، سراسر در پراکنده
دستگیری و افسردگی، و سرخوردگی به علت
زندانی شدن«وکالی»مدافعمتهمینمختلف،
بحثهای الکی و مجله و روزنامه توقیف چندین
زرد کیک و هستهای انرژی درباره خستهکننده و
که بودند هفته اخیر خبرهای بیاهمیت جمله از
اضافه ما خبرنگار ندارند. کردن گزارش ارزش
به نرسیده بود ما ما داد به تبریز میکند اگر زلزله
ایران به اعزامی نشریه چرا خبرنگار اینپرسشکه

جوابینداشتیم! هستیمهیچتوضیحو

کاخ برای سورپرایز
سفید

از بهرهگیری با آمریکا دولت گذشته هفته
و نهاد جاسوسی  ۱۶ مرکز محرمانه گزارشهای
جمهوری فعالیتهای که کرد اعالم تحقیقاتی و
سال اسالمی ایرانبرایتولیدسالحهای اتمیدر
میالدییعنیچهارسالپیشمتوقفشده  ۲۰۰۳
جورج بوش برای بیشتر از همه خبر است. این
آرایش و زره پوشیدن با او چون بود مترقبه غیر
میکرد. و آنپا ایراناینپا جنگیکاملبرای فتح
۱۶ مرکز  هیچ کدام از این شد وقتی که مشخص
به جاسوسی ازجمله مراکزی نیستند کهصدام را
آفریقا و آمریکایالتینمتهمکرده خرید اورانیوماز
روی از را شد دستش بوش مجبور جورج بودند،

بردارد. ایران به سوی موشک شلیک دکمه
جنجال و صدا و سر با هم ایران در خبر این
این که نوشت شریعتمداری کیهان شد. دنبال
وقتیکه یکپیروزیبزرگبرای ملت ایراناست.
کسی خوانندگان ساختگی نامه صفحه طریق از

پیروزی؟ کدام پرسید:
پیروزییعنی رونرفتوگفت: شریعتمداریاز
دارند  دنیا سیاسی و نهاد اطالعاتی ۱۶ این که

میپایند! ما را کارهای مالی میشوند و نگران
احمدینژادمثلجورج بوشحسابیسورپرایز
علی سوی از جواب جویای بالفاصله شده بود و
الریجانی (مسئولچانهزدنهستهایبا کشورهای
علیآقا،حقیقتداردکه چهار پرسید: دنیا) شد.
جمهور رئیس من که این قبل یعنی پیش سال
کردهاید؟ متوقف را اتم بمب ساختن شما بشوم
مهمی در موقعیت االن داد: جواب آقا علی
اثر خواهم داد. در بعدا را و جواب شما هستیم
که قرار کرد اعتراف الریجانی احمدی نژاد اصرار
عوض نظرش ولی به شما بدهد را خبرش آقا بود
مسائل این با می تواند احمدی این گفت و شد
را دنیا مردم و کند  متحد را  مردم هستهای
بترساند. احمدینژادباعصبانیتپرسیده بود:پس
برادرانی کهحقوق ومواجب جواباین خواهران و

چه بدهیم؟ میکنند طلب ما از را هستهای خود
بشکه همان قول فعال بود: گفته هم الریجانی
(تشخیص تمن کنید تا تکرار سفره را سر بر نفت

مصلحتنظام)تصمیمبگیرد.
برای قرار است احمدینژاد شایعاتی طبق
نموده استعفا به مجبور را الریجانی دومین بار
که برای انجام را اخیر او حقوق چهار سال و
کرده دولت دریافت از هستهای اتمی و مذاکرات
قدس تعاونی شرکت و آستان به و گرفته پس

رضویبرگرداند!

انقالب مردانه
انقالب از سال گذشت حدود سی از بعد حاال
این  که محرز شده برای همه ۱۳۵۷ ایران سال
اشتباه البته است. بوده مردانه کامال انقالب یک
یک انقالب این این نیست که نکنید، منظور
استفاده از جانانه» بوده بلکه منظور و «مردانه
اینیکانقالب اینعلتاستکه به مردانه کلمه
دالیل است. بوده زنان علیه مردان انتقامجویانه

دارد. وجود هم کافی
مرزی،  گمرکی، جزایی، قضائی، قوانین  اگر
انقالبرا نگاه از بعد اساسیو شرعینوشتهشده
کنیدمتوجه خواهیدشدکهمردان درجستجوی
و ساکتکردن تحقیر سرکوبو با راهیبودند که
زنان از و پیدا کنند احساس شاهانه نوعی زنان

بسازد. پایینتر طبقه شهروند و برده و کنیز
دشمن بزرگترین که است علت همین به
اخیر سال سی در ایران خونی جمهوری اسالمی
و داخل مذکر از اپوزیسیون و بودهاند زنان فقط

برنخاسته است. بخاری خارج کشور
نباید دارد. وجود هم استثنا قضیه ای و البته
تصورکردکهانقالب۵۷ توانستهصددرصدنتیجه 
به بار مثبتبرایمردانانقالبیاینانقالبمردانه
نمونه اشهمیکیازهمینانقالبیون باشد. آورده
الهام،سخنگویفعلیدولت، یعنیغالمحسین
رجبی فاطمه چون همسری وجود با که است
این انقالب به خاطر نه تنها (معروف بهفاطمه اره)

قبل مردانهچیزینصیبش نشده بلکهوضعشاز
است! شده هم بدتر انقالب از

جیمی احمدی نژاد
میشود کارتر

که این  مورد  در احمدینژاد که این  مثل 
داوطلبنظارتبرانتخاباتسالآیندهآمریکاشده
اصال شوخیو تفریحنداشتهاست.او درچند نطق
روستاییانشهرهایکوچکایران برایدهاتیانو
عنوان است به قرار که گفت افتخار کرد با ایراد
میالدی آمریکا  انتخابات سال۲۰۰۸ ناظر رسمی!
شمار نفر انگشت چند فقط سفر کند. آنجا به
و آنها خندیدند او ادعای این به این جمع در
قول بودن پشم یا به دهاتیانی بودند که جمله از
آورده اند یقین آرام آرام سفرهها سر بر نفت بشکه
شوخی و بامزه آدم احمدینژاد میکنند فکر یا و
خارجه وزارتامور نامهجوابیه احمدینژاد است.
آنازپیشنهاداحمدینژاد به عنوان آمریکا را کهدر
این از (و بود تاریخی یاد کرده بامزه جوک یک
ضرب المثل تا خواسته بودند ناظر» «مهندس
نمودی» را دوا خود سر بودی طبیب «گر اگر
را کند) فوت خودش و به بخواند بار سه روزی
او عوض نکرد. در ارایه مخاطبین نطقهایش به
برگزاری برای خودش طرحهای از حضار برای
مردمی و کامال تقلب بدون انتخابات سالم، یک
شایعاتی طبق گفت. داستانها آمریکا کشور در
طرحنظارت احمدینژادبر انتخابات۲۰۰۸میالدی

است: خالصه شده مرحله چند در آمریکا
است  کسی قرار چه کنید قبل تعیین از ۱ ـ
وقتتانصرفرایدادن تا شود انتخاباتپیروز در

نشود. بیجهت و بیخود
فردی  انتخابات کاندیدهای بین در اگر ۲ ـ
گذاشتن با شود پیروز نمی خواهید که هست
تخت اونجوری زیر و مجالت مخدر کمی مواد

کنید. بیرون میدان از را او خوابش اتاق
شود؟  پیروز شما کاندید می خواهید ـ  ۳

مورد آمریکا، کلیساها) در مبالغیبه مسجدها (و
کنید. هدیه بالعوض کمک عنوان به

را  بهخصوصی انتخاباتی کاندید اگر ـ  ۴
سیاسی مواضع کوبیدن جای به ندارید دوست
را حزبی که کال کنید پیدا کنید راهی او سعی
کرده و اعالم قانونی غیر است نمایندهاش او که
بدینوسیلهصالحیتحزباوکه صالحیت خود

رد نمائید. را نماینده است
در  خود را سیاسی مخالفان سعی کنید ۵ـ 
کنند تحریم را انتخابات که دهید قرار موقعیتی
کمترین میتوانید با شما کار نتیجه این در و
را به انتخابات آرای اکثریت باالترین ممکنه رای

دستبیاورید!

۴۵ سال  زیر زیارت
ممنوع

در عربستان حج مراسم و مسئولین مدیران
مقررات نشر اطالعیهای قبل با روز چند سعودی
وضع کرده خدا خانه مونث زائران جدیدی برای
زائران این برای را مسخره ای محدودیتهای و
به این از جدید قوانین طبق نمودهاند. منظور
زنان کعبه برای طواف و مکه مسافرت به بعد
سرپرست قانونی  و همسر که دارای ۴۵ سال زیر

است. اعالم شده ممنوع نمیباشند
دالیلوضع اینقانونجدید یکیاز میگویند
اینبودهکهبرادرانحقهبازوکلکمسلمانصیغه
به عربستان سفر مکه بهانه را به معشوقه خود و
به می رسیدهاند. به وصال آنجا در و میآوردند
«حظالواجب» به «حجالواجب» خود را عبارتی

تبدیلمینموده اند.
اینقانونجدیدچندین خبر انتشار دنبال به
سازمانحقوقزناندرعربستانوسایرکشورهای
ابالغ مسئولین به  را خود اعتراض  اسالمی
پادرمیانی درخواست برای آنها ضمن کردهاند.
اگر پرسیدهاند: از آن ها شرع حاکمان و فقیهان
۲۵ ساله و مجرد  مثال ولی شد واجب الحج زنی
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رسید! دستم به پست طریق از من بنزین کارت باالخره ـ

خانه زیارت به تا بریزد سرش بر خاکی چه بود،
خدامشرف شود؟تاکنون مراجعمذهبی عربستان
ولی طبق ندادهاند پرسش ها را جواب این گونه
مذهبی اخبار خبرنگاران سوی از که شایعاتی
خواهد بود: محتمل بسیار زیر جواب تائید شده
بگوئید ۲۰ سال  واجبالحج ۲۵ ساله زن این به

میرود؟ مگر خدا جائی کند، صبر

تسلیت
خانوادههایمحترمدانشجویانزندانی،بدین
اگرقاضیسعیدمرتضوی،مسئولبررسی وسیله
را وارده مصیبت این گشته، شما فرزند پرونده
آرزوی و عرض نموده شما تسلیت به پیشاپیش

مینمائیم. داغداران شما برای بردباری و صبر

مدهای زمستانی مالها
آمد... بازار به

ازسویوزارتکشور،سازمانارشاداسالمی،
همکاری با همچنین و  تهران  کیهان وزارت
رژیم، مصلحت تشخیص شورای همفکری و
فصلزمستاندر تهران مقررات پوششبانواندر
این اساس شد. بر ابالغ به مردم شهرستانها و
قوانینجدیدزنانودختراننمی توانندمانتوهای
در را خود شلوارهای و بپوشند کوتاه و چسبان
انگارتشخیصدادهاندکه چکمه پوتین فروکنند!
ساخت آفتابی عینکهای مثل خانم ها پوتین و
کنترل قابل غیر احساسات نوعی به آنها خارج
و فوران به مسلمان برادران میان در را جنسی
طغیانمیکشاند.مشکلبزرگجمهوریاسالمی
شد حل جهت دو از لباس خانمها فعال مد یعنی
را پا که کفشهایی صندل و بودن ممنوع است:
نشانمیدهند(ویژهتابستان)ونپوشیدنچکمه

پوتین (ویژه زمستان) و
بدبخت ببینچقدر ایرانمیگفت: دوستیاز
چکمههای خودش احمدینژاد که شدهایم
نحس و کافر «پوتین» با و کرده پایش استالینی
خانم ها پوتینوچکمه بعد و می کند بوسه ماچو

ممنوعمیشود.

گفتم: خیلی بدبختتر هستیمکه دولت باید
آهی کند. دیکته را جدید مدهای سال فصل هر
«پیرکاردان» مدتان از آره شما گفت: و کشید
طراحمعروفمد پیرویمیکندوما الگوومدمان

کاردان»! «پیرمردهای به اصطالح شده

کردن سرکوب از
سوسکها

موضوع بدون نوشتههای سری از
هم قهوه ای (شاید سیاه دانم سوسک نمی
و گنده چاق چقدر شده؟ پیدایش کجا تیره) از
است.هروقت واردآشپزخانهمیشوم آنجانشسته
بی تربیت است هم خیلی است. زده زل به من و
خودش به را پایش دست و دارد همیشه چون
که آنجا از سبیلهایشبازیمیکند. با و میمالد
نمیتوانباسوسکهاخیلیرفتارلیبرالدمکرات
به خانه سوسک ورود بزنی که تابلو مثال داشت،
یک از است، آشپزخانه من ممنوع مخصوصا و
کامال اسم که سوسکها موالید کنترل شرکت
بر سوسککشی» و حشره «شرکت اصولگرایانه
در که هیچگاه بودم گرفته گذاشته تعهد خودش

خانهام سوسک نبینم.
انواع سمپاشی و زیر از سوسک چگونه این
به وقیحانه اینگونه و شده رد شرکت این فیلتر
حریمخصوصیخانه منوارد شدهاست؟چندین
دیدهام. آنقدر اخیر هفته سه دو عرض در او را بار
به و نمیماند آشپزخانه در فقط که بود پررو
دو سهشبپیش جاهایدیگر خانههممی رفت.
تند به و دیدمش. تند جلوی تلویزیون روی قالی
در آشپزخانه را شامش آیا راست می رفت. و چپ
به تلویزیون تماشای برای اینک و بود خورده
بگویید این آمده بود؟ ممکن است اتاق نشیمن
اتاق به که از آشپزخانه نیست سوسک همان
بیشتر من است خانه و ممکن میرود نشیمن
منبرعکس باشد. داشته یکسوسکمهاجم از
بسیاریازشماکه فکرمیکنید همهحیواناتمثال
میمون هاومگسهاوسوسکهایکشکلویک
و حیوانات تفکیک و تشخیص در هستند قیافه
پارسال وقتی بسیار دقیق هستم. مثال حشرات

زنبورهاییککندویعسلبدونهیچدلیلی که
را نیش اولین زنبوری که کردند من حمله من به
پشت خانهام باغچه ته در بعد هفته زد دو من به
من رساندم! قتل به درجا را او و کرده شناسایی
سوسک تنها او خوبمیشناسم. اینسوسکرا
که نیست و قیافهاش تنها ظاهر است. من خانه
را لومیدهدبلکهنوعرفتاروحرکتهای اوست او
شرکت است. کرده باز من پیش را مچش که
همان شرکت یعنی سوسکها موالید کنترل 
کردن نابود حشرهکشی که مسئول و سمپاشی
زیاد نباید که بود داده نامهای است سوسک این
برعکس و باشم پیر و گنده سوسکهای نگران
فورا به دیدم کوچولو میزه و ریزه اگر سوسک های
بهجاییک سوسک آنها زنگبزنمچونخانه ام
تنبل از سوی یک نسلجدیدو جوان و چاقو پیر
گرفته قرار هجوم مورد فعال بسیار سوسکهای
نمیتوانم حدس است. سنوسالاین سوسک را
بازنشستهای نیست و پیر سوسک بزنم، میدانم
جایزه گذاشته سر او شرکت حشرهکشی برای که
باشدومیدانمبچهسوسکسوسولیهمنیست
هست چیزی یک باشد. آمده دنیا به دیروز که
متفاوت، خطر احساس دو بین آن. و این بین

باش.» «دنبالش و یا باش» «بیخیالش
بین میدانمکهباالخرهروزیاینسوسک را از
خواهمبرد. اگرشرکت حشره کشی منهمکمک
را او داد. میتوانم خواهم را ترتیب او خودم نکند

گرسنگیبکشم. از
نرمهها نخواهمخورد تا مدتهاخودم همغذا
نیفتد آشپزخانه کف روی غذایم اضافههای و
بمیرد. گرسنگی از و نیاورد گیر خوراکی او و
ضربه پاشنهکفشم با کنمو غافلگیر او را میتوانم
مقاله های که شده شهرمان، لوله روزنامه یا و
محافظهکارانه مذهبیمینویسد، هدفقراردهم
راه کنترل روی که وقتی می توانم حتی بکشم. و
فشار یک با میرود و راه میخزد دور تلویزیونم

