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بود! دستم نبودم من
در ایران جمهور رییس احمدینژاد محمود
آخرین نطقخودبه جمعیتکثیر طلبهایکه برای
ایران اقتصادی وضع درباره بودند آمده او دیدار
نابسامانی گرانی، او گفت: کرد. ارایه توضیحاتی
ورشکستگیارگانهای عدممدیریت، اقتصادی،
دولتی،سقوطریالوبازاربورستقصیرمننیست
او گفت هستند! مسئول من کابینه بلکه وزیران
ولی دادهام را الزم وزیرهایم دستورهای به من
اضافه نمیدهند! او انجام و عمل نمیکنند آنها
کرد:شکینیستکهوزیرانکابینهمندستورهای
مرا را ازکسدیگری به غیر از منمی گیرند و خود
وزیر فعالدو گفت: او پشمهمحسابنمیکنند!
خودشان بقیهحسابکار تا اخراجکردهام را خود

چهچه و تشویق و اوج در را بکنند! احمدی نژاد
عملکردخوددفاعکرد: از سوتبلبلیطالبانقم
اسراییلبدنمیگفتموهمه و آمریکا به اینقدر اگر
را تهدید نمیکردم قیمت نفت کشورهای دنیا را
چند  حاصل برسانیم. دالر ۱۱۵ به نمی توانستیم
نفت فعالیت وزیر یکسال معادل نطق من دقیقه

می باشد. اوپک نشستهای در ما
طلبههای به خود نطق پایان در نژاد احمدی
جدی آقا نشستی با زودی به داد که قول قم
که خواست ایشان خواهد از  و داشت خواهد
او حرف که به بخواهند او وزیرهای کابینه از

گوشکنند!

پاپ مسافرت دلیل ده
بندیکت به آمریکا

درموردمسافرتپاپاعظمرهبرکاتولیکهای
تفسیرهای و عکس ها مقاالت، آمریکا به جهان
(بهغیر از کیهان مختلفی در کلیهرسانههایدنیا
روز چند من است. شده منعکس و درج تهران)
پاپ دلیل مسافرت کشف به دنبال شب چند و
چندین کنجکاوی با روی از و آمریکا بودم به
از بسیاری کردم. صحبت خبره خبرنگار و مفسر
و اخبار اینگونه کارشناس که آنها حتی آن ها
دلیلبخصوصیندارد نبودندگفتند: مسافرت ها
مسافرتکرده است. آمریکا پاپ همین جوریبه و
برای را زیر فراوان دلیلهای کوشش با من اما

کردهام: به آمریکا پیدا پاپ مسافرت
واتیکان مرخصیداشته و  ـ پاپدوهفته از  ۱۰

است. انتخاب کرده تعطیالت برای را آمریکا
که  آنهایی با شخصا میخواسته پاپ ۹ ـ
آزارهای بهخاطر را وکشیشهایبچهباز کلیساها
سر بر و کند مالقات کشیدهاند به دادگاه جنسی

چانه بزند! خسارت پرداختی
صورت  در اعظم پاپ گرینکارت چون ۸ ـ
ماههاش شش موعد از قبل آمریکا به برنگشتن
داده انجام را  مسافرت  این او  میشده  باطل

است!
آمریکا  ایتالیایی رستورانهای تعریف پاپ ۷ـ 
غذای که داشته دوست و بوده شنیده خیلی را

کند! امتحان را آنها
دختر ندارد  دوست و همسر پاپ چون ۶ ـ
دنیا جای هر به کند  اراده وقت  هر میتواند
به کسی توضیح هم را دلیلش مسافرت کند و

ندهد!
جورجبوشمالقات  با ـمیخواستهشخصا ۵
بگوید: گوش او سیلی به زدن یک بعد از و کرده

تو عراق! نرو گفتم احمق! بهت
که  را آمریکایی راهبههای میخواسته ۴ ـ

ببیند! نزدیک از بوده شنیده زیاد را تعریفشان
کند و  نطق ملل سازمان در ۳ـ  میخواسته
کرده احاطه آنجا در را احمدینژاد که نوری هاله
او نور روی این که بفهمد و ببیند از نزدیک بوده

نه؟! یا میافتد هم
متروک و  کامال اروپا کلیساهای چون ـ ۲
برای بازاریابی اعظم پاپ مراجع شدهاند، بدون
کشوری آمریکا، به خارجی بازارهای گشایش و
آورده روی هنوز مشتری دارند، کلیساهایش که

