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نمایش فیلم مستند

تمدن» «بحران
(Crisis of Civilization)

نیبرز رستوران نمایش: محل

زنان نماینده از هم این
امورزنانونماینده زهراسجادی،معاونمرکز
زناندر مجلس، میگوید: زنها قبلاز۴۰ سالگی 

ندارند! حسابی و درست عقل
که شده  کم عقلشان  ایرانی زنهای  آیا 
مجلس به طرف خودشان از نمایندهای را چنین
اگر پرسید سجادی  خانم از باید میفرستند؟ 
می گذارید چرا پس است درست شما حرف
در۱۲ سالگیو ۱۴ سالگی  دخترانمسلمانشما

کنند؟ ازدواج
جرعه یک برای در ایران بسیاری روزها این
کاری هر و میزنند حرفی هر ساندیس آبمیوه
و نان و باشند اسالمی رژیم محبوب میکنند تا

امر این از هم ایشان ظاهرا نشود. قطع آبشان
مستثنی نیست.

کردم نگاه سجادی را خانم زهرا عکس وقتی
نتوانستم حدسبزنم چون را سنو سالدقیق او
نام چادر به سیاهی پارچه با را بیشتر صورتش
زده اما با توجه به حرف هایی که پوشانده بود.
۴۰ سال  زیر هنوز ایشان که است مشخص کامال

ندارد! حسابی درست و عقل و است

زن الیحه ضد
در زن ضد لوایح از دیگر یکی گذشته هفته
اسالمی شورای مجلس نمایندگان جلسه آخرین
این الیحه بهرایگیریگذاشتهشد. ایران مطرحو
گرفتنپاسپورتتوسطزنانمی باشد مورد در که
قهری»،  ولی «اذن شرط ۴۰ سال برای زنان زیر
قائل را مذکر، برادر یا سرپرست پدر، اجازه یعنی
این اجازه از سوی نبودن است. در صورت شده
جایگزین می شود شرع حاکم حکم از ذکور دسته
از خروج را برای آقا حاج دم خانمها باید (یعنی

کشورببینند!)
این شرط سنی ایناستکه سر فعال بحث بر
که نیست بحث این اصال سر و نه؟ یا را بردارند
آیا برود آنتالیا به خواستبرایعشقو صفا آقا اگر
برای گرفتن گذرنامه ضروریاست اجازههمسر او
کشیدن مهریه باال برای خواست آقا یا اگر و نه! یا
فراری کشور از و ببندد مطلقهاشفلنگرا همسر

یا نه؟ است الزم سابق همسر اجازه آیا شود

علوفه قیمت
کیلویی۶۰۰  به ایران در کاه قیمت که شنیدم
شلغم  و ۹۰۰ تومان حدود کیلویی جو تومان،
۵۰۰ تومان رسیده  حدود به یونجه و چغندر و
قیمتها این با کنید قضاوت شما حاال است.
صدای و کند ایران زندگی می تواند در خری کدام

عرعرشدرنیاید؟!

بدبخت چه گاو و خر بپرسد کسی نیست
االغ یک که را تحریم ها چوب که کرده اند گناهی

بخورند؟ بوده دیگریمقصرش

ملی! اینترنت
جدید ملی اینترنت  که این برای  دیشب
از یکی کمک با کنم تجربه را جمهوری اسالمی
آن به آمریکا از توانستم کامپیوتر اهل بچه های

کنم. سیاحت کمی در آن و شوم وصل
اینترنتملی به اینترنت جهانی از اولاینکه
الس وگاس رفته از که است این مثل رفتن ایران
سرعت یا از هاوایی به کویر لوت. قم و به باشی
نتیجه کلمه کنم. برای گرفتن عرض که چه را
جواب تا جستجو باید کمی صبر کنی. و مورد
سه  دو یا و بخوانی نماز میتوانی۱۷ رکعت برسد

بزنی. چرت ساعت
نتیجهجستجوهاهم خیلی خندهدارهستند.
یک به را میتوان ملی جستجوگر اینترنت موتور
آدمخلوچلتشبیه کرد. مثالمیزنی «چکش»
میآورد! میزنی روسیه را باال انقالب تاریخچه
را نشان بخاری برقی «سرما خوردگی» قیمت
برای «تی» انواع شرت» «تی می زنی میدهد!

می آورد. را زمین نظافت
را میزنی«خمینی»عکسصادققطبزاده
کاشتن می زنی«کاشتنمو»طریقه باالمیآورد.

