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اسفند): ۱۳) مارچ ۳ دوشنبه
رسانهها انحصار و ایران مطبوعات در سانسور الیههای بررسی

سخنران: آرش سیگارچی

اسفند): ۶) فوریه ۲۵ دوشنبه
جهانبینی مورد در بحثی می شناسم، من که جهانی

بدیعی محمدرضا سخنران:

جاسوسی ماهواره
جمهوری موشک اولین آزمایشی پرتاب
مورد هنوز فضا به کاوشگر یک نام به اسالمی
وضع با دنیاست. بسیاری میپرسند مردم بحث
اقتصادیبدکشورواین کهحتیهنوزیکسیستم
نداریم جایگزینی سوختی یا گازرسانی و درست

صیغه ای است؟ چه فرستادن فضا موشک به
برخالفوزارتدفاع ایران کهساختوآزمایش
بزرگجلوهداده استازسوی اینموشکرا بسیار
معمولی موشک این یک شده که شایع غربیان
شبچهارشنبهسوری استکه فقطیککامپیوتر

اضافه کردهاند. تاپ» به آن یا «لپ زانویی
یکیاز مسئولینامنیتیواطالعاتیجمهوری
شد، اروپا پناهنده به پیش روز دو سه که اسالمی

و درباره هدف حساسی به افشاگریهای دست
به خبرنگاران او است. زده این موشک برنامه
اطالعات کسب ماهواره نوعی موشک این گفت:
وجاسوسی میباشد کهساخت آنحدود۲۰ سال 
زودتر بود قرار موشک این است. کشیده طول
ولی گیرد بهرهبرداری قرار تهران مورد متروی از
زمان در را ساختنش کلنگ تهران متروی چون
کار و شد افتتاح موشک از زودتر بودند زده شاه

افتاد. عقب به موشک این
که خودش را ما خبرنگار به این مقام امنیتی
فارسی چون (و بود کرده غربی خبرنگاران قاطی
این یک  شماره هدف گفت: بهتر می فهمید)
روی خاک دور بر راه از موشک کاوشگر جاسوسی
اولپرتاباینموشک اسراییلاستودرچندروز
عکسهای زیادی ازاسراییلگرفته شدهو بهدست
او است. رسیده اسالمی جمهوری ارشد مقامات
عکسها این بودم ایران در من که وقتی گفت:
دوربین بفهمیم تا کشید طول مدتها دیدم. را
الکی عکسهای شده و مدار خارج از ماهواره
بعد و کردیم کار عکسها روی خیلی میگیرد.
گرفته را که عکس چند خاخام فهمیدیم آخرش
وعقبمیروند نشستهوجلو کهجلوییکدیوار

میدهند! تکان دیوانهوار را سرشان و
موساد حرف امنیتی اضافه کرد: مقام این
دربارهاینکهجمهوریاسالمیمدارکغنیسازی
پرتاب اتمیخودرادراینموشکگذاشتهوبهفضا

نیست. درست نیفتد کسی دست به تا کرده
نیست درست اصال حرف این گفت: او
فعالیتهای مدارک کردن نابود به قرار اگر چون
این روی خرج همه این جای به بود هسته ای
آقایالبرادعیمیدادیم به موشکنصفپولشرا

کند! خارج ایران از خودش با را مدارک تا

خبر سینمایی چند
* فیلمانیمیشن«پرسپولیس»ساختهمرجان 
ساتراپی ایرانیمقیمفرانسهدرمقابلفیلم «زندگی
ادیت پیاف خواننده گل سرخ» (بیوگرافی مانند
در جشنواره سزار میگیرد. محبوب فرانسه) قرار

از فستیوال بعد فرانسه مهم دومین جشنواره که
رقابت خواهند یکدیگر با فیلم دو است این کان
دو تلخ زندگی درباره باید فرانسه داوران نمود.
بگیرند تصمیم یکی ایرانی و فرانسوی یکی زن
و کشیده بیشتر زجر یک کدام کنند که و اعالم

میباشد! جایزه الیق
اخراجیهای مسعود فیلم از موفقیت بعد *
خود فیلم دومین او ایران) لی (اسپاک دهنمکی
پخش آماده دو» «اخراجیها شماره نام به را
شده اخراج افغانهای درباره فیلم این مینماید.
در فروش گیشه به دهنمکی ایران میباشد. از

است. امیدوار افغانستانبسیار
نام  به را * عباسکیارستمی فیلم جدید خود
مسئولین دارد» به ادامه هنوزه هنوز که «زندگی
نمایش پروانه تا است فرستاده ارشاد وزارت
فیلم او سناریوی فیلم این از نماید. قبل دریافت
ایناداره به را نام«طعمخوشموز» به دیگرشرا
فیلم«طعمخوشموز»بهعلت بود. تحویلداده