است!
و  ملکی  معامالت وضع چون شنیده ـ ۱
کاخ خرید برای شده خراب آمریکا در مستغالت
کلیسای چند آن با و احتماال معاوضه سفید

است! آمده به آمریکا ایتالیا قدیمی

سیاسی درسهای
سناتور اوباما

روزهای مقدماتی آمریکا داغترین انتخابات
کاندیدای مککین سناتور می گذراند. را خود
انتهای به رقابتی بدونهیچ حزبجمهوری خواه
خود نهایی حریف انتظار در و رسیده رقابت خط
براک یا ازحزبدمکراتیعنیهیالری کلینتونو

میبرد. سر به اوباما
کلینتون خانم جدال بین و جنگ طبیعتا

همه که آن است. با مغلوبه کامال آقای اوباما و
کاندیدای هیالری کلینتون پیشبینی میکردند
اوباما براک اما باشد دمکرات حزب چالش بدون
پشت سر رسید از هممینامند او را حسینآقا که
وخانمکلینتونراغافلگیرکرد.سفیدانآمریکایی
میگویندسیاهانآفریقاییچوندرمسابقههایدو
نیروی فیزیکیعجیبیدارنداوبامااحتماالهیالری

داد. قرار خواهد سر را پشت کلینتون
زیاد شانسپیروزی خانم کلینتون هنوز بسیار
استبهویژهرسانههای آمریکایییکجوریحسین
آقاراچسباندهاندبه کشیش کلیساییکهاوسال ها
آنجا عضو و میکرده عبادت و نیایش آنجا در
است. کشیش اینکلیسا صدها خطابهضد بوده
حضور در خارجیها و ضد آمریکایی ضد نژادی،
تنفر موج کرده و ایراد کلیسا حضار اوباما و براک
بسیاریازآمریکاییانرا برانگیختهاست.براساس
پیروزی براک شانس شده، استخراج آخرین آمار
افول اوباماصرفا بهعلتاین کشیشکلیسا بسیار
توضیحات است. نموده افسرده بسیار را او و کرده
من کلیسای کشیش که این مورد در آقا حسین
چهربطیبهشقیقهداردزیادبهدلهوادارانفعلی
نچسبیده آمریکایی به دست رای مردم سایر و او
جمهور رییس شانس است ممکن او و است
خاطر به را دنیا کشور قویترین و بزرگترین بودن
در شیکاگو کوچکش کلیسای چرندیات کشیش

بدهد. دست از
خبرنگارانگفتهاست: درمصاحبهایبا اوباما
مثل آنهایی که ایندرس عبرتیاستبرایهمه
خاخامها مالیان و کشیشان و خطبه پای من
گوش میدهند. آنها مزخرفات به مینشینند و
همه فردا اما آمریکا، امروزمیتوانیبگوییمرگ بر

تو! مرگ بر خواهند گفت:

اخبار داغ ورزشی
از بعد  نشده تایید شایعات  و اخبار طبق 
ویژه وزیر احمدینژاد به وزیر کابینه اخراج دو
مذبوحانه دولت احمدینژاد پورمحمدی، کشور،

است و جایگزین برآمده یافتن مهره تالش در
اصابت دایی علی قرعه به نام معمول طبق گویا

کرده است.
را شایعات  این مصاحبهای در دایی علی 
بیاساسخواندهو گفته است: دولتواقعاشورش
تیمخودشچه موفقیتهر عدم با که آورده در را
میچسبد! را ما یقه صاف ورزشی چه و سیاسی
فوتبال از است ممکن من است: گفته دایی علی
و نمیدانم زیادی چیز کشور اداره از ولی بدانم
نمازصالحیتمرا در نمیکنمجایزخممهر فکر
مربی گریوزارتکشوربههمراهداشتهباشدحتی

کنم! خالکوبی پوستم روی را آن اگر

در اسالم دین به تشرف
حساس لحظه یک

شرایط درباره آمریکا اخیر هفتههای داغ خبر
که بود واقع در تگزاس اردوگاه یا قرارگاه درونی
اصولگرا مذهبی، گروهی عضو مسیحیان آن در
را آمریکا سیاسی و مدنی قوانین کلیه آتشه دو و
فرقهکهمورد یا اینگروه بودند.افراد گذاشته  پا زیر
بودند پلیسقرار گرفته هجومماموران افبیآیو
دستورات مذهب و نام به که آن شدهاند به متهم
مردان خود ازدواج به را نابالغ دختران الهی 
به قوانین توجه زوجات را بدون تعدد درآورده و
قرار خود سنتهای زمره عادات و در آمریکا رایج
همسر یک از بیشتر داشتن آمریکا در دادهاند.
و مشمول مجازاتهای محسوب شده جرم و