می دهد. را نمایش انگور درخت
هم کلک تقیه و کمی ملی این اینترنت البته
در هم انحرافی و کلی جواب دارد وجود کارش در
موتورجستجوگرشتوسطبرادرانمثبت«آیتی»

است. شده تعبیه ایران اسالمی
مشکی چادر زنانه» «شورت  میزنی مثال
برایت طرز مو» میزنی «رنگ نشان میدهد!
نشانمیدهد!می زنی واجبی را از استفاده تهیهو

میآورد! عکس آبمیوه ساندیس را «ویسکی»
کردم: تایپ  و کنم تفریح کمی خواستم 
لباسهای فروشنده و (طراح سیکرت ویکتوریا
سری پروندههای آمریکا) یکهو تمام در زنانه زیر

داد! نمایش اطالعات را وزارت
زدمسکس،یکهولیستکاملتمامسایتهای

باال آورد! را موقت ازدواج و صیغه به مربوط

اپوزیسیون وضعیت
فعالیتهای اپوزیسیون اخبار آنها که برای
خالصه بطور می کنند دنبال را کشور از خارج

می کنیم. شما تشریح را برای آن ها وضعیت
به  پیش ۳۰ سال از اپوزیسیون این وضعیت
همگروهی است. هنوز اینطرفتغییری نداشته
را اسالمی انقالب درخت ریشه میگویند باید
خودش درخت این میگویند دوم گروه و سوزاند

میافتد. میشود و خشک
را جدیدی نظریه دیگری گروه جدیدا البته
که است این از عبارت نظریه این کردهاند. ارائه
انتظار در یا و درخت این ریشه سوزاندن جای به
کلفت کارگر گردن چند آن باید شدن خشک
تا کنیم استخدام غیرقانونینیستند مکزیکیکه
از بعد کال ما و را قطع کنند درخت این بیایند و
که معلوم از کجا باشیم. ریشه درخت نگران آن

شود؟ سبز دوباره

درمان دنبال به چاوز
درمان برای بار چهارمین برای چاوز هوگو
ول بطور کرد. مسافرت کوبا به سرطان خود
خود و مشاوران همراهان یکی از به خصوصی
تعریف گفتهبود:اگراینقدراز سیستمپزشکیکوبا
میگذاشتمو کارم کنار رودربایستیرا نکرده بودم
راه آمریکایی بیمارستان یک به مراجعه بار یک با

میافتاد.
اصرار احمدینژاد خودگفت: اینمشاور به او
امام قبر و به ایران بروم برای معالجه به داشتکه
از بعد ولی کنم پیدا شفا تا ببندم دخیل خمینی
اینکهفهمیدم«دخیل»بهفارسیمعنیشیمی

کردم. رد را نمیدهد دعوت او درمانی

دوست بسیار احمدینژاد همچنینگفت: او
ایران ایرانبروم. اومیگوید داردمنبرایمردن به

است! بهشت مردن برای
بودم ایران که آخری  دفعه  گفت: چاوز
تا چند جون هوگو میگفت مرتب احمدینژاد

بگذاریم. ملت این سفره سر ما بده نفت بشکه
نیست، خوبی کرد: ایران جای اضافه چاوز
گدا شنیده ام و مردن برای نه و درمان برای نه
این یکی از احمدینژاد هم و این زیاد دارد هم

است. گداها

شب «یلدا» جشن
بدتر پارسال یلدای از امسال یلدای ایران در
خوردن به وسعشان نفری چند پارسال باز است.
اما میرسید،  شیرین آجیل و هندوانه و انار 
شب در هم شکستن آفتابگردان تخمه امسال
البته است. شده اشرافی و تشریفاتی چیزی یلدا
در که شده فراهم بیشتری وقت ایران مردم برای
جهانی او مدیریت و احمدینژاد به بلند این شب
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تا همه بنداز عکس را توی من سر پشت تابلوی عکاس، این آقای حداد عادل:
مهمترم! احمدینژاد و از چغندر نیستم برگ من که ببینند

شوخی عکسی بگویند. بیراه و بد
میماند دیگر دو سه سال احمدینژاد اگر
نبود خوردن خبری از دیگر شب یلدا احتماال
زیر شادی و تفریح برای دقیقه چند باید ملت و
به پایبقیه می مالیدندوهمان کرسیپایخودرا

