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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

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

سخنران: آرش سیگارچی

انتخابات آمریکا هم از باز
بهترین کردن پیدا برای انتخاباتی رقابت
خود به اوج آمریکا در دمکرات کاندیدای حزب
رسیدهاست.خانمهیالریکلینتونشاخبه شاخ،
کاندیدای سیاهپوست اوباما براک سپر با به سپر
میباشد. بسیاری از مبارزه در حال این حزب
آمریکاییانازاینکه یک زن ویکسیاه پوستبرای
در سخت آمدهاند این رقابت میدان به بار اولین
ازقشر دویاینکاندیداها رفتهاند.هر هیجانفرو
عظیمی طرفدار برخورداروهرکدام ازسوی نیمی
میشوند. و فکری مادی رایدهندگان حمایت از
شایعاتی درمورداینکه برایقطعیکردن پیروزی
(با جمهوریخواه حزب برابر در دمکرات حزب
دو این مککین) جان سناتور چون کاندیدایی

خود معاون به عنوان را نفر دیگر باید کاندیدا
شده سرازیر اینترنت رسانهها و به کند معرفی
براک کلینتون، هیالری باید است. میگویند 
رای تا کند خود انتخاب عنوان معاون به را اوباما
براک میگویند ندهد. دست از را آمریکا سیاهان
طوالنیاش تجربه خاطر به را هیالری باید اوباما
معاونت حزبی به و پارتیبازیهای سیاست در
خودبرگزیند.شایعاتیهمدرمورداینکههیالری
ممکناستشوهرشبیلکلینتونرییسجمهور
به معاونت ریاست جمهوری منصوب کند سابق را
برسر زبانهاست. درصورتاین انتخابآخر دیگر
کسیبه بیلکلینتونجوکهاییدرمورد «فرست

گفت! نخواهد سفید کاخ لیدی»
هم کنار هیالری و اوباما در بودن احتمال
واقعیت از دور کمی سفید کاخ به رفتن برای
اوباما براک همسر که است این حقیقت است.
و قدرتطلب زن بسیار اوباما میشل یعنی
در زن دیگری را وجود و نمیتواند مستقلی است
و سفید کاخ (دکوراسیون کند تحمل سفید کاخ
و پوست سفید زن یک سلیقه برخورد احتمال
هر کلینتون هیالری خود). جای به پوست سیاه
رابطهسیاسیتنگاتنگ سیهانآمریکا با که چند
در رپ موسیقی پخش توانست نخواهد اما دارد
چند از بیشتر بلند صدای با هم آن را سفید کاخ
چون میشل اوباما غیر از آن تحمل کند. به شب
است ممکناست زیبایی قابلتوجهیبرخوردار از
قرار بیلکلینتون چشمچرانهوسباز توجه مورد
رسوایی های به تازه گیت» «میشل یک و گیرد

شود! کاخ سفید اضافه تاریخی

کتابهای پسرانه،
دخترانه کتابهای

جنجالجداکردن کتابهای آموزشیدختران
این است. گرفته باال ایران مدارس در پسران و
انگار بود شبیه جوک یک به ابتدا که جریان

در را خودش جای واقعیت یک عنوان به دارد
از طریق کند. باز اسالمی جمهوری  حکومت
و آموزش وزیر آبدارچی عمویش که رفقا از یکی
اصلی تهیه مسئول با زنعمویش و پرورش است
می روند جمعه نماز یک به درسی کتب چاپ و
برداریموجزئیات ایننقشهشوم از پرده توانستیم
عمو گفته به دریابیم. مقداری تا را جداسازی این
باال مقامات دستوراتی از دوست ما زن عموی و
کتابهای که آمده نمیداند) کسی باال (چقدر
تهیه زیر جدید قوانین مفاد به توجه با را درسی
دختر و دانشآموزان مدارس ابتدایی اختیار در و

