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این میبندم شرط
جایی در را خبـرها

نخواندهاید
(۱)

دارد به ایران به نظامی حمله که مثل این
واقعیتنزدیکمیشود.جورجبوشبهخبرنگاران
از ترک کاخ قبل بماند باقی وقتی گفت: اگر برایم
گفت اگر او کرد. خواهم ایران برای سفید فکری
این  برود باالتر دالر ۱۵۰ از هر بشکه نفت بهای

جواب در وی داد. خواهم انجام زودتر را کار
حمله از تا قبل اگر که می پرسیدند خبرنگاران
آنگاه چکار  دالر برسد ۲۰۰ به نفت بهای ایران به
حمله به عربستان سعودی کرد، گفت: خواهید

خواهیمکرد!
(۲)

برایمشکالتاقتصادی احمدینژاد محمود
نفر صد حدود حضور با را جلسهای مملکت
شنیدن بعد از کرد. او اقتصاددان ایرانی برگزار
این در شرکتکنندگان از مختلف راهحلهای
در است. خر مال اقتصاد که کرد سمینار، اعالم
پذیرایی شیرینی و با چای حضار از جلسه پایان
دفتر اهدایی صلواتی حلوای پخش از بعد و شد
رییسجمهورهمهصلواتبلندختمکردهوبدون

خانه هایخودشانرفتند! به نتیجه
(۳)

ایرانکه کارشناسانسیاسیمسایل گفته به
بهسرمیبرندجنگ درخارجازکشور آنها بیشتر
ریاست صندلی تصاحب سر بر شدیدی رقابت و
حداد عادل، بین جمهوری ریاست و  مجلس
دستور است. به گردیده آغاز الریجانی و قالیباف
رقابت قرار است این بودن رهبر برای منصفانه
انجام شود بینآنها صندلی» بازی «موسیقیو
زودتر یک که هر ناگهانی موزیک زمان قطع در و

شود! مقام آن صاحب کرد تصاحب را صندلی
(۴)

فرماندهانسپاهووزیردفاعجمهوریاسالمی
احتمالی حمله از نگرانی خود را مصاحبهای طی
آنها کردند. ابراز ایران اتمی مراکز به اسراییل
که این وجود با که کردند اشاره مصاحبه این در
احتیاطهای ما اما ندارد را اسراییلجراتاینکار
از آمادهایم. یکی کامال و آورده عمل به را کامل
به اسالمی جمهوری دفاع وزارت ارشد مقامات
از گفت: تهران «کیهان» دولتی روزنامه خبرنگار
فقطنگران اسراییلاصالوحشتینداریم و حمله
مراکز حمله به مانند را ما آنها هستیم که این
ازخجالتنتوانیم ما و کنند غافلگیر اتمیسوریه
حمله به دنبال نتیجتا و درج کنیم را خبرش

انتقامجویینباشیم! متقابلو
(۵)

سادات انور سابقمصر رییسجمهور خانواده
وسیمای جمهوری ازساخت فیلمتلویزیونیصدا
عصبانی نام «اعدام فرعون» بسیار به اسالمی
سفارت به رسما را خود عصبانیت مراتب و شده
اینفیلممستند در کردهاند. قاهره اعالم ایران در
استامبولی خالد توسط سادات انور ترور ماجرای
بررسی قرارمیگیرد.جمهوری اسالمی یکی مورد
نامگذاری قاتل این را به نام تهران خیابان های از
ایران اسالمی جمهوری که آنجا از نموده است.
و دعوا با جنگ گشودن جبهه وقت کافی برای
مشغول کافی اندازه و به ندارد را جدیدی کشور
کشورهایمختلفدنیاست سفیر با جنگو دعوا
توافق کرده سادات انور خانواده با مصر ایران در
ترور درباره که فیلمهایی در بتوانند هم آن ها که
میباشد سرمایهگذاری جمهورهای ایران رییس

نشود. آنها متوجه اعتراضی و کنند
(۶)

گویاپاسخایرانبهبستهپیشنهادیکشورهای
آماده سوالنا خاویر توسط یک» اضافه به «پنج
گرفته است. متکیقرار منوچهر اختیار و در شده
برایخود خاویر هم یککپی آن را که این نامه در
حقوقهستهای دولتایراناز فرستادهاند سوالنا
جواب است که نموده اضافه و دفاع کرده خود
اختیار در و آماده زودی به هم را دیگر کشور پنج