بخوابند! که میرفتند شب اولهای

پاطی قاطی احساسات
ایرانی یک

منی،عشق منی، کوپنبنزینمنی، توجیگر
ماهواره منی، وجود منی، ماه منی، مسلم حق
گمشده رای روح منی خمینی، منی، عمر منی،
میگه منی که امید منی، یار دبستانی منی،
بتشکنی منی، ساندیس  دارم»،  «دوستت
برقصه... باید امام برقصه... باید امام خمینی،

چینی چیز همه
چینی، ظرفهایمان چینی، کفشهایمان
نماز مهر چینی، تسبیح چینی، روسری و چادر
تخم مرغو آفتابهچینی، چینی، قبله نما چینی،

مرغچینی...
نه غربی، نه شعار این نمیفهمم من اصال
آیا داشت؟ معنی چه اسالمی جمهوری شرقی،

شکست؟ و هم چینی بود شعار این

عید نوروز کریسمس و
خودمان

و زرق این نگذارید ایرانی، عزیز هموطنان
کند. زده جو کریسمس شما را برقهای

مثل آهنگهای مخصوص کریسمس، این
سفید برفی کریسمس یک رویای در «من
نوئلداردبهشهرمیآید»،«ستاره هستم»،«بابا
کریسمس برای من که چیزی «تنها درخشان»،
«جینگل مبتذل و آهنگ جلف یا و میخواهم»
را زدن زنگ نوعی معنی که بل» جینگل بل

و خود فرهنگ ایرانی از را نباید شما می دهد،
کند. دور نوروز عید

ترانه باشعرهای بهجای اینهمه آهنگ و چرا
تا عید نمیکنید صبر کمی بیارزش سطحی و
بز بز خودم «ارباب آهنگ و برسد خودمان نوروز

لذت ببرید؟ و کنید گوش قندی» را

و آگهیهای تجاری
عمومی

در برج مرتفع یک در دستگاه آپارتمان یک
شمالتهرانبا۱۸ اتاقوچهارحمامجهاتاجاره 
ایده آلبرایایجاد خانهعفاف فوریموجود است.
با لطفا ساعته. یک موقت صیغه امور دفتر یا و
حاصل نمایید. تماس آقا... حاج پسر تلفن... با

***
کتابجدید«جوجه کشیدرآپارتمان»توسط
ارزان مرغ تهیه جهت خوشذوقیان مهندس
آماده گرانی مرغ در اوج بدون هورمون خانگی
درخواست است. از عالقمندان انتشار و چاپ
مرغدولتی) تومان(قیمتدو هزار داریممبلغده
آنها برای این کتاب ارسال نمایند تا آدرس... به

پستشود.

***
گذرنامه دریافت و جهت کشور از خروج برای
مذکر قیم یا برادر پدر، اجازه ارائه به ملزم که
یکی از در بتواند که هستم کسی دنبال است به
گذرنامه نقشهای باال ظاهر شده و مرا برای اخذ
اصال شما سرویس هزینه مورد در نماید. کمک
دو را درخواستی مبلغ تمام و زد نخواهم چانه
دستیتقدیمخواهمکرد. لطفا بامیترا...باشماره

تماسبگیرید. موبایل...

***
پیادهروی در آمریکایی سنتی یک سکه یک
برایدریافت لطفا پیداشده است. نزدیکخانهما
و معتبر کارت شناسایی با ارائه گمشده سکه این
منتماس حاصلنمایید. با کارتبانکی معتبر یا

موبایل... اعتمادزاده. علیاصغر

***

عکس شامل قدیمی عکسهای تعدادی
از قبل مختلط دانشگاه های در پسران و دختران
با چندنسخهمجله یا و فروش می رسد انقالببه

می گردد. معاوضه آمریکا بوی» «پلی
حاصل تماس موبایل... علیاکبر... با لطفا

نمایید.

***
که واتان» «لویی  مارک کفش  جفت یک
خاتمی اصالحات دوران (در نشده استفاده زیاد
دوران دولتی کیلو مرغ دو با کرده ام) را خریداری
تلفن...شروین ضداصالحاتمعاوضه میکنم. با

تماسحاصلنمایید. محمدزاده

***
جهت شجاع و خبرنگار عکاس نفر چند به
نیازمندیم. از شهر حلب سوریه تهیهعکسوخبر
رایگان بلیت اضافه به  کافی  مزایای و حقوق
شدگان استخدام به متبرکه قبور زیارت برای
خبرگزاری کارگزینی لطفا با گرفت. خواهد تعلق

«فارس»تماسبگیرید.

