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آمریکا ریاستجمهوری در مناسبت روز به

ایران از گزارشی

موشک که میروی ای
سویش... به

مراسم در قبل روز چند احمدینژاد محمود
نام با ایران فضانوردی موشک اولین پرتاب
این کرد. پیدا «کاوشگر یک» حضور یا و «سفیر»
حضورچندتناز بیابانهای سمنان با موشکدر
نظامی کابینهاحمدینژادوسرانسیاسیو اعضا
خبرنگار گردید. پرتاب فضا به اسالمی جمهوری
گزارشیتهیه کرده آزمایشفضایی این از محل ما
است. رسیده ما به دست آن فاکس دیشب که

یک کاوشگر موشک پرتاب مراسم مینویسد: او
و شمارش  گردید آغاز ۲۰ دقیقه تاخیر حدود با
توسط  بار چندین یک به  ۱۰ عدد از معکوس

شد. تکرار پرتاب مسئول
دانشمندان به  تبریک احمدینژاد ضمن
اسالمیایرانیمسئولاینپروژهفضاییبهشوخی
بهآن هاگفت:نکنهتویمحاسباتتوناشتباهکنید
برای جدیدا احمدینژاد بخورد! خدا به موشک و
بر و مسلط بودن آرامش به نشان دادن تظاهر
لوسی استفاده می کند. اوضاعاز جوکهای بسیار
(ولی است مکانیک مهندس که احمدی نژاد
دینی مراجع خود را به وساطت مدرک میگویند
گروه دانشمنداندرباره از دانشگاه گرفته) از زور به
خواست. توضیحاتی موشک این ساختن نحوه
سوخت با را سه شهاب همان که دادند جواب
اینموشکتبدیل به بیشتر وقدرتاحتراقباالتر
این پس پرسید: خنده با احمدینژاد کرده ایم.
کمبودسوخت مملکت زیرسر شماست کههمهرا
توی این«سفیر» ریختهاید؟!جوک احمدینژاد با
فقط بادیگاردهای رو نگشت و زیادیرو به خنده
در آمریکا پرسید: احمدینژاد او خندیدند. مسلح
فرستادند صدام برای که موشکهایشان روی
به رکیک از فحشهای و حتی مینوشتند شعار
ما نداشت امکان آیا می کردند. استفاده صدام
اسرائیل و بر آمریکا شعار مرگ موشک این روی
این اولیه ماموریت که دادند پاسخ میگذاشتیم.
با و است جاسوسی اطالعات موشک جمع آوری
آن بودن خفن بدنه آن فارسی بر حروف بودن
چرا پس پرسیدند: جمهور رییس میرفت. لو
انگلیسیننوشتید؟بازجوابدادندبیانهرشعار
مرگبر آمریکاواسرائیلمنحصرابهدولت اسالمی
و گندش درمی آید. شد نسبت داده خواهد ایران
انداختن آب به و فضاپیما پرتاب مانند بعد کمی
بطری بازکردن با معموال که غرب در کشتی 
بدنهکشتیانجام یاشکستنبطریبر شامپاینو
به آبعلی دوغ گالب قمصر و بطری چند می شود
طرفموشکپرتابشد وهمه هوراکشیدند.بعد
بستن و دعا توسط احمدینژاد مراسم انجام از
موشک این وسط قسمت به تسبیح دخیل و

آسمانپرتاب گردید. فضاپیما به
دور حاضران دید از موشک که هنگامی
دانشمند چند رفت فرو آسمان اعماق به و شد
به آب با سطل های پروژه این  مسئول جوان
آن آب سر پشت موشک رفتند و زیر سکوهای
جوانان ایمنی احمدینژاد این ترفند پاشیدند.
در باید گفت داد و قرار مورد تحسین را اسالمی
حفظمحیطزیستبکوشیمونگذاریمبیابانهای
دادند گردد. توضیح دستخوش حریق سمنان
است قدیمی ایرانی سنت یک آب پاشیدن که
مکانیکی برای و ریاضی محاسبات فعال چون و
نیافته برای خاتمه زمین به موشک برگشت این
تا می پاشند آب موشک سر پشت محکمکاری

