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دی): ۲۴) ژانویه ۱۴ دوشنبه

است؟ ظهور در حال در ایران ملیگرایی جدیدی آیا
مشایخی مهرداد دکتر سخنران:

(۱بهمن): ژانویه ۲۱ دوشنبه

آمریکا انتخابات پیرامون آزاد: بحث
Neighbors رستوران در

اخبار هفته شوخی با
از  بخشی دارد دولت قصد * احمدینژاد:

درآمد نفت را به شما بدهد.
دالر  ۱۰۰ باالی چه هر فرمولش: اینهم ـ

فروختیممالملت!
میکند. سفر زودی به ایران به البرادعی *

گاز کپسول بیندازید که با خودش یادش ـ
نزنه! یخ سرما از تا ببره

تمامنظام برنامهریزی  * احمدینژاد: بعضی ها
میریزند. هم به را

از خودت تعریف اینقدر الزم نکرده حاال ـ
کنی!

جان  تهران در خواب کم ۲۵ کارتن * دست
باختند.

ترکیه به و کردند قطع را حتماگازشان ـ

فرستادند!
تومان در تهران. کیلوئی۱۸۰۰ پرتقال *

بیهسته؟ یا هسته با ـ
د  ا نژ ی حمد ا جی ر خا ست سیا  *

«رحمهالعالمین»است.
سر رحمت را ریق عالم همه زودی یعنی به ـ

خواهد کشید!
به  انتظامی سرکوبگر نیروهای یورش  *

کرج و تهران آرایشگاههای
تصمیم گرفتند یاروها این باالخره آخیش! ـ

بکنند! حسابی و درست اصالح یک
وارد  چینی مینی بوس دستگاه هزاران  *

میشود. ایران
کار چینی  توی میروند حاال صافکارها ـ

بندزنی!
با  رابطه برقراری در نفعی هیچ * خامنهای:

نداریم. آمریکا
چی؟ مردم ندارید، شما ـ

«سقز»  و لبنیات شهرستان شیر * کارخانه
تعطیلشد.

کارخانه جایش به  زودی به  است قرار ـ
آدامسسازیبزنند!

تهران متروی جوانان در خودکشی *
را خودت باید برسه دیر مترو اگر بابا! ای ـ

بکشی؟
دموکراسی اینجا  میگویند خامنهای:  *

اینبیانصافیه! نیست.
چیزی نمیتونم و آمده بند زبانم که من ـ

بنویسم!
*همانخبردوباره:خامنهای:میگوینداینجا

اینبیانصافیه! دمکراسینیست.
در که است اوین زندانیهای تقصیر همش ـ

نهایتبیانصافیشایعاتالکیمیسازند!
از  پس آزمایش کارخانه کارگران از * یکی

کرد. حکم اخراج سکته شنیدن
چه گفتند: و خندیدند سکتهاش از بعد ـ

میکردیم! آزمایش را تو داشتیم لوسی!
را  بشریت آینده تهران رژیم پرز: * شیمون

تهدیدمیکند!

روت سیاه! میگه دیگ دیگ به ـ
ما  بزرگ عید نباید نوروز خزعلی: * آخوند

محسوبشود.
یک اسمش بابا این می گویم شما به چه هر ـ

قبولنمیکنید! اضافیدارد نقطه
در بغداد ۳۰ نفر  انتحاری یک انفجار * در

کشتهشدند.
احتماال بمبدرستوحسابینبوده. ـحتما
به مرغوبیت کاال اصال که بوده پاکستان ساخت

اهمیتینمیدهند.
اندازه  گذشته به در ۳۰ سال ما * رفسنجانی:

کرده ایم. کار سال ۳۰۰
تمدن عقب  از ۱۵۰ سال  فقط پس چرا  ـ

افتادهایم؟
در  تمدنها گوی و گفت بینالمللی * مرکز

تهرانمنحلشد.
زبان که رسیدند نتیجه این به آخرش ـ
بازی الل با گو و گفت و نمیفهمند را همدیگر