نمایشنگرفت! عنوانتحریکآمیزشپروانه
«فیلم  مجله خبرنگار به میالنی تهمینه *
«واکنش من جدید فیلم گفت: اسالم» و
درباره بدخواهان اصال برخالف شایعات ششم»
ایران اسالمی رژیم براندازی برای مضاعف فشار

نیست!
* بهمنقبادی فیلمجدیدخودبه نام«زمانی 

زد! کلید را اسبها» مستی از بعد سردرد برای

هفته سیاسی تفسیر
دمکراتها و جمهوریخواهان نبرد

داخلی جنگ های و
اینحسین آقایخودمانیعنی«براک اوباما»
میالدی  ۲۰۰۸ سال جمهوری رییس کاندیدای
خیلیها و رفته خیلی خوب جلو تا حاال آمریکا
که خالف آنچه بر است. کرده غافلگیر را حسابی
هیالری خانم او رقیب میکردند پیشبینی همه
کلینتون(زندوست پسرسابق مونیکالوینسکی)
را نتوانستدمکراتها ایالتهایآمریکا بیشتر در

از حسین آقا شکستسختی بهخودجذب کند و
خانم کلینتون قبال افتاد. گریه خورد وحسابی به
او از این که سناتور تدکندی به جای تایید بعد هم
توصیه کرد آمریکاییان به را اوباما براک رقیب وی
الهی بود: گفته خبرنگاران به او بود. زده گریه زیر
اونمهمانیهاییکهدعوتشکردمکوفتشبشه!
وجود ندارد! کندی خانواده در ذره مردانگی یک
بویش میآید قرار که به امروز، اینطوری تا
«جانمککین» مقابلسناتور است«اوباما»در
 ۲۰۰۸ سال انتخاباتی در مبارزه  جمهوریخواه
خود حمایت پدر بوش جورج گیرد. قرار میالدی
بسیاریکه جواب و در مککیناعالم نموده را از
گفتهبودندمککینالکیخودشراجمهوریخواه
می کندسرشانداد دمکراتیکفکر واقعا و زده جا
پسر از باشد چه هر است: گفته آنها به و زده

است! بهتر من
این بین انتخاب در آمریکاییان از بسیاری
نکتههای درباره و دارند نظر اختالف کاندیدا دو
است. افتاده راه به بحث ها شخص دو این منفی
حسین که وسطش اسم خاطر به اوباما براک
اسالمیست ها مسلمانانو با که استمتهمشده

در او دوران مدرسه نزدیکی میکند. احساس
خانوادهاش در اندونزیزندگی می کرده زمانیکه با
اسالمی می رفته مدرسه یک به قضا بر دست و
او است. کرده وارد او محبوبیت به سختی ضربه
به را مدرسه این او که آورده آیه و قسم چه هر
به ناهار برای بهتری قیمه خورش که این خاطر
محصلینآن می دادند،انتخابکردهبه خرجمردم

است. نرفته آمریکا
ستادهای یکی از عکس قبل هم روز چند
روزنامهها و اینترنت توی را او تبلیغاتی و کمپین
پرفروش و  بزرگ پوستر آن در که گذاشتند 
دفتر این مسئول خانم سر پشت «چهگوارا»

داشت. قرار
این عکس تاکنونتوضیحیدرباره براک اوباما
بهرسانههای آمریکاییندادهاست ولی آن پوستر و
مراکز سایر دفاتر و در او به دستور شده که شایع
اوعکسهایمارتینلوترکینگ تبلیغاتیطرفدار
پوسترهای سکسی و سیاهان) رای (برای جلب
اسپانیایی جلب (برای کلمبیایی خواننده شکیرا
بسیاری وسیله  این به شدهاند.  زبانان) نصب
در را چه گوارا پوستر که کنند فکر است ممکن
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 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

براک ندارد. واقعیت و دیدهاند خیال و خواب
به سفید کاخ نام تعویض شایعه همچنین اوباما
است. کرده رد سفیدان رضایت برای را سیاه کاخ
او دارد. را مشکالت خود هم مککین سناتور
از آمالواهداف جمهوریخواهان مدتهاستکه
به را خودش و گرفته فاصله سنتی و اصولگرا
بار یک حتی او است. رسانده چپ و راست وسط
عنوان به میخواست قبلی انتخاباتی مبارزات در
و فعالیت کند مستقل حزب به کاندید پناهنده
خداحافظی همیشه برای جمهوری خواهان با

نماید.
گنده مانند را مککین دیگر مشکالت اگر
اندازهاش پیراهنی  هیچ  (که گردنش  بودن
منتقل خفگی احساس نوعی همه به و نمیشود
سن که نصف زنش بودن جوان یا میکند) و
او سن مساله بگذاریم کنار دارد، را شوهرش
به  ساله  ۷۱ کین مک  سناتور می ماند. باقی 
فرسوده و پیر بسیار آمریکاییان از بسیاری عقیده
از زمانیکه رییسجمهورانبعد است.مخصوصا
آدم عادی یک برابر پنج خود شغل تحویل گرفتن
نگاه بوش را (جورج میشوند پیرتر شکسته تر و
مادرش  بعدازهشتسالحدود۲۸ سالاز کنید

به نظر می رسد). پیرتر
مککیندر آخرینمصاحبهخودبا شبکههای
سن او درباره کهولت از که تلویزیونی آمریکا وقتی
داد: انداختند جواب دست را او شد و سوال او
نباشم ولی چهگوارا جوانی به من ممکن است

هستم! جوانتر کاسترو فیدل از سال ۱۰ هنوز

دنیا دماغ پایتخت تهران
متفقالرایتهران روزها این خبریدنیا مراکز
بهعنوان مرکزجراحیپالستیکجهانانتخاب را
کردهاند.گزارش کردهاندکهبهغیر ازدرصدپایینی
مربوط پوست خانمها و سینه که به جراحیها از
میشوداکثریتجراحیهایپالستیکرویبینی

ایرانیانانجاممیگردد.
نام نیز «پایتختدماغ»دنیا بسیاریتهرانرا
سال هر گزارش این خبرگزاریها طبق داده اند.
کردن کوچک یا خرج کوتاه کردن بیلیونها دالر

میشود. ایرانیان دماغهای

ایرانیانکمیکمتردروغ باخودمفکرکردماگر
سه دو روزی پینوکیو مثل دماغشان و میگفتند
آن در پول میشد چقدر نمیشد بزرگتر میلیمتر

مملکت صرفهجویی کرد!

تهران گدایان برای ویزا
را گوشمیکردم. گویندهمیگفت رادیو اخبار
دادن برای پناه را مرکزی اوکلند، کالیفرنیا، در
در خیابانخوابها و گدایان از نگهداری و
را از آنها بساط وسیله بدین تا نظر گرفتهاند
دور انظار عمومی از برچیده و خیابانهای شهر
مانند ساختمانی که مرکز این ساخت کنند.
آپارتمانمیباشدقراراستبهزودیآغاز مجموعه
ناقابل ساختمان مبلغ این هزینه ساخت و گردد
پذیرایی  گنجایش فقط و است میلیون دالر ۱۱
قرار  مجموعه این دارد! را خیابانی ۱۲۵ ولگرد از
استدارای تلویزیون، حمام، کتابخانه، ورزشگاه،
آشپز یا سر حرفهای شف یک و نیایشگاه باشد
بر را محل این آشپزخاانه سرپرستی مخصوص

بگیرد. عهده
اخبار خواندن گوینده داشت که طور همان
بهخودمگفتم خندیدم. بیاختیار ادامهمیداد را
اینگدایانخوششانسکالیفرنیاییآپارتمانشان
مملکت جمهور  ریس احمدینژاد از شیکتر 

ماست!
به ایران عادی مردم حاال کردم، فکر با خودم
آمریکا ویزای گرفتن صف های روزها همین کنار،
می شود. ایرانی کارتنخوابهای و گداها از پر
شامل کار ویزای یعنی وان ـ اچ ویزای نمیدانم

نه؟! یا میشود وطنی گدایان حال

آمریکا در شریعت قوانین
یا فناتیکهای و اسالمیستها که میدانید
که هستند این آرزوی در مسلمان مذهبی
شریعت قوانین پوشش  زیر جهان  همه روزی
و مدنی جایگزین قوانین آن قوانین و گیرد قرار
به رسیدن برای آنها شوند. دنیا امروز جزایی
فعالیت هستند. مشغول هدف شبانهروز این

حرکت هستند پرچمداراناین بنالدن طالبانو
و جنتی و احمدینژاد مثل دیگر آدمهای و
پایشان و دست توی هم شریعتمداری حسین
خیالی را «یتوپیای» این سنگ و وول میخورند

میزنند. بهسینه
آزاد کشورهای در که شمایی میدانم خوب
چنین تصور از می کنید زندگی دنیا متمدن و
میشود تنتان سیخ سانتیمتر بر هر مو جهنمی
اما پنبه دانه! بیند خواب در می گویید: شتر و
که کنیم بیایید فرض نباشید  خوش بین  زیاد
اروپا و آسیا آبهای بین اسالم از پیشرفت روزی
با چه و زبان خوش با چه مردم آمریکا و بگذرد
بهناچار زبانشمشیروبمباتمقوانیناسالمی را
مانند اخبار زیر اخباری اگر وقت قبول کنند. آن
این نکنید: تعجب خواندید زیاد روزنامهها در
بعد  سال دو (یعنی میالدی سال۲۰۶۵ در اخبار
۱۴۰ سالگی مرد!)  در باالخره کاسترو که از مرگ

اتفاقمیافتد:
در  هیل تامی مارک با اسالمی مانتوهای *

ورساچی مارک مانتوهای با شدید رقابت
وکالت  قبول برای هالیوود وکیلهای  *
برابر سه دستمزدی طالقه سه نوع طالقهای

اخذمیکنند!
چراغ هاینئونشهرالس وگاس درحراجی  *
نفعمستضعفانفلسطینیبهقیمتگزافیبه به

فروخته شد! امارات شیخ های یکی از
همه  آمریکایی بیلیونر  ترامپ  دونالد  *

میکند! مسجد تبدیل به خود را کازینوهای
با  آنجلس لوس سنی خیابانی * گنگهای
گنگهای خیابانیشیعه اینمنطقهدر یکجنگ
آنها از هزار نفر بیست و شده به رو رو روزه سه

بههالکترسیدند!
آمریکای  تقلید مرجع جانسون آیتاهللا *
شمالی در بیانیه ایگذاشتندرختکاجرا با کلیه
دلشان که آنها مربوطه برای دکوراسیون های
کرد ولی اعالم آزاد شده تنگ کریسمس برای
در نیمه است بهتر را درختها این تاکید نمود

بگذارند! خانهها در شعبان
* قاضیسعیدمرتضویبهعنوانقاضیشرع 
از نیمی روز کارش اولین در و انتخاب شد آمریکا

اعدام کرد! را مردم شیکاگو
*سخنگویطالباناعالمکردمجازاتاعدام 

را هیالریکلینتونرییسجمهوریسابقآمریکا
بررسی مورد زندان افتاده کردن به کار جرم به که
سخنگوی گفت: قرار است قرار داده است. این
تصمیمنهایی در مورداینمجازات از قاضیانشرع

شود. سفید افغانستان اخذ ریش
از  بعد آمریکایی زن فضانورد * جدیدترین
کتبی اجازه به فضا رفتن شد برای معلوم که این
به بازگشت به است مجبور نگرفته را شوهرش

گردید! زمین کره
در ایالت های  مردان از جدایی زنان * طرح
و ویرجینیای غربی جنوبی، و داکوتای شمالی
با جنوبی و شمالی کارولینای همچنین و شرقی
موفقیتانجامشدهاست.جزئیاتاینطرحبعداز
این کهمشخصشدمردان شرقیاغرب،شمال یا

شد! خواهد اعالم میدهند ترجیح را جنوب
جمهور  رییس احمدینژاد محمود * طرح
به «گراندکانیون» پرتگاه تبدیل برای ایران سابق
شورای بررسی جمکران ایران مورد از شعبهای

میگیرد! نگهبانآمریکا قرار
آنجلینا  و هیلتون پاریس سنگسار * مراسم
«مدیسون اسکورگاردن» سالن بزرگ در جولی
بی. اچی. تلویزیونی شبکه شد. برگزار نیویورک

 (Pay Per View) بپرداز و ببین صورت به که او
این انحصاری حق میگیرد پول خود مشتریان از
مراسم را مانند مسابقاتبوکسو کنسرت به مبلغ

است! خریده گزافی

در کاسترو دیکتاتوری
تازه مسیری

تصمیم چندروزقبل فیدل کاسترو رهبر کوبا
از و باد رسیده گرفتکه زمانبازنشستگیاشفرا
دارند سمتخودکناره گیریکند.بسیاریعقیده 
و کهولت بیماری کاسترو علت کنارهگیری که
مردم کردن کم رو برای او وگرنه اوست شدید
دیگر ماه چند جدید رکورد یک داشتن و جهان
صبر میکرد تا۵۰ سالحکومتش را جشنبگیرد. 
روزنامههایمعدودچاپهاوانا از یکی به کاسترو
گفته خودمان) تهران کیهان مثل چیزی (یک
است:حساب کردمکه از این به بعدفقط بهعنوان
ولیفقیهاوضاعکشور راکنترل کنموبرادرمرائول

دهم! قرار مردم انتقادات مقابل در را