سنگینمی باشد.
در از دستگیری بعد فرقه رهبر این و رییس
در برابر قاضی ازعملکردگروه دادگاهحاضرشده و
خوددفاعنمود.اوگفت: مابهعنوانیکمسلمان
و زن یک بیشتر از داریم حق مسلمان شده تازه

باشیم! قانونی داشته زیر سن زنان حتی
ودرحالیکه رییسدادگاهعصبانیشده گویا
میکرده زدن به را تهدید متهم دادگاه چکش با
مسلمان حاال شما تا کی از است: کشیده فریاد
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نفرمایید! حرام را وارداتی بنزین نمایید و استفاده دسته جمعی نقلیه وسایل از عزیز، هموطنان
وزارت نفت ایران

شدهاید؟
از است داده جواب  زنان  لبخند  متهم و
ما اردوگاه به شما ماموران که لحظهای همان
«اشهد»مان ترس فریاد ما از و زدند شبیخون

رفت! هوا به

و روانشناسی بخش
خانوادگی مشاوره

بدون هیچ سالم و که ازدواجمان برای این
که زنم قرار گذاشتهایم زدنی باشد با نق و دعوا
هم از روز یک سالی شرطی و قید هیچ بدون
دلمان خواستبکنیم. هر غلطیکه شویمو جدا
نمیخواستیممثلآن دسته رفقایدیگرکهطالق
یعنیسالهای اول ها وطالقکشیدارندبشویم.
نشان و خط هم برای مرتب ازدواجمان ابتدای
شده گیر پا و دست ازدواجمان که میکشیدیم
و جوانتر پولدارتر، بهتر، شخص با میتوانیم و
زیباتریباشیم.هردومرتبهیزبازیدرمی آوردیم
خیابانها توی همدیگر حسادت تحریک برای و
سوت جوان پسرهای و دختر برای خرید مراکز و
و میزدم سوت دخترها برای من (البته می زدیم
نیامد!) پیش اصال برعکسش و پسرها برای زنم

اینیکروزجدایییا «طالقموقتیک روزه»
در است. کمک کرده ما رابطه زناشویی به خیلی
با مرد شدن جور از ناکام دو هر اخیر بیست سال
و خانه برگشتهایم به خالی جوانتری دست زن و

را بیشتر دانستهایم... یکدیگر قدر

عباس آقا در کاخ سفید
خودگردان رییس حکومت عباس محمود
و جلسه آمریکا سران با مالقات فلسطین برای
و سفید کاخ با جورج بوشدر را مهمانیکوچکی

نمود. برگزار دیوید کمپ در پیکنیک نیز
از خوشحالی ابراز ضمن عباس محمود
در بوش لورا خانم دستپخت از خود مسافرت
تشکر بسیار و حموس تاهینی تبولی تهیه ساالد
خیلی خوشمزه تر حموس شما گفت: این و کرد
به عباس محمود که آنجا از ماست! حماس از

نیست معروف مشهور و بامزه گفتن جوکهای
جورج او را با آن که مستقیما به این گفته باید
غیر و پیام سیاسی یک به عنوان نگفته بوش

غذاییتلقیکرد!

مژدگانی و شده گم
از دوستان دوراندبیرستان چندیقبلیکی
او و سپس کرده پیدا اینترنت طریق را از خودم
ایران سایت ها در شدن مسدود علت دوباره به را
من این دوست از که کسانی کلیه کردم! از گم
استاز طریقپراکسی اطالعیدارند خواهشمند
قرار او احوال و حال جریان در مرا شکن فیلتر و

نمایند! مژدگانی دریافت و دهند

پشت کشف های
چراغ قرمز

ظهر از بعد پنج ساعت ترافیک توی دیروز
طبق بود چون دیرم شده مانده بودم و شهرمان
تا حالت معمول مشغولخوردنناخن هایمشدم
به این بعد بدهم. تسکین کمی را عصبی خودم
کارخانه یک میشد خوب چقدر که افتادم فکر
چیپسسازیدرست می کردمکه تولیدآنچیپس

باشد! انسان ناخن مزه و طعم با
حالمیشد؟همشکمتان با میدانیدچقدر
دو سه این که مثل درست هم سیر می شد و
ضد تشویش خورده باشید اعصابتان قرص تا
ناخنهایتان که این بدون هم آن میشد، راحت

