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شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

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

از کشورها حذف
جهانی نقشه

هیالریکلینتونکاندیدایریاستجمهوری
پسر دوست کلینتون بیل همسر و آمریکا آینده
لوئینسکی در آخریننطقانتخاباتی سابقمونیکا
اسراییل، به ایران حمله صورت در گفت: خود

کرد! خواهم حذف جهان صحنه از را ایران
و آن خوش نیامد بسیاری به مذاق این جمله
درچهارچوبسیاست«گاوچرانی»جورجبوش را
امتناع از کلینتون بعد هیالری قلمداد نمودند.
این به یهودیان نیویورک درباره تعهد کتبی درباره
منیک وکیل گفت: آنها نماینده به ادعای خود
دست کتبی را چیزی هستم و زبردست حرفه ای

کسینمیدهم!
از انتقام درباره کلینتون خانم گفتار از انتقاد
و اروپایی آمریکایی رسانههای از در بسیاری ایران
ادامهدارد.هیالری کلینتون درتوجیهموضعخود
وقتیکشور بهخبرنگارانشبکه«فاکس»گفت:
کوچکی مثلایرانمی خواهدکشورهایدیگر دنیا
بزرگی کشور چرا زمینحذفکند، کره نقشه از را

بزند؟ را حرفی چنین نتواند آمریکا مثل
جدی زیاد کلینتون هیالری که گفتار آن با
برداشتنشدهوآنراقسمتیازتبلیغاتانتخاباتی
اسالمی جمهوری  مسئولین کردهاند، قلمداد 
منوچهر متکی شدهاند. مشوش و بسیار نگران
جمهوری توجیه عملیات مالی و ماست رییس
این ما نگرانی گفت: خبرنگاران به ایران اسالمی
و سر یکجورجبوشدیگر با امکاندارد استکه
اینفرقکهچاشنیپی.ام.اس کارداشتهباشیمبا

مینماید! سخت تر را کار هم زنانه

غربی فرهنگ با مبارزه
میلیون دو وارداتی محموله توقیف دنبال به
کل نجفآبادی دادستان غربی، دری عروسک
داد: هشدار جمهور رییس به نامهای طی کشور
بتمن، باربی، چون شخصیتهایی چهرهسازی
خطری همه زنگ و همه هری پاتر اسپایدرمن و

برایمسئوالن کشور! هستند
مشهور گفتن وری» «دری به که آیتاهللا این
ستاد و وزارت ارشاد جای که به این از است
زینب با خواهران مشورت و بدون منکر از نهی
از غربی شده فرهنگی هجوم با پرچمدار مبارزه
کلیهنهادهایاسالمیپوزشخواست اماخواستار

فوقالعاده گردید. وضع این به رسیدگی فوری
که فوقالعادهای جلسه در نژاد احمدی گویا
چندین نموده راستی خود برگزار دست وزیران با
خاطر انقالبی توام با مهرورزی را برای آرامش راه

است. کرده کشور ارایه کل دادستان
توجه از تشکر ضمن او جلسه این در
هوشمندانه درینجف آبادیبهمسایل حادکشور

بزرگوار در میانمشغلههایفراوان اینبرادر گفت:
جنایتو تجاوز قتل و که رسیدگیبه صدها خود
راستمیباشد قانونشکنیهایمتداولچپو و
مخملی احتماال و نفوذی هجوم را متوجه ما

دشمن کرده است.
 ۷۰ تورم کردن مهار مثل درست گفت: او
توانستیم  ۱۹ درصد به آن رساندن و درصدی
بزرگ توطئه که غربی عروسک های این هجوم
برسانیم به حداقل صهیونیسم هستند را و غرب
که شکل زنانه بادکردنی عروسکهای نگذاریم و
تمایالت جنسی مردان تسکین برای غرب در
در گردند. هستند وارد کشورمان استفاده مورد
تبلیغات برای عظیمی بودجه جلسه این پایان
اسالمی حجاب با ایرانی عروسک های ارتقاء و
نوع این با مبارزه نهاد چند ایجاد و سارا) و (دارا
گرفت. قرار تصویب مورد فرهنگی هجومهای
بت من»، با «مبارزه کمیته باربی»، از «نهی اداره
«مجمع تشخیص و زدایی» سازمان «هاری پاتر
خود مبارزه کار زودی به من» اسپایدر صالحیت