ندارد! فایدهای

بده! گاز
هفته خوانده اید اخبار در که طوری همان
در ویژه به گاز کمبود ایران خبر داغترین گذشته
«داغی بود. تنها کشورمان و برفزده سرد مناطق
سرما مثل از را که نفر هزار جان چند خبر» توانست
بیراه و بد مالها رژیم به و میلرزیدند مجنون بید
ملت فلکزده نجات دهد. تصاویر میگفتند موقتا
کپسولهای خالی طوالنی با صف های در که ایران
برد فرو حیرت به را جهانیان همه بودند ایستاده گاز
شوهای از را خود تلویزیونی کانال آنها از بسیاری و
گازیایران بهتماشایایناخبار و کمدیعوضکرده
به را کمدی تراژدی چنین قبل چند ماه پرداختند.
تهرانوشهرهای صورتصفهایطوالنی بنزین در
کمدی این دوم قسمت بودند. بله دیده ایران دیگر
گرم اتاق در را آن که مخصوصا است. دیدنی بسیار
است گازی مجهز مطبوع تهویه با خود که نرم و

کنی. تماشا
گاز که شما چرا تهرانپرسیدند: رژیم بسیاریاز
ترکیهصادرمیکنید؟ و به آنرا کافیندارید به اندازه
توی پرانتزپرسیدند:وقتینمی توانیهمسرخودت را

صیغهای است؟ چه گرفتن صیغه راضی نگهداری
دولت مردم پرخاش و اعتراض فشار زیر
ترکیه به گاز صادرات که گرفت تصمیم احمدینژاد
داشتن نگه به اندازه روشن و فقط کرده محدود را
لوله شیر آنها اجاقگازهای  و  بخاری «پیلوت»
مردم از بسیاری وقتی نگهدارد. باز را صادراتی گاز
خشمگینرشتکپسولگاز خالیبهدستبهجلوی
دفترریاستجمهوریدرتهرانرسیدند،احمدینژاد
ته تا را ترکیه به گاز شیر که داد دستور ترسش از
رو به رو شدید ترکیه اعتراض عمل با این ببندند.
ایران مردم از اعتراض این اعتراض البته است. شده
اعتراض به و بوده کم خطرتر احمدینژاد رژیم برای
بین که در مذاکراتی گویا نشده است. توجهی ترکیه
جمهوری اسالمی شده آغاز ترکیه و ایران وزیران گاز
حاضرگردیدهکهخسارت ناشی ازفسخقراردادصدور
بهجایگازبشکههاینفت یا بپردازدو بهترکیه را گاز
بفروشد. سفیر ترکیه ترکیه به نصف قیمت بازار به
اولیه پیشنهاد پیشنهاد از گفت: این خبرنگاران به
ما گاز به جای به میخواست که اسالمی جمهوری
در که گفت او به نظر می رسد. منطقیتر بفروشد گز
بشکهای حداقل به نفتایرانرا آن هستندکه صدد
ترکمنستان  از اضافی دالر با ۲۵ دالر فروخته و ۷۵

کنند! تهیه گاز

اطالعیه
دوم سریال بخش فیلمبرداری علت شروع به
کلیه از کوثر» «باغ هیجانانگیز و بیننده پر
که می شود تقاضا خارج مقیم عزیز هموطنان
فصل«های شروع از قبل را خود مسافرت بلیط

نمایند! رزرو حاال همین از سیزن»
سیمای و صدا سازمان عمومی روابط

اسالمی ایران جمهوری
مهاجر ایرانیان جذب دفتر

تورم یادت نره!
بهگزارشیکیازپایگاههایاینترنتیحکومتی
همایش شاخه نخستین در کروبی ایران مهدی
امام مسجد در که ملی اعتماد حزب روحانیون
بهحاضرانگفتبهخاطر صادقتهرانبرگزارشد