باشید! خورده را

هستم نگران خیلی من
... که

«جنون همه گاوهای دنیا نگرانم که من ـ
و کباب استیک نتوانم دیگر و گاوی» بگیرند

بخورم و...
برود باال آنقدر بنزین قیمت که من نگرانم ـ

از واحد پیت حلبی نفت به جای واحد بشکه که
شود... استفاده

بهاندازهکافی ـمننگرانمکهدیکتاتورهایدنیا
روی کره قبر در جای و نکشند مردم خودشان را

شود... جیره بندی و قحطی زمین
هیچ من  زندگی زمان در که نگرانم من  ـ
قرن گذشته مانند من و ندهد رخ اختراع تازهای

زندگیکنم...
میکروبها و ویروسها باالخره مننگرانم که ـ
مریض را بشر نسل و برسند جهانی اتحاد نوعی به

کنند... منقرض را زندگیها همه و
ـمن نگرانمیکتروریستنادانسیمبرق قطب
از را آنجا مردم همه و بکشد برق پریز از را جنوب

برساند... هالکت به سرما
مد آنقدر انتحاری حملههای که نگرانم من ـ
آخرین و شوند کشته دنیا مردم همه که بشود
پوچی احساس بیهودگی و تروریست انتحاری را

بگیرد... فرا
ـمننگرانمکهعلموتکنولوژیپزشکیبهاندازه
بمیرم... بقیه زودتر از من نکند و پیشرفت کافی

ـمننگراناینهستمکهجنبشفمینیست های
باشمجز من چاره اینداشته برسدو نتیجه به دنیا

یک لزبین تبدیل شوم... که به این

دنیا چاقترین مرد
مرد چاق ترین که کردهاند گزارش خبرنگاران
در  ۷۵۰ پوند دارد و این شخص یافتهاند. دنیا را
را خود وزن دقیق زندگی میکند. او گفت آمریکا
حدود باید بار یک دقیقه پنج هر چون نمیدانم
در وزنم مرتب بخورم و بیگ مک همبرگر بیست
است که چاق آنقدر شخص این است. حال تغییر
هرشببرایرفتنبهرختخواببایدبهشرکتهای
در و کرده بلند را او تا بزند زنگ جرثقیل دارنده

دهند. قرار تخت
اینشخصکه اسمش مهم نیست لباسهایش
چین از آمریکا دولت مالی کمک با مستقیما را
ایتالیایی کارخانه یک را کفشهایش و میخرد
چاقترین قبلی رکورد میسازد. او برای انحصارا
بود قرار که داشت تعلق چینی مردی به دنیا مرد
باشدولیبهعلتعدمصالحیت کشتیگیرسومو

او و وزن شده دچار شرقی نوعی افسردگی به
تانک»  «کونچون آقای میرسد. پوند  ۷۰۰ به
آمریکایی مرد این گفت:  خبرنگاران  به چینی
میوه خوردن با من چون است خورده مرا حق
نه گوشت  و ۷۰۰ پوند رسیدهام به سبزیجات و
و سیب پای و کرده سرخ سیبزمینی و چرب
او هنوز در که هویت چاق آمریکایی بال مرغ! مرد
مصاحبه آخرین نگرفته در رسانههای قرار اختیار

چطور بود: پرسیده خبرنگاری که جواب در خود
مرد عنوان چاقترین به را ناگهان شما که است

انتخابکردند؟ دنیا
آنراکسی چاقبودید خبر آیا قبالهمکه شما
خبرنگاران چرا است: گفته بود؟ نکرده گزارش
خبر من وزن از من و خانه من آمدند تا به زیادی
همه بودم گشنه چون اما کنند تهیه گزارش و

خوردم! را آنها

شما كه معتقدید و باور دارید  «ایرانیان»  رسانه ای واقعا مستقل و عمیقا مردمی است، به هیچ 
قدرت سیاسی و اقتصادی وابستگی ندارد، و  ١٢ سال است كه صرفا با اتكاء به پشتیبانی مردمی 
خوانندگان خود و حمایت های صاحبان صنایع و كاالها و نیز موسسات خدماتی، به صورت سفارش 
چاپ آگهی، به انتشار خود ادامه می دهد، اكنون موقعیت مناسبی است كه با ارسال كمک های مالی 
خود به تامین هزینه های سنگین تولید و انتشار نشریه منتخب و مورد اعتماد خودتان یاری رسانید.

با همتى همگانى از نشریه خودتان حمایت كنید

«ایرانیان» براى همه ایرانیان 

كمك هاى مالى شما، به هر میزان و از 
هر كجاى آمریكا، تامین كننده و حافظ 
استقالل و آزادى «ایرانیان» خواهد بود
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