کرد... خواهند آغاز را

لبنان به مالی کمکهای
تهرانی ها جیب از

سر بر جنجال فراوانی جار و گذشته هفته
جمهوری تومانی میلیارد سه بالعوض کمک
اسالمیبرایبازسازی عمرانی لبناندررسانههای
مورد در بود (رسانههای غربی راه افتاده به ایرانی
نکردند). کثیف را خودشان خون اصال خبر این
اینکمکبالعوض چون به جای آمدنازصندوق
از بیتالمالمسلمین یا و رهبر صندوقچه و امام
حسابعوارضشهروندانتهرانیبهلبنانمی رفت
اعتراضشدیدمردم وحتیقالیبافشهردار مورد
از جمله با استفاده گرفت. بسیاری تهران قرار
کلیشه ای«چراغیکهبهمسجدحراماستحتما
انتقادها زیر شدید ترین دولت را رواست» خانه به
که این توجیه از بعد دولت سخنگوی دادند. قرار

کمک از کوچکی بسیار جزء پرداختی مبلغ این
در خوش رقصی برای لبنان حزباهللا درخواستی
جمهور رییس به پاسخ نهایی را است منطقه آن
محاصره احمدینژاد در نمود. محمود محول
کذایی لبخند ارایه و بعد از گرفت قرار خبرنگاران
میکنید؟ درست از کاه کوه هم شما گفت: خود
آخه سهمیلیاردکمکبهلبنانهممبلغیاست که
اینپول برایآنتلف کنید؟ وقتخودتان را شما
آیتاهللا های ما بعضی که نیست پولی نصف حتی
برایهزینه«فست فود»پسر دانشجویخودشان
پول میکنند! حواله هفته یک در غرب در
آیت اهللاهایی خشکشوییعمامهوعبایبعضیاز
هزینه بیاورم نیست! را نمیتوانم اسمشان که
بیشتر یکروز خریدشمعآستانقدسرضویدر
حجله و تا باهاشدو میلیاردشماست! از اینسه

زد! هم نمیشود شمال تهران صلواتی
در اینکهتمام سعی خودرا احمدینژاد بعد از
لبنان ناچیزجلوهدادناینمبلغکمکارسالیبه
استفهام خبرنگاران از کردوهنوز باصورت هایپر
رو به (بهویژهخبرنگارانروزنامههایاصالحطلب)
فکر که شما برای گفت: لبخند با آنها به بود رو
است توجهی قابل پول میلیارد سه این میکنید
ریاست جمهوریمنصبر آخر دارم. تا یکتوصیه
کیلو سه دو حتی با این پول که ببینید و کنید

نخواهند داد! به شما هم گوجه فرنگی

پوتین توصیه های
پوتین والدیمیر قبل روز چند روسیه، در
به دیمیتری رسماسمت ریاست جمهوریخود را
در پوتین مراسم نمود. در این واگذار مدودوف
جدید (که جمهور رییس سالمتی به که حالی
است) پوتین دستنشانده و رفیق میگویند
اینک عزیز، دیمتری گفت: او به مینوشید ودکا
اداره فرمان من و هستی اتومبیل این راننده تو

واگذار می کنم. تو را به روسیه
درباره فراوانی نصایح که این ضمن پوتین
به آینده روسیه شده» کنترل «دموکراسی برنامه

درست است گفت: داد ارایه جدید رییس جمهور
باشد یادت اما هستی، تو ماشین این راننده که
به فرانسه تو جلو بزند، نگذار آمریکا از نگذاری که
بوق چین اگر بزند. تو به عقب از آلمان بمالد و تو
چراغ پشت را بگذار بده. هندوستان راه بهش زد
ماشینهای چشمکزنبماند والکیگازبدهد. با
کم از ماشینها مسابقه سرعت نده و سوئدی
نداشته واهمه ژاپنی کوچولوی دوام پر و مصرف
یادت باشه. اگر چیزی هم باش. همیشه یک
شده خراب که ماشین ایرانی دیدی جاده توی
تعمیرگاه به و کن سوارش کرده تمام بنزین یا
ایرانی کرایه راهت و یادتباشه که از مقصدش ببر

بگیری! حتما را

تبریک آگهی
جناب آقایمنوچهر متکی

خواهر، فرزند، همسر، انتصاب وسیله بدین
داماد، باجناق، دایی، پسر و عمه پسر برادر،
سمت های را به قصاب سرکوچه شما و عروس
آن برای و نموده عرض تبریک دولتی کلیدی
می نماییم. عمر طول موفقیت و آرزوی خانواده

رجبی، فاطمه شریعتمداری، حسین
احمدینژاد محمود

تقلید مراجع سایت هک
را خبر  گفت: و زد زنگ رفقا از یکی 

شنیدهای؟
را؟ خبر کدام گفتم:

که سایت های سایت اینترنتی امروز گفت:
منتظری، مثل کلهگندهای تقلید مراجع
فاضل اردبیلی، موسوی صانعی، سیستانی،
لیستکردهباکلیکمراجعیناشتباها لنکرانیرا
اخالقی غیر و پورنوگرافی سایتهای به را آنها

وصلمیکند.
اسالمی «هکرها»ی ضد فکر میکنی گفتم:

باشند؟ کرده را کار این
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شوخی عکسی بعیدنیست... گفت:

تقلید این مراجع سایت اگر مطالب تو گفتم:
خودشان که سایتها متوجه می شوی بخوانی را
احتیاجیبه آنقدرپورنوگرافیک هستندکه هکرها
نیستندکه دستکاریوخرابکاری ندارند ومجبور

کنند. تلف را خودشان وقت
چندلحظهسکوتکرد و گفت:راستمیگی.
خواندنمطالبسایتآیتاهللا از دیدمدیشببعد
بگو پس  نشدم. حالی به حالی آنقدرها فالن 

بودند! کرده «هک»

و هوشمندانه خلقت
جدید کشفیات

زندگیاش و کار که رفقایی از یکی ازطریق
است غریب عجیب و فرستادن ایمیلهای فقط
درصندوقپستیاینترنتیمنبهخاطرایمیلهای
وپرحجماو دیگر بستههمنمی شودیک بیشمار
ویدیوکلیپگرفتمدربارهتئوریاینتلیجنتدیزاین
مذهبیهای از بسیاری هوشمندانه. خلقت یا
توجیه در ناتوانی مسیحیان بعد از ویژه به دنیا
که میکنند این ادعا پافشاری بر داروین تئوری
حسابشده چیز را خداوندیوجود داردکه همه
است. کرده خلق پیچیده فرمول یک اساس بر و
آن باقی که از چه (هر جهانی و نظام آنها نظم
این نتیجه را است) نکرده خرابش بشر و مانده

خلقتهوشمندانهمیدانند.
کمی دوستمان ارسالی ویدیوی این محتوای
احمدینژاد حرفهای و سخنرانیها به شبیه
طرف خندهام انداخت. به و کلی بود خودمان
داده هویج برش دقت کنیم یک که اگر میگفت

دارد! را چشم مردمک طرح دقیقا شده
و دارد حجره  چهار می گفت: گوجه فرنگی
قرمز! چهار حجره که انسان از قلب است طرحی
طرف اضافه خود کشف ادامه در خونی دارد! و
مانندکلیهبدنانساناست وهمان میکرد: لوبیا
ساختار دقیقا کرفس ساقه است! دارا را شکل
مغز میکند! تداعی انسان را بدن استخوانهای
انساندقیقامشابهت دارد!میوه گردوباطرح مغز
هسته است و زن شکل رحم یک آواکادو دقیقا

آخری ادعای و میباشد! نوزادان شبیه آن داخل
مانندسلولهایبدن پیاز بود: ازهمهجالبتر که

برعکس). یا (و است شده طراحی انسان
مذکور ویدیوی  دیگر، مذهبیهای مانند 
بود و نرفته و سبزیجات دیگر میوه ها به سراغ
بسیارخالصه عنوانکرده کشفیاتعمیقخودرا
بر که اینترنتی سایت این برای میخواستم بود.
ایمیل داشت نام «گادتیوب» «یوتیوب»، وزن
فرض احمق را بیننده من که این از و بفرستم
کردهاند حسابی اعتراض کرده وبدو بیراه نثارشان
انسان متمدنیباشم زنم راضیامکردکه اما کنم،
احمقانه» «هرچند ایدههای مردم و عقاید به و
جر خیلی زنم درنیاید. با و جیکم بگذارم احترام
را خود عصبانیت که شدم راضی کردم. بحث و
او نکنم. اعتراضی آنها تئوری به و بگذارم کنار
برایاین همقبولکردکهمنیکایمیلکوچولو
زیر علمی دو سئوال و اینترنتی بفرستم کلیسای
خلقت با سبزیجات و میوههای شباهت درباره را
درشت نارگیل تا دو بپرسم: خداوند هوشمندانه
اندامهایی چه نرسیده شبیه کال موز یک و

هستند؟!

تبریز تظاهرات
که را تبریز تظاهرات خبر بچهها، و من دیروز
شنیدیمخیلیخوشحالشدیم.گفتیمآخجون!
و آخوند هیچ بیایند خیابان توی تبریزیها اگر
بعد وقتی بگیرد. را آنها جلوی مالیی نمی تواند
خیلی رژیمی نبوده ضد که تظاهرات شدیم خبر
وقتی شدیم خوشحال دوباره بعد شدیم. پکر
خلیج نام از دفاع برای تبریز تظاهرات فهمیدیم
از مراجع بعضی به عربها و و اعتراض فارس
عربی خلیج به آن نام تغییر در جغرافیایی علمی
تظاهرات نوع امروز هر ایران اصوال در است. بوده
و میکند خوشحال را همه آمدن خیابان توی و
برای تبریزیها تظاهرات این اما میآورد حال سر
حفظحقوق وحیثیتخلیجایرانیفارس خیلی ها
راسورپرایز کرد.بسیاریمیپرسیدند چراشهرهای
و بوشهر اهواز و فارس مثل حاشیهنشین خلیج
نمیاندازند؟چرا راه اینتظاهراتبه بندرعباساز
کسی برایکوریچشم حسودان نمی آید«خلیج یا

