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اخالقی تلههای
از زمینه قبل هفته در ایران خبرهای داغ
و مالی موضوعات به کامال شده و خارج سیاسی
رییس سردار زارعی، دم بازگشته است. سکسی
اختالط سکس این بدعت گرم که تهران، پلیس
او بایدگفتدمتیم (البته شروعکرد سیاسترا با
گرم باشد تاهمکاری آن شش دخترنیمه لختی که
نماند!) قدردانی بدون بودند شده دستگیر او با

سریعا که  زارعی سردار افتضاح از  بعد
تومان  پرداخت۵۰ میلیون با او و شد ماستمالی
آورد دست به را خود آزادی معجزه آسایی طرز به
این قاضی به جرم رسید. فالح قاضی به نوبت

زندان  به ۱۳ ساله پسربچهای با لواط) (یا لوات
جور  نتوانست را تومان ۵۰ میلیون چون و افتاد

کند! خودکشی که شد مجبور کند
دیگری قاضی اتفاق این از قبل چندی گویا
رفته قزوین به خوشگذرانی و تعطیالت برای که
خودش که شد موفق ولی درآمده کارش گند بود
۵۰ میلیون  مبلغ قاضی استان دیگری نماید و را

تومانصرفهجوییکند.
افتضاحبعدیتوسط یکیاز معاونیندانشگاه
با که ایشانقصدداشته گویا آمد. وجود زنجانبه
خوابگاه محل در را دانشجویی دختر ارعاب و زور
این جنسی قرار دهد. دانشجویان مورد تجاوز
را دانشجو دختر دارد نام مددی دکتر که معاون
او نشود ماهه صیغه هفت که اگر بود تهدید کرده
کسینمیداند) بوده اضافهاشبرایچه (یکماه
انضباط صفر نمره تن ندهد او به خواسته های و

نمود. خواهد دریافت
مادری مانند روزها این تهران «کیهان»
که مرتب اسهال نوزادش که پوشک کثیف شده
روزنامه این میکند. عوض تند و تند را میشود
سنگ دانشگاه به دام افتاده معاون از دفاع در
به این را خبر درشتی تیتر در و تمام گذاشته
ایجاد برای است: «تله اخالقی درآورده صورت
کرده است عنوان دانشگاه ها» و بعد آشوب در
نظام دشمن سرمایهگذاری رسوایی «این که
شخص از غیر که می گویند روزنامه این بود.»
دارد  حزباللهی ۱۰۰ آبونمان «آقا» فقط حدود
تجاوز دانشجوی مورد دختر مقالهای مفصل در
و دست اسراییل و آمریکا جاسوس را واقع شده
در خارجیان خوانده و بهطور ماهرانه ای نشانده
پایان مقالهنتیجه گیری کردهاستکهدکتر مددی
دشمنان خارجی بلکه نداشته کاری این دختر با

کنند! تجاوز خواهر این به میخواستهاند

ایران در زنان پیشرفت
برنامه سازمان زنان  امور  اداره  آمار طبق
در زنان پیشرفت اسالمی بودجه جمهوری  و

زمینههایمختلفدانشگاهی،تحقیقاتی،علمی،
سال اخیر بسیار و علوم انسانی در ده هنری
بانوانایرانیدرصدر زنان همتای چشمگیر بوده و
گرفتهاند. قرار خاورمیانه دیگر کشورهای در خود
دانشگاههای ظرفیت که کرده عنوان مرکز این
ایراناکنوناز۶۵ درصددانشجویمونثبهرهمند 
به  ۱۳۹۵ خورشیدی سال تا درصد این و است
سخنگوی  یافت. خواهد افزایش ۷۰ تا ۷۵ درصد
است که کرده اظهار امیدواری دولتی این اداره
یعنی  خود فعلی جایگاه از ایرانی سال۱۴۰۰ زن تا
تمتعجنسی وسیله درصد نود انسانو درصد ده

ارتقاء یابد! درصد انسان ۲۵ به

کجا از را لباست
خریدهای؟

اجتماعی»توسطنیروی طرحضربتی«ارتقاء
حال فراوان در شدت و حرارت با انتظامی تهران
تهران از ما خبرنگار گزارش به میباشد. اجرا
که حرارت تهران به دمای درجه افزایش هر با
میکند کوتاهتر طلب و لباس راحتتر طبیعتا
نفر صد جوانان و دختران زنان، دستگیری تعداد
هزاران تاکنون میگوید ما خبرنگار میرود. باالتر
ارشاد» «گشت خودروهای ماموران توسط نفر
سوی از که طرح این شدهاند. زندانی و دستگیر
جامعه» «تنزل شخصیت به طرح تهران مردم
و جدید ابعاد از سال جاری  در است معروف
دستگیری از بعد میباشد. گستردهتریبرخوردار
از و پشت کرده اسالمی به مدهای که جوانانی
از می نمایند استفاده مو و لباس غربی مدهای
خریدهای؟ کجا از را لباس این میپرسند: آنها
است؟ درست کرده آرایشگاه کدام موهایت را ویا
و بوتیکها سراغ به سپس  انتظامی ماموران
را آنها کار و واحد کسب میروند و آرایشگاهها

