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عرب ها برای پاداش به
ایران با مقابله

برای این که یا چینی» «دیک چند روز قبل
معاون رییس جمهور نخندید «دیک چینی»
خاورمیانه به دیدار در آمریکا در آخرینتوقفخود
مالقات این در او رفت. سعودی عربستان سران
آنجوری مهمانیهای و پارتی شب چند از بعد که
تماشای کلی و میگساری و قاطی) مرد و (زن
خواهان عربستان از سران شد انجام عربی رقص
شد. سلطان ایران برابر نفوذ در مقابله اعراب
نحوه عربستانگویاساعتها با دیکچینیبرسر
میکند. گو گفت و و بحث با ایرانیان مقابله این

اصال (چون عبارتی چینی به چینی یا آقای از او
درخواستنوعیپاداشو نیست) شبیهچینیها
از نفر تصدیق چند به میکند. ساده ترش رشوه یا
عربستان پرسیده سلطان چینی همراهان دیک
ممکنه با ایران در بیفتیم این که ما برای بود:
کمتر چقدر یعنی میرسد؟ ما به چقدر بفرمایید

بخریم؟ شما باید از و هواپیما بمب و اسلحه

محمود مدلهای
هیلفیگر

در که احمدینژاد محمود اخیر عکس های
میانخانوادهاش در او را گرفتهشدهاند و ایامعید
(نه نو گذشتن سال انتظار به سفره  یک دور
کوچه تمام در میدهد، نشان آن) گرفتن جشن
نه و آویزان شدهاند اینترنت پسکوچههای  و
ایرانیان از بسیاری بلکه خارج مقیم ایرانیان تنها
کردهاند.سفرههفت سین شرمنده مقیمداخلرا
یک است ایرانی باستانی سنت یک که نداشتن
خانوادهاش او و ازگلی و لباسهای ضایع طرف،
ایرانی وبالگ های داغ بحثهای در سوی دیگر از
و متمایز ممتاز عکس خارجی نمیگنجیدند. و
پیراهن برلنی، با شلوار کوچه را او احمدینژاد
یا عربی آبی و صندلهای پالستیکی والمارتی
برای آنجا به اخیرش سفر در او (که عربستانی
ارزانترین قیمت نصف  و  بود خریده خودش
نشان است) کفشسازی نادر ایران کلکسیون
تا داشت آفتابه کم یک فقط این عکس میدهد.
و زمینی خاکی و کامال را محبوب جمهور رییس
که در تمام مدتی کند. به مردم معرفی مردمی
ایمیل و اینترنت از طریق عکسها این فرستادن
ایرانیان مقیمخارجدوباره بینمردمرایجبود همه
از در خانههاشان و شدند ایرانی، پرشین جای به

خجالتسنگرگرفتند.
نکتهجالبایناستکه عکسهایباقرزادهای
احمدینژاد عکسالعملهاییکامالغیرمنطقیو
ایجاد هواداران او از برخی میان شگفتآمیز در

فاطمهرجبیبلکهبچه مثبتهای نه تنها کردند.
هم از مراکش و سومالی و سودان و پاکستان
میپرسیدند ازکجا میتوانیماین لباسو دمپاییها

کنیم؟ تهیه را
با مصاحبهاش آخرین در احمدینژاد خانم
را چادرش که حالی در تهران «کیهان» روزنامه
بود به معلوم چشمانش فقط و بود سفت بسته
چند درحالمذاکره با خبرنگار اینروزنامهگفت:
از یکLine کامل که هستیم اروپایی بزرگ طراح
لباسهایمحمودرا بهدنیای اسالممعرفیکنیم.
اوگفت:کاپشنمحمود و دمپاییهایپالستیکی
که این شایعات او کرد. خواهیم جهانی را او
احمدینژاد قرار کاتالوگ پوشش عنوان تبلیغات
جوادهای یا و دنیا ازگلهای و لباسان «بد است
پرداخته و ساخته را شایعه و شوید» متحد دنیا

اپوزیسیونخارجخواند.
تم کاتالوگ پوششاحمدینژاد کرد: اضافه او
«فیت» چیزی با چیزی که باشد این است قرار
قناسی داشته ناجوری و یک حالت نباشد، بلکه
کرده پیدا طرفدار آمریکا خیلی در االن باشد که

است.
برادرچاوزقراراستبا خانماحمدینژادگفت:
اینکاتالوگلباسبهصورت در خود پیراهنقرمز
افتخاریشرکت کندوعکسخودرا تقدیمدنیای