آنها از کدام به هر این محل در آنها حضور
او گردید، خواهد پرداخت تومان صدهزار مبلغ
بیتالمال مسلمین از مبلغ این که مورد این در
حاضران به برداشته خلیفه کیسه از یا و میآید

توضیحینداد.
چندین که نشست این به شبیه همایش در
سالپیشهنگاممبارزات انتخاباتیبرایریاست
جمهوریایران،مهدیکروبیبهحاضرین۵۰ هزار 
هر به انتخاب گردد او اگر که و قولداد تومانداد
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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
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

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

می کنم! برهنگی چرا احساس نمیدانم این خانمها جمع در بوش: لورا

La Terre Construction  

Office: 703.440.8570     Cell: 703.928.0672

Driveways
Parking Lots

  مسکونی
 تجاری

برای برآورد رایگان هزینه انجام کار با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

آسفالت و بتون
با مدیران با تجربه و دارای سابقه کار

با گارانتی و بیمه

داد. خواهد تومان هزار ۱۸ سال ۵۰ باالی ایرانی
مبلغ اقتصادی افزایش سیاسی و مفسرین
اعطائیمهدیکروبیرا به نسبتسال هایقبلبه
علتجهشسریع تورم اقتصادی کشور دانستهاند.
کروبی مهدی شرکت اگر که میشود پیشبینی
(وضع کند پیدا ادامه انتخاباتی رقابتهای در
بزودی اقتصادیکشورهمچناننابسامانبماند)
میلیون  یک مبلغ ۱۸ سال باالی ایرانیان همه

نمایند! دریافت کروبی دولت از تومان

ارتباط زنجیر
الکترونیکی

که گیتس بیل «اپل» و آقای شرکت لطف به
طریق از من بشریت هدیه نمودند، به را اینترنت
سیستمپستالکترونیکی یا ایمیلدوستانفراوان
پیدا خودم برای جهان سرتاسر از مختلفی و
چهارمحال اصفهان و کرمانو از تهرانو کردهام.
بختیاریتا پاریسونیویورکوآمستردام وتورنتو.
پیچیده. و عنکبوتی بسیار مفصل شبکه یک
گاه و بشر تنهایی  التماس کنان که  شبکه ای
اندوههایغربتمیلیونهایایرانیمهاجرسرتاسر
یا آخرشبها به چالش میطلبد.صبحها و را دنیا
وقتیکه صندوقپستالکترونیکی امراباز می کنم
با مییابم. در آنجا و وارنگ را رنگ ایمیل دهها
هستمکه آشنا ایاغو فرستندگانآن قدر بعضیاز
میتوانمحدسبزنم نکرده باز ارسالیاشرا بسته
نوع وقتها از بعضی است. چیزی فرستاده چه
بزنم چه حدس می توانم الکترونیکی این پست
چقدر مست یا چه غذایی خورده و حالی داشته،

است. بوده نشئه و
که کشته مرده حیوانات است. دوستی دارم
خرس و گوسفند و خر و گاو عکس هزار هفته ای
هفته چون آخر میفرستد. برایم نهنگ قطبی و
دست آموز سگهای سراغ به دارد خیال آرامش
خوشگلمیرود.خانمیچپوراستبرایمعکس
هوا، پنجول در با لبخند، با گربه میفرستد. بچه
موش. و سگ با بازی حال در خمیازه، حال در
تصادف صحنههای برایش جواب در هم من

میفرستم. را اتومبیلها با گربهها

بی «بی از خبر چه هر که هست هم آقایی
برایهمه و جالبمی پندارد سی»میخواندآنرا
به سراغ شبکههای میفرستد. بعضی وقتها
انگلیسیهستند به آنکه با و میرود خبریدیگر
ما برای را نمی داند آن اصال انگلیسی خودش و
اینتالشاستکه بر مذبوحانه شاید می فرستد.
یک میگوید؟! چه ببین و بخوان را این بگوید
برایم روز میکنمدر هلنداستهر فکر خانمیکه
برای کلمات قصار چینی میفرستد. و اندرزها
ضربالمثلهای کتاب تمام کنم اذیت را او آنکه
تا کردهام ایمیل حجم بسیار باال) (با را فارسی