پسر قرار دهند: و
عکسهای همه باید دختران کتابهای در
قانون باشند. این اسالمی حجاب دارای زنان
انوشه و ژاندارک  کوری، مادام عکس  شامل
در میباشد. دنیا  زنان شهیر  همه  و انصاری
مشغول مادران باید زنان و دختران همه کتاب
و در آشپزخانه آنها تصویر و ترجیحا بوده کاری
نقاشی و تصویر شالیزار کشیده شود. و آغل در یا
و کارخانهها ادارات و دفاتر در حال کار در زنان
تصاویر از کدام هیچ بود. در خواهد ممنوع اکیدا
مادر ترجیحا با همظاهر شوند. نباید شوهر زنو
عکس بود اما خواهد پسرش با پدر دخترش و با
کرسی زیر نشستن خانوادگی آنها مثال در حال
کنار در مادر و پدر که آن شرط (به ندارد اشکالی

نگیرند). قرار هم
باید کتب کاراکترهای همه پسران کتاب در
به آن ها زمخت و خشن قیافههای و بوده مردانه
نباید صورتشاصالح پدر نوعیچشمگیر باشند.
در کتاب فعل دادن مخصوصمردان باشد. شده
بابا داد. نان بابا داد. آب بابا مانند است. پدران و
از فعل حتیالمقدور زنان کتاب (در کتاب داد.
فعل که موردی استفاده شود). تنها باید گرفتن
است استفاده به پسرانه مجاز کتاب در گرفتن
دست از بابا و گرفت صیغه بابا نظیر: جمله هایی

میباشد. گرفت، جایزه رهبر
دخترانه کتابهای زنان مانند مردان پوشش
از لباس های غربی است. استفاده بسیار مهم
دستمال گردن بستن ولی است اکیدا ممنوع

این دیگر جزئیات می شود. توصیه فلسطینی
کتابها با شما در میان جدایی را بعد از چاپ

خواهیمگذاشت...

جنسی سهمیه بندی
دانشگاهها!

پسراندانشجوی احتمالیآینده لطفادهانتان
مثل است دولت قرار که فکر نکنید نیفتد. آب
مثال و کند را کوپنی و پسر دختر جنس بنزین
پسر یک هر دختر به یا و یک دختر پسر هر به
به وزیر دهن گشادی و فضول یک سهمیه بدهد!
دخترها تعداد نشستهای چه آقا که رسانده علوم
اقلیت  در پسرها و ۶۰ درصد شده دانشگاهها در
دستور داده می کنند! حال حسابی هستند و
بالفاصله و پسر کهسهمیه دانشجویدختر شده
برداشته میان از بیعدالتی این تا گردد تعدیل!
قبولی استسهمیه قرار طبققانونجدید شود.
پسران ۳۰  سهمیه و ۳۰ درصد دختر دانشجویان
ازطریقرقابت  درصدتعیینشدهو۴۰ درصدبقیه
شوند. کسی مراکز آموزشعالی کشور عادی وارد
نیستبه مسئولینبگوید حاالاز۴۰ درصد آخری 
که  این درآمدند آب از دختر آنها ۳۰ درصد زد و
پسر!؟  و ۴۰ درصد میشودهمان۶۰ درصددختر
دارند یا نیستچونپسرها بعید زیادهم (اینامر
درسخواندن فکر نان میدوند و دنبالیکلقمه
بازی شب کنکور دارنددختر و یا نیستند کنکور و
میکنند!)گروهیمیگوینداحمدینژادبعدازاین
کهدرغربگفتکهما در مملکتمانهمجنسگرا
را برای  ۴۰ درصد بقیه و کشیده خجالت نداریم
برای آن ها جنسیت تکلیف که پسرانی و دختران
است. گذاشته نیست مشخص بقیه و خودشان
هم حالیش ریاضی وزیر علوم ما فکر می کنم من
نیستواحتماالخودشپشتکنکوریه!به رفیقی
داد من اول به دست این سهمیهبندی را خبر که
جراحی که مملکتی اون توی ببین گفتم: حاال
شده اسالمی تبدیل جدید هنر یک به پالستیک