بنامد ایران دریای یا ایران خلیج را عمان» دریای
کند؟ را عصبانی عربها و

تشخیص چرا شورای دوری برویم؟ جای چرا
مخابره عکس دیدن از بعد نظام مصلحت
در عربی  خلیج تابلوی زیر احمدینژاد شده 
کنفرانسهای آنچنانیاو را از کاربرکنار ویاحداقل

او اعتراضی نکرد؟ به
بیشتر گرم که آذربایجانیها حال دم هر به
و دادند  نشان غیرت و بخار ایرانیها دیگر از 
کردند. دفاع فارس خلیج آبروی و حیثیت از
میتوانید مجسم کنیدروزیراکه فرضا اسمخلیج
موردبحث«خلیجترک» بودوکسیمیخواست
که من خودم مطمئنم خلیج عربی بنامد؟ را آن
آذربایجانیهایما آنقدر غیرتی می شدندکهخونو
خونریزی بهراهمیافتاد ودرنتیجهچاره نداشتیم

بنامیم! سرخ عمان را دریای بحر حداقل که

کاندولیـزا تالشهای
خاورمیانه در

آمریکا خارجه امور وزیر رایس کاندولیزا خانم
به خاورمیانه و مفصل خود چند روزه سفر از
او در بازگشت به آمریکا به خبرنگاران بازگشت.
بوده؟ چه شما نتیجه مسافرت میپرسیدند: که
رایسکه هیچی!طبقشایعاتیخانم جوابداد:
یک شکار دنبال است در به در مجردی پیردختر
با او تا شیخ خاورمیانهای میباشد یا مرد پولدار

شود. خوشبخت و نماید ازدواج
مدت به توجه من با خبرنگاران گفت: به او
بوش فقط جورج جمهوری ریاست باقی مانده
مسافرت های از که دارم وقت ماه هفت حدود

نتیجهایمثبتبگیرم! خاورمیانهایخودم

جدید کشف
اسالمی دانشمندان

گذشته هفته دانشمنداناسالمیخاورمیانه
اعالمکردندکهموفق بهکشفطرزکارغدهمرموز

مغز در دقیق آن محل و ناشناخته هیپوفیز و
مردانگشتهاند.

ناشناخته  را آن نمیتوان دیگر که غده  این
ترشحات باعث که است غدهای همان داد، نام
را آنها و شده مردان مغز در امواج ایجاد و
کم پوشش حجاب و بدون هنگام دیدن زنها
سالم هنگام زنان دست فشردن گاهی حتی (و

وخداحافظی)حسابیتحریکمیکند.
با که  کردهاند ادعا دانشمندان این 
در اینک (که غربی  پیشرفته تکنولوژی های 
میتوان دارد) قرار هم شرقی مسلمان اختیار
را آن و نمود را پیدا این غده ساده عمل یک با

کرد! مردان خارج مغز همیشه از برای
توضیحاتزیادی دربارهکمیوکاستی آنها
عمل این بعد از مردان در قوه مردانگی تغییر و
عمل از بعد مردان نگفتند که آیا و ندادند ارایه
برایتحریکآنها و میکنند نوعیاختگیپیدا
زنان که دیگری تحریککننده وسایل از باید
استفاده باید هستند آنها دارای بخصوصی

شود؟
کردند ناقص اکتفا فقطبه اینتوضیح آنها
در همجنسگرایی غده باعث این وجود عدم که

نخواهد شد. بین مردان
باشد با درست دانشمندان این اگر حرف
کشورمان اسالمی جمهوری کمکهای دولت
کردن بینی، کوتاه جراحی عمل سه ایران، در
کشیدن قد وخارجکردن غدههیپوفیز در جهان

شد. خواهد سرآمد
مردان مذاق به دانشمندان زیاد این گزارش
مسلمانخوشنیامدهولیازسویزنانمسلمان

است. شده رو به رو زیادی استقبال با
سخنگویزنانمسلمان ومحجبهخاورمیانه
اینکشفعلمیبسیار از بهخبرنگارانگفت:ما
از بعد که امیدواریم چون هستیم خوشحال
زنان بتوانیم ما مردان، مغز از خروجهمه غدهها
(و بپوشیم داریم دوست چه هر راحت خیال با
جنسی اذیتهای و آزار نگران و دهیم) نشان

مردانمسلماننباشیم!

جمهور نمونی، رییس دوره بیشتر یک که فقط مملکت زدهای قول بده به گندی که این با محمود خان، ـ
باشه؟
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر


