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اسفند) ۲۷) مارچ ۱۷ دوشنبه
خاورمیانه اسراییل در صهیـونیسم و نقش

شفازند سخنران:آزیتا

جهانی زن روز (۲۰ اسفند): به مناسبت مارچ ۱۰ دوشنبه
در ایران اجتماعی جنبش های سایر با آن رابطه و زنان جنبش اجتماعی

امانی سخنران:الهه

مهم هفته اخبار شوخی با
تهران  ستمگر و یاغی رژیم با بوش: * جورج

گو نمیکنم. و گفت
یک باهاشون نمی کنی گو و گفت که حاال ـ

بکن! دیگه کار
اعدام  عراق در آینده هفته شیمیایی * علی

میشود.
تا را بدهند ترتیبش شیمیایی با گاز خوبه ـ

برود! دنیا از خندهکنان
ختنه  در دنیا دختر سه میلیون سال * هر

میشوند.
میشوند ختنه که پسرانی تعداد به توجه با ـ
برسند! مساوی حقوق زنان به مانده خیلی هنوز

برای  را ما خداوند ایران: حزباهللا دبیرکل *
آفریده است! دنیا تصرف کل

آفریده! چی را برای ما بقیه پس ـ
است. جدی تهران رژیم تهدید «اوباما»: *

خبره! تازه چه فهمیده هم «بابا» حتی این ـ
نشده! هم جمهور رییس هنوز

دربند. دانشجویان وضعیت آخرین *
میکشند! دارند نفش هنوز ـ

خطر  با تهران خسروی فروشی * پیراشکی
تخریب رو به روست.

پیراشکی حلوای می کرد به جای باید قبول ـ
نشود! مزاحمش شهرداری تا بفروشد نذری

جهان اول قدرت ایران احمدینژاد: *
است!

این اثراتنورافکنسازمانمللحاالحاالها ـ
برنمیدارد! بابا این سر از دست

به  ایرانی نفر کم ۳۰۰ هزار ابتالی دست *
بیماریآلزایمر.

رفته یادشان که هستند اقلیتی هم این ها ـ
کردند! انقالب چی برای

غنیسازی به نیازی تهران رژیم روسیه: *
ندارد. اورانیوم

جورج به بوشهر در را خروست دم پس ـ
بده! نشان بوش

سرد زمستانی کارگران گرسنه  یک روز * در
زدند. کتک را یزد درخشان کارخانه

را سیر تابستان کارگران روز گرم یک در اگر ـ
نمیشد؟! داغی خبر میزدند کتک

مدارس  در  «کراک» مصرف گسترش   *
ایران. متوسطه و ابتدایی

یا «کراکر» دارند کردهاند فکر احتماال ـ
مفید برای سالمتیشان و میزنند  «کواکر»

است!
زدند. کتک تهران در را سیاسی فعال یک *
کیس» «فرنچ بهش داشتی انتظار ـ

بدهند؟!
عراق  ملت کنار در ما احمدینژاد:  *

هستیم.
پشت آنها! بعضی وقت ها هم ـ

در  * کمپینهایجمعآورییکمیلیونامضا
است. مد روز شده ایران

این نرختورم جمهوری اسالمیدو ـبهزودی با
بود! کافی نخواهد هم سه میلیون و میلیون

زمانپیروزی اتصال ما به امام احمدینژاد: *
کرد. را فراهم هسته ای

از روحمان که ما فرمودند هم زمان امام ـ
اتصالی نوعی احتماال ندارد خبری اتصال این

دارد! وجود
پوستی بیماری و حجاب رابطه *

و لطیف این پوست بهتان میگفتم وقتی ـ
اوست بیحجابی خاطر به لوپز جنیفر قشنگ

نمیکردید! باور

دیگر مرخصی ماه شش
صدر مقتدا برای

و عراق رهبر جنبش شیعیان صدر مقتدا
قبل نوکحمله گروه«جیشالمهدی»چند روز
برایشش توقفعملیات نظامیوسیاسیخود را
خارجی داخلی و رسانههای اطالع به دیگر ماه
بهخبرنگاران صدر عراقرساند.سخنگویمقتدا
ایران سیاسی داخل علت درگیریهای به گفت:
باید ما و نشده برای ما ارسال تازه دستوری فعال
معلق کنیم. او گفت که ناچار صبر را پیشه به
به این المهدی» «جیش سازمان کردن عملیات
از صحنه طور کامل به که مقتدا منظور نیست
است فعال هنوز مقتدا که گفت او شود. حذف
تمرین با راهپیمایی توام چندین کیلومتر روزانه و
انجام عراق المنصور و الصدر محلههای در را
فرم در برد و سر به کامل در سالمت میدهد تا

باقیبماند.
بهگفتهبرخیاز خبرنگاران ومفسرانسیاسی
و موفقترین خوششانسترین مقتدا صدر عراق
خاورمیانه می باشد. آن ها در تمام یا آخوند مال
تا برگزیده را آخوندی شغل که کسی میگویند
شش هر آنها ضمن در تازه و نکند کار هرگز

قول به و واقعا میگیرد هم مرخصی بار یک ماه
توش! زده معروف

تبریک
انیمیشن فیلم شکست وسیله بدین
«پرسپولیس»رادربرابرفیلمانیمیشن«راتاتویی»
برادران  همه به  ۲۰۰۸ سال اسکار رقابت در
و تهنیت تبریک هالیوود در اسالمی البیست

عرضمینماییم.
ایران و سیمای انجمن اسالمی صدا
روابط عمومی وزارت ارشاد

عراق مسافرت سوغات
ایران برای رییسجمهور محمود احمدی نژاد
عراقسفر کرد. اینمسافرت دو روزه به یکدیدار
عنوان کسب زیارت برای یک روز شامل روزه دو
با طالبانی مذاکره روز یک و «کربالیی محمود»
نخست نوریالمالکی و عراق جمهور رییس

وزیر بود.
احمدینژاد در بازگشتبهتهران به خبرنگاران
گفت: سفر بسیارخوبوسودمندیبود. اول این
بودم خانم داده به که رو قول مسافرت اون که
سواحل تفریحی و کشتی که این شد ولو انجام
قبول ایشان حال به هر نبود ولی کار در هاوایی
با خوبی بسیار مبادالت  که این دوم کردند.
که خبرنگاری سئوال در او داشتیم. عراق سران
قرارشد آنها پرسیده بودگفت: را جزئیات مبادله
به را القاعده هم ما بدهند و ما به را مجاهدین

برگردانیم! آنها

دلیل مسافرت ده
عراق به احمدینژاد

نوروز  عید تکانی خانه احمدینژاد خانم ۱۰ـ 
از خانه را احمدینژاد جوری یک باید داشته و

است! بیرونمیفرستاده
کشورهای همسایه  ببیند که برای این ۹ ـ
حالی چه در خود دیکتاتور رهبران مرگ از بعد

هستند!
کارتش  کردیت جایزه مجانی مایلهای ۸ ـ
اندازه به فقط او «Credit Card Miles» و یا

است! داشته محل بغداد به مسافرت
این  بشود به کربالییمحمود برایاین که ـ ۷

است! رفته مسافرت
در  مرضیه خانم کنسرت در شرکت برای ۶ـ 

است! داشته مجانی بلیط اشرف شهر
آمریکایی  سربازان نزدیک از میخواسته ۵ ـ
پاسداران سپاه برای امنیتی اطالعات ببیند و را

بیاورد! حزب اهللا و
به عراق برویقیمتهربشکه  گفتهاگر آقا ۴ـ 

میرود! باالتر دالر سه نفت
با مقتداصدر و  ـ میخواسته برایمصاحبه  ۳
بهعنوانمربیجدیدتیمملی فوتبال استخدام او

شود! رو شخصا با وی رو به ایران
خورش  عراق شیعیان که بوده شنیده ۲ ـ

پلویمجانیپخشمیکنند! و قیمه
احمدینژاد مسافرت یک شماره دلیل و

عراق: به
استانهای ایران  عراق یکی از که فکر کرده ۱ـ 
استواینمسافرتازسریمسافرتهایاستانی

بوده! کرده تجویز رهبر که است

سنتوری علی
اسالمی ارشاد فرهنگ وزیر هرندی صفار
بندرعباس به در فرهنگسرایی ضمن گشایش
خبرنگارانگفت:نمایشفیلمعلیسنتوریبههر
را از که آن کسانی و است فرم غیرقانونی شکل و
طریقشبکهاینترنتیوسینماهایلوس آنجلسبه
خواهند قانونیقرار پیگرد مورد نمایشدربیاورند
وزارت دشمنی درباره توضیحی وی گرفت.

نداد. فیلم این با فرهنگ
اینکهداستانفیلمبهصورت شایعاتیدرباره
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نباشد! ملل سازمان نور درباره هاله ولی بپرسید دارید سئوالی هر به عراق: سفر در احمدینژاد مشاور
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رهبرجمهوریاسالمی استبر سمبولیکدرباره
در فیلم این توقیف بسیاری و افتاده زبانها سر

میدانند. علت همین به را ایران
شایعات همه این به اشاره در صفار هرندی
نمایش حتی ما گفت و خواند بیدلیل را آنها
آزاد «نعمتنفتی» را موتوری»و فیلمهای «رضا
بخواهند لوس آنجلس جای هر کردهایم و اعالم

ندارد! ما اشکالی نظر از نشان دهند را آنها

طرحهای از هم باز
جدایی

شب تا صبح مسئولین رژیم ایران که انگار
مملکت بیشتر چه این که هر جز ندارند کاری
بقیه جلوی بیشتر را ایران ملت و کنند ضایع را
اگر حاال کنند. شرمنده دنیا متمدن کشورهای
بودند داده سامان را اجتماعی و اقتصادی اوضاع
مردان باقی از زنان جدایی مساله فقط همین و
مشکل حل برای چرا حرفی. اصال میماند یک
وسط ایران دیوار نیاییم زنان اختالط مردان و
هم از مثل حیوان مذکر را مونث و و بکشیم
کره به را زنان که باشد بهتر هم شاید کنیم؟ جدا
این همه و باشند دور مردان از که مریخ بفرستیم
هزینهجداسازیاز بیتالمالو مالیاتمردمخرج
ایرانهمجنسگرا نکنیم.میدانیداگرهمهمردم
اسالمی امروزه جمهوری از مسایل چقدر بودند

میشد؟ حل
تلفنهای تفکیک  به  جدایی  طرح  آخرین
پرچمدار و رسیده تلفن کیوسکهای و عمومی
اینطرح قراراست شهرمقدس قمباشد. احتماال
نفسی که که تقلید بهسرش افتاده مراجع یکی از
میفرستد تلفن در گوشی زدن حرف زمان مرد
که کننده بعدی استفاده نفس است با ممکن
و نوعیآمیزش خدایناکرده زناستقاطیشود

گردد! ایجاد جنسی
است تلفن قرار جدایی کیوسکهای طرح
که مردانه آنها عالمتگذاری با فقط شروع در
و نشوند آنها وارد  زنان تا شود  آغاز هستند
که تحریکآمیزی سکسی شعارهای و فحش ها
کیوسکها دیوار این و در آقایان روی معموال

نبینند. مینویسندرا
این که  کسانی بپرسد  نیست  اصال کسی
میکنند به فکر افتاده عقب و حجری قدر عصر
با آنها نیست بهتر دارند؟ چکار تلفن از استفاده
دود کار یا فرستادن پای کبوتران به بستن کاغذ
یک یاد چرا نمیدانم دهند؟ انجام را خود ارتباط
ایران افتادمکهبهاینکیوسک جوکتازهرسیدهاز
رفته بود تهرانو تلفنمی خورد. یکدهاتی آمده
معطل بودتویاتاقکتلفن عمومی وکلیملترا
بود. بیرونهمصف طوالنی ایجاد شده کرده بود.
را او که خانمی در جواب میآید و بیرون باالخره
سواد مگر دادمیزد و بود گرفته ناسزا بهفحشو
نداری؟نمیبینیباالی این نوشته زنانه؟می گوید:

ندارم! سواد من خانم نه
و می سوزد یارو حال به دلش هم خانم
کار ببینم بگو ولی نداره اشکالی حاال میگوید:
میدهد: کار میکنه جواب میکنه؟ مرد دهاتی

نداره! آفتابه ولی

اطالعیه
به علت اطالع میرساند که به وسیله بدین
چاپ دنبال «زنان» به تعطیل نشریه و توقیف
انتحاری، شهادتهای و زنان درباره مقالهای
فوری قبول آماده نشریه این زن کارکنان کابینه
سایر و جمله صیغه شهادت انتحاری از نوع هر

میباشند! موقت ازدواجهای
«زنان» نشریه سابق تحریره هیات

روسیه، انتخابات
لوسیه! انتخابات

روسیه در روز یکشنبه گذشته انتخابات در
خود قدیمی رفیق و دستیار پوتین والدیمیر
پشتوانه با «انتصاب» طریق از را مدودف یعنی
روسیه آینده جمهور رییس عنوان به «انتخاب»
در دوباره پوتین است قرار داد. قرار کار سر بر
روسیه  کشور ریاست برای میالدی ۲۰۱۲ سال
کند. شرکت کشور این انتخاباتی رقابتهای در
سالآینده عرض چهار در ایناست که صحبتاز

مدودف کابینه در وزیر نخست عنوان به پوتین
سرنخهمه سیاست های دورادور شرکتداشته و
گفته می شود باشد. داشته دست را در کشور
میالدی  ۲۰۱۶ سال در است دوباره قرار پوتین
سال۲۰۲۰  در دوباره و گردد وزیر نخست دیگر بار

یابد. جمهور دست رییس به مقام میالدی
پایان تا را این سلسله مراتب است قرار پوتین
زودتر کدام که  هر مدودف، یا عمر و  عمرش
دست کس به را روسیه و دهد ادامه فرا رسد،

دیگرینسپارند.