را نابود کنم. دکمه او
روبرویی قهوه همسایه پیرزن با امروز صبح
با و بود مرتب خیلی خانهاش میخوردیم.
سوسک یک که حتی تمام می گفت خوشحالی
را خانه اش هیچوقت که میگفت ندارد. حشره و
سمپاشینکرده ویکشاهیهم خرجشرکتهای
میگفت نکرده است. و حشره سوسک کنترل

وقتیکهشوهرشزنده بود باکمکهمسوسکها
علت اختالفات به وقتیکه و سم میکشتند با را
(از شد شوهرش کشتن به مجبور خانوادگی
کرده استفاده سوسککشی سمهای همان
وقتی گذاشت. سوسکها را کنار کشتن بود)
او با داشتم و کشیدم را باال آخر قهوه که جرعه
خداحافظیمیکردمصافتویچشمامنگاهکرد
همه نگهداری تمیز را خونهات اگر پسرم گفت: و
سراغت به میشود و سوسکها حل مشکالتت

آمد... نخواهند

کشور نخبگان لیست
شد اعالم

وزارت مخصوص سوی دفتر از گذشته هفته
نخبگانایرانی آموزشعالیاسامی دانشمندان و
دفتر اطالع به و گردید مملکت اعالم اول تراز
این دوی هر رسید. جمهور رییس مخصوص
گردیدهاند لیست قید این در افرادی که از دفاتر
نمودهاند. ایران»یاد برایکشور عنوان«افتخار با

آنلوح تقدیر وجوایز بود مراسم جشنیکهدر قرار
اهدا می شود دولت منتخب به برندگان نقدی
در اکثر برندگان که این علت به گردد ولی برگزار
کشورهایخارجبه سرمیبرنداین مراسمبهتاریخ
است.سخنگوی موکولشده آینده نامعلومیدر
دفترمخصوصآموزشعالیبهخبرنگارانگفت:
برگزار را جوایز این اعطای مراسم تقدیر هر به
که زمانی مراسم در این احتماال و کرد خواهیم
خود به و خانواده اقوام برای دیدار این نخبگان

خواهد گرفت! انجام ایران بیایند

عمیق افکار
که است این ایرانیان ما بدبختی یک
روزها کشورمان این سیاسی معروفترین فعال
بهاسمفاطمهرجبیکهفکرمیکند خانمیشده
پرزیدنت که است این ایران همه مشکالت علت
و گوی تمدنها گفت در ضمن سفرهای خاتمی
بزبیاری است! داده دست غربی خانمهای با
دولت» هم زن «سخنگوی طرف که این است

هست!

 5655-E GENERAL WASHINGTON DR 
ALEXANDRIA, VA 22312
WWW.JNSMALL.COM

SALES@JNSMALL.COM
STORE HOURS: MONDAY-FRIDAY 9 AM-6 PM 

SHIPPING NATIONWIDE - STORE PICK-UP AVAILABLE

Iranian Channels:
Jaam-e-Jam International, Persian 

Broadcasting Company, Payam TV, 
Markazi TV, Hakha TV, PEN TV, Didar 

TV, AFN TV, OMID E Iran TV, Jam-e-Jam 
IRIB TV, Pars TV, IRAN TV Network, 
NITV National Iranian TV, IRIB, Radio 
IRAN, Azadi TV, Rang-A-Rang TV DC, 

Appadana International, LA Home Shopping 
Entertainment TV (LAHSE TV), Radio 

Sedaye Iran (KRSI)…
* NEW *

YOU CAN ALSO WATCH 
AL- JAZEERA INTERNATIONAL 

(ENGLISH)

No Monthly Fee
No Commitment

Exceptional 90 Days 
Service Warranty*

* FOR NEW CUSTOMERS ONLY 

1 Year Limited 
Equipment Warranty

YOU CAN WATCH OVER 100 INTERNATIONAL CHANNELS 
INCLUDING FARSI, ARABIC AND TURKISH CHANNELS*

را  ایرانی تلویزیونی کانالهای JNS Electronics بهترین
شما میآورد خانه به رایگان ماهوارهای طریق سیستم از

TO ORDER CALL

703 658 7717

WE DO INSTALL AND MAINTAIN YOUR 
SATELLITE SYSTEMS WHERE OUR 

TECHNICIANS ARE AVAILABLE. 
BASIC STANDARD INSTALLATION IS $150

$199
+

Shipping & Handling
(Installation is optional)