پلمبمیکنند.
شکایتنامه های حقوق بشر فعاالن از برخی
این و از نوشته سازمانهای مختلف فراوانی به

اگرطرح گفتهاند: رفتاردولتانتقادکردهاند.آنها
مامورین لذا باشد واقعی طرحی اجتماعی ارتقاء
لباس فروش محل یافتن از بعد باید انتظامی
و بشتابند آنجا به موی آنها آرایشگاه یا و جوانان
بیاورند نه در روز مد پیرو جوانان شکل به خود را

کنند! تعطیل واحد کسب و کار را آن که این
معتبر حقوقدان و دادگستری وکیل چندین
ایرانیبهرفتارخشنوغیرانسانیمامورانانتظامی
زناناعتراضکردهوگفتهاند:طبق مردمبهویژه با
قانوناساسی جمهوریاسالمیکسیحقندارداز

کجا خریده ای؟ از را لباست بپرسد که کسی
در مصاحبه ای در انتظامی نیروی سخنگوی
همین اتفاقا است: گفته حقوقدانان این جواب
سئوالی هر که حق می دهد ما به اساسی قانون
خواستیمبپرسیم؛حاالشانسآوردهاندکهازشان

خیابانها! توی آمدهای چرا اصال نپرسیدهایم

نام با ایتالیا خیابانهای
ایرانی جنبشهای

شوخیشوخیمثلاین که نامگذاریخیابانی
واقعیت  دارد به نام«۱۸ تیر» به ایتالیا رم شهر در
آل بانو با (که آالنو جانی آقای میشود. نزدیک
نه (و رم شهردار ندارد) نسبتی قدیمی خواننده
ایده این است: گفته خبرنگاران به قم) شهردار
فعالیتهای یادگار که خیابانی نامگذاری برای را
بسیار است دموکراسیخواهانه دانشجویان ایران
خواهم آن کوشش تحقق و برای دارم دوست

کرد.
ازسویچندنویسندهمعتبروژورنالیستهای
مختلفنامیدن خیابانیبهنام«علی نیکونسبتی»
وحدت تحکیم  دفتر  عمومی روابط  مسئول 
را خیابان این است قرار است. شده پیشنهاد
لهجهخودشان«نسباتی»بگویندتا با ایتالیاییها

نگیرد. قرار سئوال مورد آن ایتالیایی اصالت
گیری رای برای رم شهردار موافقت دنبال به
درموردنامخیابانیبهاسم«۱۸ تیر» چندین گروه 

به خیابانها نامگذاری خواستار ایرانیان از دیگر
نامجنبش هایمختلف ضددولتیوضداسالمی
خواستار از زنان ایران از جمله گروهی گردیدهاند.
جنبش  سرکوب سالگرد «۲۲ خرداد» نام رزرو
میالن شهر خیابانهای از یکی برای ایران زنان
سوی از این خیابانها نام  تصویب  گردیدهاند.
خارج زیاد ایتالیا شهری شوراهای و مسئولین
غیر رفتارهای ادامه با بسا چه و نیست تصور از
انسانیجمهوریاسالمیتمامخیابانهایکشور

گردد. تبدیل تقویم در روزی نام به ایتالیا
مسافرت ایتالیا روزی به میشود خوب چه
تابلوی سر بر ایرانی نامهایتقویم دیدن با و کنید
وطن در احساسکنیدهنوز خیابانها بسیاریاز

خودهستید!

ایران برای جدید بسته
رسید. تهران به اروپا اتحادیه ارسالی بسته
برای بررسی و مطالعه ماه چند از بعد بسته این
با مشکل اروپا اتحادیه و غربی جوامع در رویی رو
بود. گردیده ایران آماده هستهای  فعالیتهای
تحویلاین از اروپا بعد سفیر اتحادیه سوالنا خاویر
خبرنگاران به دولت جمهوری اسالمی به بسته
ما «بسته» اهل نمیکنم اینها فکر است: گفته
اهل فعالیتهای «دربسته» چون اینها باشند
این تهیه گفتدر او ماند. خودشانباقیخواهند
معطوف رژیم تهرانرا بیشتر بستهسعیشده بود
پیشنهادی هویج بسته تا چماق. نماییم هویج
و مالی بالعوض کمکهای شامل اروپا جدید
ایرانقول آنبه در و اقتصادیوسیاسیمیباشد
در غرب هستهای انرژی تکنولوژی که شده داده

گرفت. خواهد قرار ایران اختیار
گفته خبرنگاران به ایران دولت سخنگوی
اروپا و غرب هستهای انرژی دنبال به ما است:
می خواهیم. انرژی هستهایخودمان را نیستیمو
انرژی است: گفته خبرنگاران به شوخی به او
برقش و نیست  اسالمی ذبح غرب  هسته ای

حرام است!
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر

از رسانه ها با مصاحبهای در متکی منوچهر
این تهیه را برای خود وقت اتحادیه اروپا که این
است: گفته و نمود تاسف ابراز کرده تلف بسته
مدت ها از بعد که بود قدیمی بسته همان این
روی تمبرهای ما رسید؛ حتی دست به دوباره
بستهتمبرهایباطله قدیمیبود کهدوبارهازبسته
روی هم بودند. ما تف زده و کنده بودند قدیمی
برایشان و است!» اشتباه «آدرس نوشتیم بسته

پسفرستادیم.

آژانس اطالعیه
میـهنتور مسافرتی

اجتماعی فاز دوم طرح ارتقاء شروع علت به
به به خارج عزیز ایرانیان مسافرت آغاز تهران و در
این تابستانی جدید تورهای که میرساند اطالع

هستند: آماده بوک کردن آژانس
تورترکیه:سواحلزیبایدریایمدیترانهبدون

مو. و لباس پلیس
فروشگاههایبزرگ از مراکز و خرید آنکارا: تور

دلخواه. موی آرایش با همراه
یک درجه  هتلهای در اقامت دوبی: تور 
ازدواج، قباله  و شناسایی کارت اخذ  بدون
خبرهترین توسط مو آرایش بوتیکها، از خرید
از و خصوصی محرمانه دیدار آرایشگران غربی،

لختیها. جزایر
فاز شروع از بعد تور این مشخصات اروپا: تور

خواهد شد. ارتقاء اجتماعی اعالم طرح سوم

آگهی کالسه شده چند
در  بزرگ ۲۵۰ متری آپارتمان دستگاه * یک
دو آپارتمان یک با تهران شمال نقطه بهترین
به علت لوس آنجلس یا در نیویورک اتاق خوابه
کارت آمریکا فورا گرین در قرعه کشی برنده شدن
تعویضمی شود.باعلیاکبرخوش شانستلفن...

تماسبگیرید.
و ایرانی خانمی با ازدواج و آشنایی آماده *
توافق جمله از اسالم دین تمام اصول معتقد به
با تعددزوجاتوصیغههایموقتهستم.لطفا با

حسینعلیخوشاشتهاصندوقپستی...تماس
حاصلفرمایید.

شیکترین  مردانه در و آرایشگاه زنانه * یک
ارتقاء ضربتی طرح شروع علت به شمیران نقطه
اجتماعیسریعابهفروشمیرسد.باعبداهللا(ابی)

تماسحاصلفرمایید. تلفن...
تابستانی عازم  برای تعطیالت که اینک *
اعالممینمایمکه کلیه بدینوسیله ایرانهستم
مختلف کمپینهای برای اینجانب امضاهای
موقتا گذاشته ام اینترنت در که بشری حقوق
حسین محمد هستند. ساقط اعتبار درجه از

ترسونژاد.

برق شرکت اطالعیه
ایران

به علت محترم! و عزیر هموطنان قابل توجه
جیره بندیبرقاز ابتدایتیرماه سالجاریازشما
مسابقات که می توانید تا آنجا که می شود تقاضا
موجبات بعدا تا فرمایید تماشا را جامفوتبالاروپا
دفتر فراهم ننمایید! را پشیمانی خود و تاسف

روابط عمومی

برنج گرانی باب در
ایران در

تهران چاپ روزنامههای از آگهی چند
خوب  به قیمت را شما برنجهای کهنه  *
تماس تلفن... روغنی حاجی با خریداریم.