مدتی مرا رها کند.
و بچهها عاشق خانمها این از دیگر یکی
و کودکستان یک اندازه به روزی است. نوزادان
بعضی میفرستد. مطلب و عکس برایم زایشگاه
کوچولوهایآنیکیخانم آنگربه با اینبچهها از
جوری یک باید انداختهاند. عکس گفتم قبال که

کنم. آشنا هم با را دوتا این
و از رفقای ایمیلی بسیار اهلمعما یکیدیگر
از سه تا دو روزی و است هوش و تستهای بازی
اینچیزهایوقتگیربه صورتبازیوهمهپرسی
وقت چند میفرستد. برایم طالعبینی و فال و
و فرستادم جواب بدون معمای یک برایش پیش
قطع خوشبختانه ایمیل هایش برایدوسه هفته
راحلکرده معما یا شدولیبعددوبارهشروعکرد.
و گذاشته ام سرش بود که سر به فهمیده یا و بود

کنم. میخواهم دکش
مرا روزانه درجریان آقایمسنی همهست که
پهلوی خانواده سلطنتی و اخبار عملیات کلیه
اولین بخورد من سرما پهلوی رضا میگذارد. اگر
نفرهستمکهعکساورا در بستربیماریمیبینم.
خانوادگی رویدادهای در لحظه به لحظه من
سالگرد تولدشان، مراسم در هستم. پهلویها
به لطف ایندوست اینترنتی ازدواجشان همیشه

نکردهام. پرداخت ورودیهای و داشتهام شرکت
کانادا قطبی مناطق یخزده از دیگری دوست
ایمیلهایداغ از ایمیلهایداغمیفرستد. برایم
منظورمسیستمپستالکترونیکی«هاتمیل»
و او کینه بهخنده اممیاندازد. اوستکه همیشه
دشمنیعجیبیبا مالهادارد.ازوقتیکهفتوشاپ
غیر اخالقی شنیع و بسیار یاد گرفته کارهای را
ساخت بعد از و مالها میکند عبای و عمامه با

رژیمی ضد تخیلی دنیای عکسهای پرداخت و
میفرستد. من برای را آنها

و یکجوری پیدا کرده هم آدرس مرا شخصی
و نحوه پزشکی مطالب برایم مرتب و کش رفته یا
سرطان و قلبی حمله ویژه به امراض از پیشگیری
که مطالب این از بعد میفرستد. و بیضه مقعد
برایش ویاگرا قرص مصرف درباره آموزنده ای بسیار
دو قطع شد. الکترونیکیاش پست فرستادم ارسال
فرستاد جداگانه ای ایمیل برایم پیش زنش روز سه
تک «اتاق چت» یک در او با حاضرم آیا پرسید که و
خلوتکنم؟جوابدادماگرجلویایمیلهای تنها و
تا بود و خواهم هم شما مخلص بگیری شوهرت را
نرسیده راه اتاقاز کردن برایتمیز سرایدار زمانیکه

زد. گپ خواهم شما با
یادم نرفته یادی هم از دوست دیگری ایمیلی تا
آمریکا در دولتیاش کار خاطر به که بکنم خودم
الکترونیکی پست برایم روز مختلف ساعات در
از هم دارد. مطالب و عکس جور میفرستد، همه
و تا افکار دوبی در رفیع ساختمانهای گربه و بچه
در ایرانی زنان تظاهرات عکسهای موالنا، اشعار
و ایمنی، رقص و پزشکی مطالب و تهران، اخبار
توضیحمراسممذهبی! تشریحو موسیقیوجوکو
دنیا که انگار است. اینترنت پا یک خودش برای
نمیگنجد. آنجلس در لوس کوچکش کار دفتر در
بهترین پستهای الکترونیکیاش آنهایی هستند
عنوان«دوشنبهمبارک»،«سهشنبهمبارک» با که
زدید حدس که همانطوری و میرسند راه از و...
حاویعکسهایکمیغیراسالمی(و بیشترمربوط
کمتر استفاده طریق از زمین کره محیط حفظ به
جواب در دیروز میباشند. خانم ها) پوشش برای
دوشنبه فرستادگاناینترنتیاشنوشتم:چرا یکیاز
ولی هیچوقت میفرستی مرتب را شنبه مبارک تا
یکشنبه روز نوشت: جواب نداری؟ مبارک یکشنبه
به دسترسی و بروم کلیسا به باید عیال زور به