خودشان سال با یکعمل ساده نفر در هزار چند
کنند و تبدیل زن به از مرد یا و مرد به زن را از

شوند! دانشگاهها وارد جوری یک

میشود گرانتر بنزین
دارد آمریکا دوباره در و سوخت بنزین قیمت
باالمیرود.پیشبینیشدهکهتابستانامسالباید
بنزینیها بنزین به پمپ برای هر گالن دالر چهار

بسلفیم وجیکماندر نیاید.
امروزه هر قیمت که کردهاید دقت آیا هیچ
نزدیک یا مساوی همیشه آمریکا در بنزین گالن
است؟حدود۲۰ سال پیش  قیمتیکگالنشیر
شیر از بنزین و نداشت خارجی وجود فرمول این
لزوما رفقا از بعضی مثل من بود. ارزانتر خیلی
فکرنمیکنمکه زیرهرکاسهاییک نیمکاسهاست
گاوهای که اینقضیه مشکوک میشدم به وگرنه
برایگرانیبنزینیدارند اینتوطئه دستیدر دنیا

میکنند! خر را ما دارند و

تجاری آگهی
اطالعیه

شرکتسهامی«انقالب»بامسئولیتمحدود
عزیز هموطنان را به اطالع خود آغاز فعالیت
سابق، ژنرال چند توسط شرکت این میرساند.
شخصی لباس نفر دو سه جدید و اطالعاتی چند
آموزش افغانی و فلسطینی اردوگاه های در که
ما شرکت است. تاسیس گردیده دیدهاند نظامی
دنیا حفاظتی سازمانهای بزرگترین همکاری با
آماده حرفهای مزدور سرباز از هزاران استفاده و

می باشد: زیر خدمات
ـانجامهرگونهانقالبوبراندازیباکمترین  ۱۰

میزانخون ریزی.
نفرت  مورد سیاسی شخصیتهای ترور ۹ ـ

شما.
مواد  بمب، اسلحه، انواع فروش و خرید ۸ـ 

وسالح هایشیمیایی. رادیواکتیو
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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

بدهید! برای صیغه آماده زنهای لیست از اسم تا چند ما هم به آقا ـ

 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)

رقـص و شاد موزیک بوفه، بصورت شام

 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

مینهای زمینی و  انواع نصب ۷ ـ تعبیه و
دریایی.

و  ماهواره  سیگنال  فروش و  اجاره ـ   ۶
پارازیت. دستگاههایایجاد

شبنامه و  انواع تحویل و پخش ۵ ـ تهیه،
ادبیاتزیرزمینی.

هرتظاهراتمردمیو دانشجویی  مقابله با ۴ـ 
ودستگیریکلیهشرکتکنندگان.

دستی،کوکتل  آموزشساختانواعبمب  ۳ـ 
مدل. آخرین جلیقههای انتحاری و مولوتف

الکترونیکی  وسایل انواع فروش و اجاره ۲ ـ
استراقسمع، دوربینهای تاریکیشکن.

اینترنتی و  پایگاه های انواع برپایی ۱ـ  آموزش
ضد رژیم. یا رژیم و وبالگ طرفداری از

افتتاح مناسبت به محدودی مدت برای
البیست های استخدام در می توانید ما شرکت
و سناتورها و مردم آرای تغییر برای ما حرفهای
شوید.  بهرهمند تخفیف از۵۰ درصد نمایندگان

پوزش و تاسف
از خوانندگاناینصفحه کلیه از بدینوسیله
فکر زودتر به که بامزه بسیار چند مطلب حذف
موقع به نتوانستم و بود افتاده دیگر طنزنویسان