بگیرید.
علت  که به جانورزده و پشه * مقداری برنج
عقب اتومبیلم صندوق در حافظه اینجانب کمی
به روز بازار زیر به قیمت بود مانده جا ششماه
موبایل توسط تلفن ارسالن با میرسد. فروش

تماسحاصلنمایید. شماره...
منزلمسکونیبنده  گونیبرنجاز * تعدادسه
می کنم تقاضا یابندگان از است. گردیده سرقت
را گونی سه این هنگفتی مژدگانی دریافت با که

بنده برگردانند. تلفن... به
سکه  چند ضروری موقعیت یک علت * به
باسماتی برنج گونی پنج کیلویی دو و آزادی بهار
اصغر بینوا با فروشدارم. قیمت مناسبآماده به

تماسحاصلفرمایید. توسطتلفن...
* به علتافزایشقیمتبرنجاینفروشگاه در 
زمستانامسالبه جایفرنی بستنیاکبرمشدی
فروشی فرنی مینماید. عرضه عزیز مشتریان به
پل سر  در واقع پسران و اصفهانی رضا حاج 

تجریش.
از باال  قبل فروش. برای برنجی چند منقل *
بگیرید. ما تماس با این منقلها قیمت رفتن
و رضوانی حاج آهنآالت فروشگاه تلفن...

شرکاء
به  برقی که پلوپز دستگاه هزار * تعداد صد
تازگیازکره جنوبیتوسطاینشرکت واردگردیده
قیمتتومانییکریالبه به برنج علتکمبود به
فروشمیرسد.شرکتعمدهفروشیحاجحسین

تلفن... برادران. و رفسنجانی
برای  آمریکا ارسالی قدیمی برنج گونی * چند
فروشمیرسد. قیمتخوببه به زلزلهزدگانبم
و دارای مهر اوریژینال در بستهبندی برنج ها
دولتی «مرگبر آمریکا»میباشند. حاجعلی اکبر

فروشان بازار تهران. صولتی، پاساژ عتیقه
نریز،  نداری برنج بریز، «آب تبلیغاتی * شعار
شعار تبلیغاتی پریز!» به نزن هم دوشاخهاش را
اینشرکت نیستوازسوی شایعهپردازان ورقبای
روابط است. شده درست شرکت این تجاری

عمومیشرکتناسیونال.

بوش کاتولیک جورج
میشود

طبقشایعاتی جورج بوش صغیر رییسجمهور
از واتیکان پس به خود سفر آخرین آمریکا در
کاتولیک هایجهان پاپبندیکترهبر مالقاتبا
و مذهبی اندرزهای و فتواها تاثیر تحت آنچنان
به است گرفته تصمیم که گرفته قرار او عقیدتی
جورجبوشیعنی برادر مذهبکاتولیکبپیوندد.
با ازدواج از بعد فلوریدا ایالت فرماندار بوش جب

دختریمکزیکیمذهب خودرا بهکاتولیکتغییر
که اعظم پاپ جواب در بوش جورج بود. داده
پرسیدهبودچرامیخواهیکاتولیکبشوی،گفته
موضوعاعدامدربارههمجنسبازان از غیر به بود:
دربار با موافقی دیدگاه  کامال  سقط جنین و
خیلی البته کرده بود: او اضافه دارم. واتیکان
دوستداشتماولشبهدیناسالمبگروماما چون
هستم این و دعوا جنگ حال طالبان در االن با

کمی لوس به نظر میآمد! کار

با زنم کوتاه چند مکالمه
پدره؛میشهبرای بهزنمگفتم:عزیزمامروزروز
مامانیات و خواب خوشگل لباس اون امشب

بپوشی؟ را
پدرسوخته! گفت: ای و خندید

***
چقدر هست حواست اصال گفتم: زنم به
چارج بودم داده بهت که کارت کردیت این روی

کردی؟
خودت گفت: انداخت و باال شانه هایش را

را وگرنه همه میفرستند که صورتحساب گفتی
روی کاغذ مینوشتم! برایت

***
عسل ماه یک با گفت: عزیزم!  و آمد زنم

چطوری؟ دوم
ایدهخوبیهبهشرطاینکهبگذاریاین گفتم:

بروم! تنهایی خودم بار

***
نمیآید در عقلجور ایناصالبا زنمگفتم: به
به کفش جفت بروی سه حقوق من نصف با که

بخری. خودت برای گرانی این
حقوقتبیشتر اگر راستمیگی؛ جوابداد:

بخرم! هم می توانستم کیف تا سه بود

***
چیه؟ گفتم: میدونی زنم به

گفت: چیه؟
اخالقی تفاهم اصال و تو من گفتم: انگار که

جدا بشویم. باید از هم نداریم و
من ابد پیش تا خوندی! کور و گفت: خندید
هستی که اونهایی مثل درست گیر افتادهای.
گفتندو حاال دیگهخیلی  توی ایرانبله را سال۵۷

پس بگیرند. را خودشان که بله دیره

شد! تمام هفتم مجلس کار که شکرت خدایا عادل: حداد
بفرما! حفظ نهم تا مجلس خدایا مرا الریجانی: علی