نماید. خود هواداران و مد
صورت خاتمه خانم احمدینژاد گفت: در در
و  ساده لباسهای سری این Line اول موفقیت
و باالی تهران شهر پایین در مطمئنم مردمی که
است یک قرار کوالک خواهد کرد دارفور شهر
جوراب هم و زیر مثل شورت سری لباسهای
درستکنیمکه خانم فاطمه رجبی قسممیخورد
بیشتری فروش پالستیکی دمپایی و کاپشن از

خواهد داشت.
شایعات فراوانیبرسر نامگذاریلباس وکفش
این که آنجا از دارد. وجود احمدی نژاد پیژامای و
طراحانبزرگغرب پوشاکمردانه با باید طرحها
نیستکه بعید تامیهیل فیگر رقابت کنند نظیر
جای به فیگر» حال با «محمود پیشنهادی نام

انتخابشود. محمودهیلفیگر

صندوقها شمارش
میاندورهای انتخابات اتمام از بعد هم هنوز
ایران، اسالمی مجلس نمایندگان تعیین یعنی
برنده تعیین شده و جمع سر آرای بر بحث و جر
جر این است. مانده باقی خود جای بر بازنده و
از قبل بحث جر و جدید جایگزین بحثهای و
صدای همه و سر شده که در آن شروع انتخابات
که است انتخاباتی آقا این چه ای که بود درآمده
رد دولت» «نمایندگان سوی از مردم» «نماینده

صالحیتمیشود؟
کروبی مهدی اعتراضات سلسله آخرین در
خواستار شمارش کشور وزیر از محمد خاتمی و
وزارت شدهاند. تهران رای صندوقهای مجدد
ما دادکه اعالمیه توصیه رهبر به کشورهمسریعا
ازنتیجهخیلیراضی هستیم وپروندهصالحیتها
بود. نخواهد در کار شمارش دیگری و شده بسته
که دو شخص معترض شد از این که شایع بعد
که بینالمللی کردهاند که از مراجع تهدید مذکور
کشورهای دنیا انتخابات بر نظارت سرشان برای
ماندوال) نلسون و کارتر جیمی (مثل میکند درد
بیایند، ایران به وساطت برای تا میکنند دعوت
که قولداد یک قدمعقبنشست و وزارتکشور
ما رسیدگیخواهدکرد.خبرنگار بهشکایتآن ها
مستقیم تهرانگزارشمی کندکهطبقدستور از
کروبی کردن ساکت برای است قرار کشور وزیر
شمرده رای تهران کلیه صندوقهای خاتمی و
سئوال جواب در وزارتخانه این سخنگوی شوند.
را صندوقها فقط پرسیده بود: آیا که ما خبرنگار
این مشمول هم آن ها داخل رای یا میشمارید
محل از سرعت به و نداد جوابی است؟ دستور

شد. دور مصاحبه

اخبار ورزشی
بعد دنیا فوتبال مربیهای تمام که این از بعد
ایران فوتبال فدراسیون برای کردن کار مدتی از
ازای در حتی فرار گذاشتند و پا به کشور این از
ایران تیم سرپرستی گزاف حقوق و حقالزحمه

علی به تیم سرپرستی قرعه نگرفتند عهده بر را
هر کرد. ایرانی اصابت فوتبالیست معروف دایی
من آقا که کلنجار رفت با آنها دایی علی چه
رسد چه یک مربی نه و فوتبالیست هستم یک
کلی برایش مسئوالن نرفت. گوش سرمربی به به
اقتصاد و کشاورزی وزیران مثال که آوردند مثال
سابقه کارشان و مدرک مسکن اصال و تعاون و
دایی علی خرج به اما نمی خورد بودن وزیر به
دانشگاه رییس گفتند او به که وقتی بعد نرفت.

تمام کرده را خود دیپلم زور تحصیالت به تهران
است، شاه مال زمان و سابقه مدرک داشتن و
را بر ایران تیم سرپرستی که کرد قبول علی دایی

بگیرد. عهده
میگویند علت ورزشی کارشناسان بعضی از
رژیممیانهای با زیاد انتخابعلیداییاینبودهکه
بگوید می خواهد وسیله  این به  رژیم و ندارد
(یعنی میکنیم حال هم خود دشمنان با ما
گفتهاند دیگر  بعضی حال میدهیم).  بهشان
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باشد! طلبتان صندلی حاال ندارد، اشکالی میز که فتوا دادهاند فعال ـ