پوزش می طلبم! برسانم نشریه دفتر را به آنها

بیاری بز
ایران در گاز و گرانی کمبود خوب جنبه یک
گاز خودکشی با دولت خود گفته به است که این
بوده بین جوانانکه قبالخیلیمرسوم مخصوصا
هم آن دلیل افت پیدا کرده است. بسیاری حد تا
تا را گازش شیر اجاق کسی که هر است. واضح
را گاز بوی کند مسموم را او گاز تا میکند باز ته
این خیال به آنها و میرساند همسایه و در به
به میفروشد خانگی قاچاقی گاز دارد کسی که
نجات مرگ از او در نتیجه و میریزند او خانه
خیال که می کنم آن کسی میکند. من فکر پیدا
فکر مدتها از بعد و زده سرش به خودکشی
و گاز طناب و موش و سیانور مرگ میان کردن از
تاریخ قضا بر دست و کرده انتخاب را آخری این

گاز بحبوحه قحطی وسط خودکشیاش درست
و بزبیاری بدشانس بسیار آدم ایران افتاده، در
و درست مورد کشتن خودش تصمیم در و است

است! حقیگرفته

زن بودن خالف رانندگی:
عربستان جده شهر در زنی قبل روز چند
زندان به و دستگیر رانندگی جرم به سعودی
یک که دانشجوی زن عرب شد. این فرستاده
حاضر حال در در عربستان است زنانه دانشگاه
می کند روزشماری شرع دادگاه در حضور برای
دارد. قرار  زندان  در وثیقه قرار بدون  هنوز  و
دستگیری انگیزه و علت از مختلفی گزارشهای
دنیا مختلف خبرگزاری های توسط عرب زن این
زیر به قرار خالصه آن ها که رسیده ما دست به

میباشد:
این  دستگیری عربستان پلیس گفته به ۱۰ـ 
او بلکه رانندگی نیست و زن بودن خاطر به زن

است! نبوده الزم گواهینامه و تصدیق دارای
از  خانم این است: گفته عربستان پلیس ۹ـ 
رانندگی کتبی پسرش اجازه دوست یا و شوهر

است! نداشته
این  چون است: گفته عربستان پلیس ۸ ـ
و فقط بوده اسالمی شدید دارای حجاب خانم
قادر نمایان بوده روبندش از پشت چشمش دو
خاطر به نبوده و ایمنی صورت رانندگی به به
دستگیر رانندگان بقیه جان انداختن خطر به

است. شده
سوی  از نداشته مرد همراه چون راننده ۷ ـ

شده است. پلیس دستگیر
حال  در رانندگی به جرم زن راننده این ۶ ـ

است! شده دستگیر مستی!
بوده که  مردی نبوده و اصال زن راننده ـ  ۵
بوده پوشیده را زنان حجاب اسالمی لباس و

است!
اتومبیل  دزدی جرم به زن راننده ـ  ۴
مخصوص حرمسرایشوهرشوشکایتسایر زنان
رانندگی جرم صرف و به شده دستگیر حرمسرا

است. نشده بازداشت
۳ـپلیساخالقعربستانگفتهاست:موهای 

و مجبور بود زده روسریاش بیرون زیر زن از این
کنیم. متوقف را او شدیم

تایید  در عربستان راهنمایی پلیس ـ  ۲
خانم این موی است: گفته پلیس اخالق حرف
او همین برای و بود شده ترافیک اخالل باعث

گرفتیم. را
خبرنگاران  به عربستان دولت سخنگوی ۱ـ 

شما چه؟! به گفته است:

ماهواره زدن
آمریکاییان چندروزقبلتوسط موشکشلیک
هاوایی حوالی در جنگی ناو یک عرشه از شده
مورد در آسمان را خود یک ماهواره توانستند
این ماهواره نابود کنند. آن را و قرار دهند هدف
بدون استفاده باقی فضا به علتنقص فنیدر که
داشتکههر آنمنفجرشده ماندهبودخطر اینرا
هم قطعات از با همراه آن سوختی ذرات مواد و
آن کند. با زمین سقوط سطح کره بر پاشیده آن
نجوم علوم و دانشمندان نظامی کارشناسان که
دانستند، بینظیر خود نوع در را عملیات این
بسیاری ازکارشناسان سیاسی براینعقیده بودند
چند پرتاب به موشک جوابی است این پرتاب که
جمهوری اسالمی. یک کاوشگر قبل موشک روز
قصد عملیاتی چنین با طرح آمریکا گفتند آنها
پیشرفته تکنولوژی و نظامی قدرت دادن نشان

است. داشته را خود
خبر انهدام ماهوارهبیمصرفآمریکا درفضا در
به رو خوشایندی نه چندان عکسالعمل با ایران
که شد عنوان جمعه نماز چند در ابتدا گشت. رو
بهموشکجمهوریاسالمیرا قصدحمله آمریکا
داشتهو بهعلتمحاسبهاشتباهماهواره خودشان

است. گرفته قرار هدف مورد
اینخبرحتیازسوی«کیهان» اینکه از بعد
سخنگوی دولت گرفت قرار تردید تهران مورد
خارجی گفت: با خبرنگاران مصاحبهای ایران در
مرتب و لولو بترساند از را میخواهد بچه آمریکا
که او ضمن این میکشد. شانه ما شاخ و برای
توان مقایسه با در آمریکا را تکنولوژی نظامی
زدن گفت: خواند یکسان اسالمی رژیم نظامی
زمان ما نیست. هنر افلیج و ضایع ماهواره یک

پول همه این جای به تهران دانشجویان شلوغی
توانستیم کاسترو یکتلفنبه برادر خرجکردنبا
او از بزنیم! را آنجلس لوس همه ماهوارههای
ما که بگه داره جرات کی پرسید: خبرنگاران

تکنولوژی نظامی نداریم؟!

منتقدان به آپ شات
اسالمی جمهوری

سبک حسین درخشان ـ ـ به
منبهاینرفقایی کهپشت سرهمازجمهوری
اسالمیانتقادمیکنندو مرتبمیگوینداوضاعاز
۳۰ سالپیشخیلی بدترشدهحرف زیادیندارم. 
ولیاگر«مردانه»فکر کنند خواهنددیدکهاوضاع
آنقدرهاهمکهفکرمیکنندبدترنشدهاست.مرد
ایرانمیتوانیده هزار از بهغیر حسابیکجایدنیا
جوانترین خوشگل ترین، و جیبت بگذاری دالر
و را بخری دخترها بستهترین و گوش چشم و
با (حتی ببری؟ غربی کشور یک به خودت با
احتسابضعیفشدندالر).میدانیداگر برعکس

تویجیبت دالر هزار ده با اگر بودچطور میشد؟
کنی،یکپیرزنهاف کهزنجور میآمدیآمریکا
نمیدادند!  بهت هم چروکیده ۷۰ ساله هافوی

شده... خرابتر اوضاع بگو باز برو حاال

از جدید تعریفی
خودکفایی

بلوچستان اینخبرکهپدریدر هفتهگذشته
اتهامگناهبیعفتی به بادستخودشدخترشرا
سنگسارکرده خوراکرسانههایغربی بودوتتمه
آبرویاسالمیست های فناتیک کلهسیمانیبرباد
بازداشتبهسرمی برد این دخترفعالدر پدر رفت.
«دفاع از علت تکنیکی به آزادی او ولی احتمال
از احتمالمحکومیت شرافتخانوادگی» بیشتر
به او بود. بهجرم«قتلنفسناموسی»خواهد او
را احمقانه اینکار خبرنگارانکهمی پرسیدند چرا
کمبود قضیه از بعد است: داده پاسخ داده انجام
زیاد روی دولت که نباید گاز فهمیدم قحطی و

خودکفا بود! موارد همه در باید و حساب کرد