ندارم! کامپیوتر

انتخاباتی کلک
مراسم نامنویسی رسمی طور گذشته به هفته
ایران اسالمی شورای مجلس انتخابات کاندیداهای
۱۰۹ حزب  از تاکنون خبرنگاران گفته به گردید. آغاز

به نام ثبت انتخابات این در شرکت برای مختلف
احمدی نژاد به دولت سخنگوی است. عمل آمده
احزاب تصور غیرقابل تعداد که خارجی خبرنگاران
ما گفت: بودند گرفته مسخره به را شرکتکننده
هنوزدر مرحله«انتقام»ازسیستمتکحزبی اجباری
محمدرضا پهلویهستیموتاهزارحزبجای فعالیت
اپوزیسیون و داخلی چپ گروه های بسیاریاز داریم!
تحریم به را ایرانیان سال هر مانند خارجی راست

فراخواندهاند. رژیم به اعتراض منظور به انتخابات
انتخابات تحریم وقت که معتقدم شخصا من
با حقیقتایناستکه تازهایکرد. کار باید و گذشته
خالیگذاشتنمیدانانتخاباتفیلترشدهوفرمایشی
ومافیائی،اقلیتعامیومذهبیبهرایاکثریتدست
در آینده سال چند ما برای اکثریت و یافت خواهد
اقلیتباقیخواهدماند. من پیشنهادمیکنمکهمثل
اول تقیه سیاست و علم از استفاده قبل با سالهای
اینکهمالها آدمهای از بعد تحریمکنیمو انتخاباترا
بسیجکردند برایرایاجباریبهصندوقها کمتریرا
بدون رقابتبردهاند) میکنند انتخاباترا (چونفکر
مابه صورت ناگهانیوغافلگیرانهبرایرای دادن حاضر

کنیم! کم را آن ها همه روی و شویم

کجا ببریم؟ پایتخت را
انگارکهطرحانتقالپایتختایرانازتهرانبهیکی
دولت طرف از جدی طور به دیگر شهرستانهای از
است. بررسی حال مطالعه و اسالمی در جمهوری
طبقشایعاتتغییرپایتختبهاصفهانبهعلتوجود
نادرشاه آنبهمشهدبهعلتوجود تغییر عباس، شاه
از کریمخان زند وجود خاطر به شیراز به تغییر آن و
شدهاند. گذاشته کنار به و خارج دولت دستورالعمل
برای زیادی شانس شهر قم هم شایعات همین طبق
بسیاریازطالبانو فقهای ندارد. پایتخت بودنآینده
قم برای روی که خواستهاند احمدینژاد از دولت قم
پایتختومرکزجمهوریاسالمیحسابنکند. آنها
فحشای به اشاره ضمن سرگشادهای نامه طی در
انتقال با دادهاند که هشدار این منطقه، در گسترده
با مبارزه قادر به انتظامی نیروی این شهر به پایتخت
بود! تلفنی نخواهد دختران و زن خیابانی میلیونها
پایتختبهجایاصفهان درجلساتاخیردولتتغییر
دولت جهانبینی در راستای قم و مشهد و شیراز و
جمله از است. گردیده دیگر فعلیمعطوفچندشهر

برد! نام بغداد و دمشق بیروت، می توان شهرها

 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)