محبوبیت این که بوده راهی جستجوی رژیم در
شکست صورت در و دهد تقلیل را فوتبالیست
را بر تقصیرها تمام آینده بازیهای در تیم ایران
دو در اصالحطلبان بیندازند. گردنغربزدگانو
و و کور گالبی تیم دو از ایران تیم اخیر مسابقه
و با شکست خورده ایم بر صفر یک کچل بحرین
حرف بسیاری کردهایم. مساوی دو دو بر کویت
هم من میگویند «عمه که ایران هواداران تیم از
را این تیم مربیگری کار میتوانست از دایی بهتر
بینخودمانبماندضمنا نیستو بکند!»بیجا
حرفآنهاییهم کهمیگفتندزیر پایداییپوست

نیست! بیربط زیاد انداختهاند موز

نفت وزارت اطالعیه
اسالمی جمهوری

و مصرف کنندگان کلیه هممیهنان اطالع به
به بنزین عرضه از  پس  که  میرساند  محترم
محترم، جمهوری ریاست دستور به آزاد، قیمت
بنزین تهیه برای قبال هوشمند که کارتهای
کوپنیموردمصرفبودازدرجهاعتبارساقطشده
ریال های از باید بنزین تهیه برای بعد به این از و

نمایید. خود استفاده کودن و خرفت
مشترکین امور و عمومی روابط اداره

مطبوعات با شوخی
آنجلسی لوس

آنجلس برایم لوس بود رفته که از رفقا یکی
آن زبان مجلههای فارسی روزنامه و بغل یک
و سرمخیلیمنتگذاشت. سوغاتیآورد را خطه
فکر کردند و فرودگاه خیلی اذیتش میگفت توی
خودش نشریاتالقاعدهای با و اعالمیه میکردند
حملمی کند.میگفتمجبورشدباکمکمترجم
برایماموران این نشریات را فرودگاهمتنبعضی از
اتهامی بگذارند و حال خودش به را تا او بخواند
گفت را فرودگاهش داستان که وقتی نزنند. او به
سگ میگفت بودیم. مرده خنده از بچهها و من
از لحظه وارد فرودگاه مخصوص تعلیم دیده و

و می کرد بو را او چمدان و او فرودگاه به شدن
مرتبمیغرید.بهاوگفتمشایددستتریاکی های
برای و روزنامهها خورده به این آنجلسی لوس
همینسگه آنتنهاش سیخ شده!قسم میخورد
وسط از مجله و روزنامهها را عادت معمول به که
آنها به کسی دست و کشیده بیرون روزنامهها

است. نخورده
خودت به اینقدر اگر گفت بچهها از یکی
ازدخترهای تا دهیبایدچند میخواستیدردسر
خوشگلبلوار ونچوراوشایدسانتامونیکا رابرایمان
شببو گفت آنوقتزنممرا خندیدو میآوردی.

درمیآمد! گندکار و میکرد
لوس سوغات نشریات این از بغل یک با
آنجلس به خانهرفتموتندوتند،سهخط در میان
را آخریننشریه وقتیکه خواندم. را مطالبآنها
افسردگی و بودن خالی احساس یک کردم تمام
برای مبارزه موقتیو مخصوصیبه مندست داد.
برای را ایناحساس تصمیمگرفتمطنزهای زیر با
محدود مطالب و تبلیغات از سرشار نشریات این

فرمایشی خوانندگانآنها بنویسم:
  *

تبلیغو نیمهخالی از این روزنامه هایپر یکیاز
کند تاکید آگهی هایش روی که آن برای مطلب از
کند، تبلیغ جلب هدف آگهی را توجه خواننده و
صبح روزنامه بود: زده این جوری را روزنامهاش

می زنند! ورق بلکه نمیخوانند را ایران دیروز
  *

وحله اولتوجه خواننده نشریات چیزیکه در
که است  این میکند جلب را آنجلسی لوس 
یکمی بیست و طراحان آگهی قرن مسئولین و
و سیاسی مطالب نویسندگان و میکنند فکر

اجتماعی قرن بیستمی!
  *

در مقاالت و مطالب نوشتن نحوه از 
مشخص کامال آنجلسی لوس روزنامههای
می کنندهمه فکر آنجا ایرانیانمقیم که میشود
مهاجرانایرانی آمریکا فقطدر لوسآنجلسجمع
یک معطلند. ول آمریکا بقیه ایرانیان و شده اند
داد. توضیح را آن نمیتوان که فکری طرز نوع
ایران میکند فکر که احمدینژاد مثل درست

دنیاست! کشور تنها
 *

لوس روزنامه های اکثر سرویس بزرگترین
میتواندر یک جمله را آنجلس به ایرانیانمهاجر
آنها در را خود و سبزی خیار اگر کرد: خالصه
بپیچیدوبعددریخچالقراردهیدکلیازضایعات