خاطرات کاسترو
فیدلکاستروکهبعدازانتقالمقامرهبریبهبرادر
روز چند سر می برد به در بازنشستگی کاسترو رائول
مهلت اجل گفت که اگر هاوانا به خبرنگاران در قبل
را  ۵۰ سالهاش به زودی خاطرات قصد دارد  دهد

کند. عرضه کوبا مردم و جهانیان همه به و بنویسد
این بودچرا اودرجوابخبرنگاری که پرسیده
خودتان ننوشته زمان حکومت در قبال را کتاب
را کار این اجازه دولتی سانسورهای گفت: بودید
بعضی حرفها با رائول می شود ولی االن نمیداد
شوخی خواند را جواب که این این از بعد زد! او را
گفت:«ولیاز شوخیگذشتهعلت ننوشتنکتاب
همان به او بود.» وقت کمی حکومتم زمان در
دیکتاتوری کار این مگر گفت: زیرگوشی خبرنگار

میگذارد؟! باقی وقت آدم برای

نیـروی استخدام آگهی
تهران انتظامی

(روز مارچ هشت روز رسیدن فرا آستانه در
پارکهای در بانوان تظاهرات احتمال و زنان)
مختلفتهراننیروی انتظامی برایتکمیلپرسنل
استخدام مینماید. موقت تعدادی کارمند خود

باشند: زیر شرایط دارای باید متقاضیان
ایران. اسالمی انقالب اصول به اعتقاد *

اقلیتهای  زمره در و اسالم از دین تبعیت *
غیرضاله) کشور نبودن (ضاله و مذهبی

سالگردهای  راهپیمایی در شرکت * سابقه

بهمن. ۲۲ ویژه به اسالمی جمهوری مهم
داشتن سوء سابقه. *

صورت  بدن و بر مشخصه عالمت نداشتن *
گردد. شناسایی موجب که

و  اشکآور گاز  از استفاده به  آشنایی  *
باتوم هایبرقی.

بدون  شلوار دست کت و یک * داشتن
عرق بوی (با  کلفت سیاه چادر یا و  کراوات
آشنایی و تحصیالت مدرک داشتن دارد) ترجیح
متقاضیان زبانهایخارجی ضروری نیست.از به
الکل و مواد مخدر به پزشکی اعتیاد آزمایش

شد. نخواهد انجام
امام دفتر از همین امروز را درخواست فرم
به  عکس ۱۲ قطعه با و تهیه خود محله جمعه

نمایید. ارسال اداره این
انسانی نیروی کارگزینی و اداره

همینجوری نوشته دو
که بنویسم مطلب یک میخواستم دیشب
ولی اینحرفها. از و مانده نوروز عید به روز چند

با امروز تاریخش بشه چاپ مطلب تا این چون
نوشتنش گذشتم.حیفشد. فرقخواهدکرد، از

مطلب جالبی بود!

* * *
دعا میکنند که و روز شب همه آنهایی که
کند کم مردم سر از را شرش جمهوری اسالمی
ایام که باز خیلی خوشحالند روزها دوباره این
به تجمع مردم است ممکن و است در راه نوروز

جرقه تبدیل شود.
تیم با قرار نیست دیگه دارند، چون هم حق
این باشیم فعال داشته فوتبال استرالیا مسابقه
چندتازمینلرزههر چندان بی اهمیتلنگهکفشی
اول و جنبشها! بیابان برهوتنهضتها استدر
روزهشتمارچشروعکندکه با قراراستخانمها
زناست. بعدچهارشنبهسوریاز راهمیرسد روز
پسرانجوانشلوغکنند. استدخترانو قرار که
بود. نخواهد تعطیل است خبری چون عید روز
تظاهرات روزسیزدههمقراراستهمهخانوادهها

بیندازند. راه به
شایداولهایتابستانخودجمهوریاسالمی
روز برای مردم را و وقت چاک بزند به ترسش از

تلفنکند! دانشجو

شماره عناوینمطالبهر برایاطالعاز
اشتراک نشریه، چگونگی چاپ آگهی، نرخ

ما با تماس آرشیو و مشاهده
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