***
با  معاوضه جهت ۱۸ عیار طالی دندان یک
تماس تلفن... با لطفا است. آماده دالر مقداری

حاصلنمایید.

یعنی چه؟ آمریکا مرگ بر
ریال حقوق به که یعنی این آمریکا مرگ بر ـ

کنی. خرج دالر و به بگیری
یعنیاینکهعالفو حیرانو آمریکا ـ مرگبر

بمانی. منتظر آمریکا ویزای صف در مضطرب
از را اخبارت که یعنی این آمریکا بر مرگ ـ
سیما» و از «صدا آمریکا» بگیری نه «صدای

جمهوری اسالمی.
کمربندو آمریکا یعنیشلوار جینو مرگبر ـ

«پولو» باشد. مارک و پیراهنت کفش
میلیون چهار این که آمریکا یعنی بر مرگ ـ

بسلفی. «آیفون» یک برای
نباشی خروس که این یعنی آمریکا بر مرگ ـ

مرغ بایستی. توی صف ولی
معالجه برای این که آمریکا یعنی بر مرگ ـ

کنی. به آمریکا سفر پزشکی

ملی اینترنت این که آمریکا یعنی بر مرگ ـ
اینترنت دنبال به فیلترشکن با و کنی باز را

آمریکاییباشی.
پاکستانی مرغ که یعنی این آمریکا بر مرگ ـ

بخوری. آمریکایی برنج با را

ادبیات بخش

شاید... زندگی
از دسته پر است درازی خیابان زندگی شاید

پشمالو. مردم از پر زن، سینه
که است زنی شاید زندگی

جزایر کارائیب مانند مرغی در خود را کاکل
تحریک نرش را جفت تا رنگ میکند طالیی

کند
که است زنی شاید زندگی

دولتی بازگشته مرغ صف از زنبیل خالی با
است

ائمه اطهار احترام به زنی که یا
محرم ماه رمضان و در

خود کتک نمی خورد... شوهر از
درس و آزاد شده است که شاید زنی زندگی

میخواند
میرود اسالمی آزاد دانشگاه به نیمهوقت
بشقابهای آشپزخانه جای شستن به و

ماهوارههای بشقاب مهندسی مدرک با
تنظیممیکند. شوهرشرا

که است شاید زنی زندگی
معاش امرار برای

عضو «خانه عفاف» جای «خانه سینما» به
شده است

کاف مستر آبمیوه جرعه ای برای که زنی
است... شده

است درازی خیابان شاید زندگی
به بنبست حق آمدن زنها از کوچههای که

ندارند را آنها
این گونه آغاز که است شعری زندگی شاید

میشود:
زندگیشاید...

می شود: که اینگونه تمام شعری یا و
زندگیشاید...

۴۹ تلویزیون ۲۴ ساعته
فارسی زبان

۸ موج 
رادیویی فارسی

(رادیو ۲۴ ساعته صدای ایران  
و رادیو صدای ملی ایران)

تلفن همراه : ۳۹۹۱ ـ ۳۷۲ ـ ۲۴۰
Cell: 240.372.3991

با استفاده از امكانات ما می توانید به بیش از ۶۰ كانال تلویزیونی 
و رادیویی با كیفیت عالی دسترسی داشته باشید    

به انضمام كانال های كشورهای:
اروپایی، تركیه، روسیه،

و بیش از ١٢ كشور 
عربی و آسیایی

فروش دیش ماهواره 

 * قیمت فوق در صورت پرداخت هزینه نصب عرضه می شود

با نصب بهترین 

دستگاه های ماهواره ای 

 Omega Sat HD
(های دفنیشن) كانال های 

تلویزیونی ایران و جهان 

را به خانه شما می آورد

بدون پرداخت آبومنان
As Long as they are free

*فقط $169

WORLDWIDE TRAVEL, INC.

TEL: (202) 355 - 9915
(800) 343 - 0038 Ext. 115

E-Mail: farzad@wwt-usa.com
with offices located at Maryland (Baltimore, Gaithersburg 

& Silver Spring),  Virginia (Alexandria) & Washington DC

ایران ـ ترکیه ـ افغانستان ـ امارات ـ کویت ـ عربستان
Iran -  Europe - Middle East

* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

برای اطالع از بهترین نرخ ها با فرزاد یزدانی تماس بگیـرید 