کاهش خواهید داد. را میوه خود سبزی و
 *

مهاجرتایرانیانبه  گذشت۳۰ سالاز از بعد
باالخره که خوشحالی کرد میتوان اظهار آمریکا
درغرب تعادلیبینفعالیت هایآن ها یکتوازنو
غربآمریکا در است. آمده وجود به وشرقآمریکا
روزنامههاجفنگ می نویسندودر شرقبرنامههای

تلویزیونیمیسازند! ضایع
  *

ازدیدنیلوپیچ قطورایرانیان لوسآنجلسیکه
بودخیلی بهدستمرسیده میاننشریاتدیگر در
بخصوصی حالت نوستالژیک و شدم خوشحال
راهنمای همین که است یادم داد. دست من به
انقالبهمانموقعکه تلفنومشاغل درستسر
میداد ایران را شدن بهشت داشت قول خمینی
صفحه یک بودم فقط آمده به آمریکا تازه من و

داشت! نصفی و

سینمایی اخبار
کارگردان استون الیور که بود آمده اخبار در
ساختن فیلم کرده که اعالم آمریکایی معروف
است. را شروع کرده به نامW(دبلیو) جدید خود
جمهور رییس دبلیو بوش درباره جورج فیلم این
درباره قبال فیلمهایی استون الیور آمریکا است.
ازجملهفیدلکاسترو، دنیا رهبرانسیاسیدیگر
نیکسون وجان افکندی ساختهکههمه ریچارد
بعد بودهاند. بحثبرانگیز و جنجالی بسیار آنها
رسانهها و از بسیاری بالفاصله خبر این اعالم از
«WC» نام  را فیلم این بوش» «ضد وبالگهای

کرده اند. مزاح آن عنوان با کلی و داده
زندگی از میخواست هم قبال الیور استون
با پروژه این اما کند، تهیه فیلمی احمدینژاد
شد به رو ایران رو خارجه مخالفت وزارت امور

نداشت). حرفی احمدینژاد (خود
هم هنوز گفت: خبرنگاران به استون الیور
اضافه کنم. او فیلم را دارم احمدینژاد دوست

یک است ممکن دبلیو فیلم اتمام از بعد کرد:
و هوگو چاوز ایل، کیم درباره سه اپیزودی فیلم
فیلم یک در را آنها سه هر و بسازم احمدی نژاد
فیلم درباره عنوان این دهم. الیور استون قرار
باشد نخاله» «سه است قرار شایعاتی طبق که

خبرنگاراننداد. توضیحیبه

فضولی قانون از دفاع
مردم کار در

مطبوعاتی مصاحبه آخرین در بوش جورج
مورد حق قوانین و لوایحجاریدر از دیگر خود بار
و جاسوسی سمع و استراق دولت برای قانونی
خصوص خارجیان به آمریکا مردم در کار فضولی
کمکمی کند اوگفتاینقوانینبهما دفاعکرد.
ضبط و را تروریستها مکالمات و که ارتباطات
و جانی خطرات از وسیله بدین تا نماییم کنترل
دفاعخودگفت: ادامه در او امانباشیم. مالیدر
مکالمات  حدود۱۵۰ میلیون ما االن مثال همین
تلفنیکهبینآمریکاوکشورهایخاورمیانهانجام
ترجمه زودی کار به که کردهایم را ضبط شدهاند

 ۲۰۲۰ سال تا احتماال آغاز و انگلیسی را به آنها
رساند! خواهیم پایان به

تجارتی آگهی
ایرانی محترم خانوادههای توجه قابل

موسسه کالسهای اطالع میرساند که به
تقویتیتوفیقیانبهعلتکمبودمتقاضیانورود
این و شده منحل سال ابتدای از دانشگاه ها به
آزادی وثیقه برای وام انواع بعد به این از شرکت
اختیار در کم بهره بسیار را با زندانی دانشجویان

داد. عزیز قرار خواهد والدین

اطالعیه کارخانه
چرخ» «ایران

جدید نرخ اعالم از قبل عزیز هموطنان
را خود دوچرخه همین امروز دولت توسط بنزین
ما درصد تخفیفسورپرایز از ده و خریدارینموده

باشید! رکاب خوش
بهره مند شوید! 
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Iranian Channels:
Jaam-e-Jam International, Persian 

Broadcasting Company, Payam TV, 
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No Commitment

Exceptional 90 Days 
Service Warranty*
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INCLUDING FARSI, ARABIC AND TURKISH CHANNELS*
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TECHNICIANS ARE AVAILABLE. 
BASIC STANDARD INSTALLATION IS $150
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