دهند. برگشت آن را افزایش احتمال
چادرهای به حاضران همه دقیقه چند از بعد
مخصوص نیروینظامیبرایصرفشامکه شامل
شدند. دعوت بود شله زرد مقداری و پشتپا آش
روزنامههای طرف از انگار که خبرنگاری
قاطی را پارتی بازی خودش با بود و اصالح طلب
خبرنگاراندولتیکردهبودضمنتبریکبهرییس
این موشک آیا جناباحمدینژاد جمهور پرسید:
بالستیکی گزارش شده در غرب که همانطور

خیر؟ یا است
مدعوین بلند صدای سر و در که احمدینژاد
میکردند و مرافعه دعوا با هم نذری آش سر که
در این نشنید، گفت: درست پرسش خبرنگار را
استخاره قم چون در شکی نیست است خیر که
به هم الئیکی مورد در و درآمده خوب و کردهاند

نکنید! توجهی زیاد حرفغربیها

حضرت نوح از باز هم
و عنکبوت و پشه و سوسک نوح حضرت اگر
من میدانید نمیکرد کشتی اش سوار را موریانه
اینشرکت هایکنترل پولکمتریبه امروزچقدر
پولصرفهجویی سوسکوحشرهمی دادم و چقدر
کشتیتفریحی تا االندو میکردم؟شایدحتی تا

بودم! خریده هم

صالحیت رد دالئل
نمایندگان

بهدنبالاعتراضبسیاریازنمایندگانکاندید
اسالمی شورای نهم مجلس انتخابات برای شده
مواردی اطالعیه ای خالصه در شورای نگهبان
را میشود صالحیت نمایندگان منجر رد که به
برای باشد عبرتی درس این (تا کرد. اعالم دوباره

نمایندگانمجلسدهم!)
بر شورای نگهبان ایرادهای برخی از خالصه

است. بوده زیر شرح به کاندیداها صالحیت
سازمانهایحقوقبشر داخلی و  ۱۰ـ  عضویت در

زنان حقوق از دفاع مراکز ویژه به خارجی
کراوات بستن به اشتهار ـ ۹

ماهوارهای  تلویزیون های تماشای سابقه ـ  ۸
ایرانی

و  نتراشیده  سبیل و ریش نداشتن ـ   ۷
نخراشیده

اسالمی)  (تاتوی نماز مهر زخم جای نبودن ـ ۶
پیشانیکاندیدا بر

استفاده از اینترنتبا استفادهاز ضد فیلترهایی  ۵ـ 
خنثی میکنند. را بلوکه دولتی که

بوی پلی و تایمز مجله آبونمان داشتن ـ ۴
کشور  سابقه شرکت درکنفرانسهای خارج از ۳ـ 

بیگانه و تلویزیونهای رادیو با مصاحبه و
احمدینژاد و  دکتر با خویشاوندی ۲ ـ نداشتن

آقای حداد عادل
پنهانی  که خاتمی محمد پوسترهای داشتن ۱ـ 
الصاق به دیوار نمایندگی خواب کاندید اتاق در

شدهاند!

گازدار اخبار
گاز قحطی و جیرهبندی حاشیه در

ایران در طبیعی
خود برای  تالشهای ترکیه در ایران سفیر *
در خود همتای از و کرده آغاز را گاز بحران حل

شده گاز فروخته از بخشی که تقاضا نموده ترکیه
بیشتر مبلغی پرداخت با حتی را ترکیه به ایران
پس بدهند. اسالمی جمهوری به خرید قیمت از
گفته:............! نامهای طی در ترکیه سفیر
فروش پس از فارسی آنمیشود: بعد (که ترجمه

نمیشود)! داده
با  گاز تخته که را شخصی تهران * پلیس
تهران  ترافیک شلوغ در در ساعت ۱۴۰ کیلومتر
بعد طرف کرد. دستگیر میراند را خود اتومبیل
و پایین میپرید و باال دیوانهها دستگیریمانند از

بده! گاز بده! گاز میگفت:
امروز  و انقالب از قبل ایران اوضاع فرق *
هست. هم چیز دیگر یک چیزهای دیگر از غیر
قبالمردم اگرشبخوابشاننمی برد چشمانشان
از امروز می شمردند ولی و گوسفند میبستند را

کپسول میشمارند! و سرما بیخوابی
*احمدینژادبه خبرنگارانغربی دربارهکمبود
است! بوده عمدی کار این گفت: ایران در گاز
ولد و زاد افزایش که من دولت سیاست پیرو در
مدت ها را اسرائیل شکست برای مسلمانان بین
نزدیکتر با که این آرزو هستیم در می کرده تشویق
شدن برای گرم به یکدیگر شوهران زنان و شدن
کمک سیاست این تحقق به جفتگیری نهایتا و

باشیم! کرده
خبرنگاران  با مصاحبهای در * احمدینژاد
بحبوحهقحطی وکمبود گاز گفت: آنهایی کهدر
ازدستمیدهند گرفتگی»جانشانرا اثر«گاز در

کار میکنند! بیتردید براینیرروهایبیگانه
با  مقابله برای تهران، شهردار * قالیباف،
نوشابههای و فروش داده دستور گاز کمبود
مدت تا رستورانها و کافه چلوکبابی ها در گازدار

شود! اعالم ممنوع محدودی
زناشویی  و اجتماعی  زندگی گاز  * کمبود
است. قرار داده مورد تغییر هم ایران را مردم
قبالههای بیشتر در روزها این دولتی آمار طبق
آزادی» طالی «بهار سکه تعداد جای ازدواج به
ازواحد«کپسول گاز»برایتعیین مهریهاستفاده

میشود!
از  طی نامهای تهران انجمن شهر * رییس
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منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

کنه می نیگامون داره معظم رهبر بزن! لبخند
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STORE HOURS: MONDAY-FRIDAY 9 AM-6 PM 

SHIPPING NATIONWIDE - STORE PICK-UP AVAILABLE
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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)

رقـص و شاد موزیک بوفه، بصورت شام

 ٢٠٠٨ مارچ اول شنبه
���������������������������������� برگزاری: محل

������������������������������������������������������
بلیط: خرید و بیشتر آگاهی دریافت  تلفنهای

  301.214.6797                  301.294.3031  

دانشگاهیان و فارغالتحصیالن اجنمن
ملیایران دانشگاه

جشن برگزاری و ساالنه گردهم آيی هشتمین

١٣٨٧ نوروز

برای است ممکن اگر که خواسته احمدی نژاد
تهران اهالی شدن گرم برای محدودی مدت
به دوباره آنها ضبط شده از قاچاق مشروبهای

صاحبانشانبرگرداندهشود.
وزیر  * احمدینژاد دستوردادهاستکه مشاور
تعاون ورفاهبالفاصلهازکاربرکنارشود.اینمشاور
حرارت و گاز کمبود مقابله با برای طرحی گویا
خود نوع در که بوده داده ارایه وزارتخانهاش به
که بود داده پیشنهاد او میباشد. انقالبی بسیار
مردم همه از گاز و کمبود سرما این اوج در دولت
او آورد! عمل به ثبتنام رایگان کولر گرفتن برای
استداللکردهبودکهاگرسیاستهایدیگردولت
برایمتقاعدکردنمردمو  درعرض۳۰ سالاخیر
سابقاستموثر بوده از بهتر اوضاع تلقین اینکه
سرد را می توانشستشویمغزیدادکه هوا آنها

الزم دارند! کولر بخاری جای به و نیست
دستور  با که کرده تقاضا رهبر از * احمدی نژاد
در خطابه که بخواهند امامجمعهها از و فوری اکید
شاید تا بگویند مردم برای جهنم آتش از بیشتر خود

بزنند! یخ سرما تعداد کمتری از آتش تجسم از
منوچهر  است قرار احمدینژاد که شده * شایع
کند. منصوب نیرو فعلی وزیر جای به را متکی
رهبر به خود تصمیم این توجیه در احمدی نژاد
و است مذاکره فن  استاد  تخم جن  این گفته:
برف که این و مردم با رایزنی برای میتواند مطمئنا
را آن ها آمریکاست مدتی و پرداخته ساخته سرما و

دارد! نگه ساکت
هزاران بسیجی  ارسال با * وزارت کشاورزی
که ایران دورافتاده  شهرکهای و  دهات به
در آموزشهایی ماندهاند سوختی مواد بدون
راه های و یافتن گاز مصرف صرفهجویی در مورد
روستائیانومحرومین جایگزینموادسوختیبه

عرضه کرده است.
مردم اکنون این بسیجیان پشتکار نتیجه در
با قراردادن را مناطق می توانند غذای خود این
نمایند. بر روی قابلمههای خود گرم مرغ باسن

به مجلس شورای  ارسالی الیحه جدید  *
سرما علت به احمدینژاد: دولت توسط اسالمی
با ویخبندانوکمبودگازوهمچنینایاممحرمو
فرارسیدن نهایتا ناآرامیهایدانشگاههایایرانو
فروردین چهاردهم روز تا را ایران کشور نوروز ایام

تعطیلاعالممیکنیم!

از غارنشینی زمان در
نداشتیم بحث ها این

بازهمبحث ودعوایشیرینحجاب ترکیه در
آنکهدولترجباردوغان باالگرفتهاست.پساز
از ترس هم و بودن مسلمان خاطر به هم که
گروههای مذهبی یا و القاعده توسط که  این
در حجاب ممنوعیت الیحه رفع شود ترور ترکیه
در رای گیری بررسی و آماده دولتی را مکانهای
که زنش زدنهای غر (البته است نموده مجلس
الیحه این تهیه هم در مقنعه ای است و چارقدی
نمیتواندبیاثر باشد)بسیاریاز انجمنهایزنان،
روشنفکر نویسندگان و  استادان  دانشجویان،
پا کرده بر الیحه این علیه بزرگی تظاهرات ترکیه
خشم خود برگرد» ایران به «مال شعارهای با و

دادهاند. نشان را
جمهوری خواه  حزب رییس بایکال دنیز  آقای
مدافعحکومتسکوالریسماست که خلق ترکیه
خواسته ترکیه ارتش از و نهاده فراتر قدمی حتی

نماید. مداخله که
تغییر  به معنی قانون این می گوید وضع  او
آتاتورک است که ترکیه سکوالر اساسی قانون
ارتش و کرده بود آن تالش ابقای سالها برای
جلوگیری اساسی قانون تغییر از دارد وظیفه

کند.
رییسنیروهایمشترکترکیههمجوابداده
(البته است. مشخص مورد این در ارتش نظر که
ترکیه ارتش که نظر مشخص نکرده مشخص او
این مثال که میگویند بعید نیست چیست؟!)
خواهرش ولی دارد غربی بیحجاب دختر ژنرال
حسابی قاطی او نتیجه در و چادری میباشد

کرده است.
با ترکیه در  ممنوعیت حجاب لغو  قانون
است. شده رو به رو هم ایران در بسیاری اعتراض
انجمنهای مدافع مجامعفمینیستیو غیر از به
ایرانی بازرگانان از تاجران و بسیاری زنان حقوق
کهاکثریتآنهاحاجیهمهستندنارضایتیخود

کرده اند. ابراز الیحهای طرح چنین از را
هستند کشورهایی تنها عربی امارات و ترکیه
کهحاجی بازاریهایایرانبرایتفریحو تعطیالت
میتوانندبدونهیچمشکلیبهآنجامسافرتکرده

بی حجاب زنهای دیدن از را دلشان و چشم و
روزی چند هم بچهها عیال و ضمنا نمایند. سیر
تازه هوای دست به را سرشان موهای میتوانند
مردان مزاحمت و هیزی از حال عین در و سپرده

واهمهای نداشته باشند...

واقعیتر است؟ کدام ایران
فعاالنه که من ایرانی اینترنتی دوستان اخیرا
دارند، الکترونیکی شرکت ارسال پست امر در
و مناظر طبیعی از و ویدئوکلیپهایی عکسها
دوره پیشرفتمدرنیتهدر و تاریخیایرانفرستاده
از این برخی میکشند. من رخ به را مالیان رژیم
نوشتههای با تماس و ویدئو حاوی ایمیلهای
فکر شعارگونهایهمراههستندمانند:ایغربیها
در و میشویم سوار شتر هنوز ایران در ما کردهاید
بوش، جورج آقای یا: می کنیم؟ و زندگی چادرها
همه و این زیبایی همه این روی نیست که حیف
بیندازی؟ بمب قشنگ و مدرن ساختمانهای

همراه که ویدئوها و عکس  این وقتها بعضی
چشم در را اشک هستند هم سوزناکی موزیک با
داغ ملی عرق از شقیقههایت و میکند جمع آدم
زنت بگویی: به میخواهی بیاختیار میشود. و
بریم کن  جمع  معطلیم. ول اینجا ما  عیال، 
اینکهایندوستان البتهبعداز مملکتخودمان!
فرستادن مشغول  الکترونیکی پست  توسط
نظرت میشوند امروز ایران از خبری عکسهای
وویدئوها کامالعوضمیشودوانگاراینعکسها
تهیه شدهاند و آسمان دیگر کرات از سرزمینی در

خودمان. ایران از نه
بعد تصمیمگرفتهام کهجواببرخی اینبه از
این تاثیر تحت بدهم و نگذارم را دوستان این از
من برای کسی اگر مثال قرار گیرند. زیبا مناظر
در  بفرستد  «This is IRAN» عنوان با ایمیل
که روی را جواببالفاصلهیکعکساحمدینژاد
زمیننشستهوپیاز وآبگوشت میخوردمیفرستم
اگر ،«No! This is IRAN» مینویسم: زیرش و
 Beautiful»کسیبرایمایمیلیبفرستدکهعنوانش
عکس دسته  ارسال با را IRAN» باشد جوابش
و زیر میدهم مجلس اسالمی نمایندگان جمعی

«Ugly IRAN» مینویسم: آن

ائتالف انجمن اطالعیه
مرزی برون اپوزیسیـون
هموطنانعزیز،باتوجه بهکمبودوجیرهبندی
یخبندان در و برف بیسابقه فصل در هم گاز آن
تا میکنیم تقاضا از شما ایران عزیزمان کشور
موقت با ایجاد و خارانده را بعدی خود انقالب
خود باقی انتظار ناجی گرمای اصطکاکی، در

بمانید.

بشقاب یخ و برف مشکل
ماهواره

شهرهای مثل هم ما شهر توی پیش هفته
آمده کوالک شدیدی و برف ایران کشور خودمان
داخل هموطنان مثل و آوردیم شانس البته بود.
کشور گازمانقطعنشدو توانستیمدرمحیط گرم
کنیمو شرکت رفقا مهمانی یکی از در نرمخانه و
دورهمباشیم. برعکسمکالمات هموطنانداخل

خرید کشف و چگونگی درباره که طبیعتا کشور
کپسول گازقاچاقوبخاریوشوفاژدستیو برقی
میباشد حرفرفقارسید به موضوعماهواره ایرانی
و شاخک روی و یخبندان برف که این مشکل و
مینشیند و گیرنده آنتن بشقاب بی» اند یا «ال

میکند. کور را سیگنال
زمینهها همه در ایرانیان همه که آنجا از
حل برای پیشنهادها سیل هستند متخصص
این سیگنال قدرت حفظ و عظیم مشکل این

گشت. سرازیر بشقابها
یکیگفتکهبایدرویشاخکماهوارهپارافین
او که گفت دیگری کس بمالیم. سلیکون مواد یا
روغنزیتون برای چرب کردن شاخکاستفاده از
بهتر دریافتتصویر نتیجهخیلیخوبیدر و کرده
را شاخک که گفت دیگری شخص است. گرفته
بایددر یککیسهپالستیکیغذای فریزریزیپ دار
سیاسیتر کنم را بحث که این برای قرار دهیم.
توجه با نیست بهتر آیا گفتم و شدم معرکه وارد
ایرانی برنامه های ماهواره کمیت این کیفیتو به
بحث کاندوم بکشیم؟ یک بی» «ال اند این روی

جایتانخالی... مغلوبهشد!...