داد. خواهد قرار رسانهها
(۷)

جهان معتبر و رسانههای مختلف و اینترنت
مراسم عکسهای  تهران «کیهان» از غیر  به
مشهور، ایوسن مد طراح جنازه تشییع یادبود و
و پربینندهترین زمره در را فرانسوی، لوران
در کردهاند. قلمداد خود پرخوانندهترینهای
لورن، و سوفیا از آلن دلون به غیر مراسم این
و موناکو پرنسس  چون شخصیتهای مهمی
شرکت پهلوی فرح البته و دیگر پرنسس های
او و برای خورده را مرحوم آن و حلوای داشتند

کردند. دعا

کردن روزنامه«کیهان» تهران ضمنمسخره
عمدا متهمکردکه اینمراسمدولتهایغربیرا
مراسم این به همسرش را احمدینژاد و محمود
پایانمقاله ضمن این روزنامه در دعوت نکرده اند.
و کنفرانس تغذیه برگزارکنندگان که به این اشاره
موگابه را به رابرت و احمدینژاد غذا در ایتالیا
شرمنده از نوشت: بعد مراسمشامدعوت نکردند
را او اینک ایتالیا در محترم جمهور رییس کردن
او از و میکنند مسخره هم دیگر مراسم های در
اما نمیآورند عمل به رسمی دعوت همسرش و
بایدبدانندکهرییسجمهور کورخواندهاندو آنها
بهخاطر یک خورش عزتاسالمی ما را ما محترم

ناقابل بهخطر نمیاندازد! قیمه

پـناهندگی کار
میشود سادهتر

دولتهلندبعدازمدتهاکشمکشوبحثو
قانونجدیدعدمارسالایرانیانتازه جدلباالخره
از مجلس مسیحی شدهبهکشورمحلتولدشانرا
در قبال ایرانیانمسیحیشده نمایندگانگذراند.
مورد قبول جانشان بودن خطر در علت ایران به
این و بودند مذهبی پناهنده عنوان به کشور این
قانونجدیدتاحدزیادیحقوقپناهندگیمذهبی

میدهد. کشور افزایش در این را ایرانیان
در هم سوئد دولت منوال همین در
ایرانیان قانون «قبول پناهندگی مشابه قانونی
گذراند. کشور این مجلس از را همجنسگرا»
به گرویدن  یعنی اول  قانون مشابه  قانون این 
بهطور علنی اظهار مسیحیت حقوق ایرانیانی که
مورد را در کشور سوئد بنمایند همجنسگرایی به
گارانتی را آنان پناهندگی و داد خواهد قرار دفاع

خواهد نمود.
متخصص و ارشد مقامات از یکی گفته به
دو  سال۲۰۲۰ جمعیت اروپا تا امور پناهندگی در
شد. این خواهد برابر چهار سوئد و کشور هلند
مقامگفت:برطبقمحاسباتماتمامایرانیانیکه

تا نشدهاند برنده آمریکا کارت گرین قرعهکشی در
پایانسال۲۰۲۰ بهصورتمسلمانانتازهمسیحی 
شدهاند همجنسگرا یکشبه که ایرانیانی و شده
آغاز را هلند و سوئد به خود مهاجرتی حمله

شوند! کشورها مقیم این در کرد تا خواهند

عنترهای وارداتی
رژیم که کرد «ساندی تایمز» فاش هفتهنامه
از عنتر و میمون صدها خرید به اقدام تهران
گزارشاینروزنامهمیمونها به است. کرده آفریقا
برایپروژهسالحهایمیکروبیجمهوریاسالمی
جمله از آزمایشگاه چند به و شده خریداری
موسسهتحقیقاتیرازیدر کرجارسالگردیده اند.
یکی ازروزنامههایاصالحطلبدرشمارهآخرخود
نوشت:کسینیست بپرسدحال کهخودماناین
آفریقا از میمون و عنتر واردات داریم میمون قدر

است! صیغهای چه

تا شو شو داریم
چندشبپیشازتلویزیونبرنامهایرامیدیدم
یا شوی  Total Makeover این برنامه عنوان با
و مد متخصص چند که بود باره این در تلویزیونی
را و بدلباس بدسلیقه و زشت و زنان چاق زیبایی
کمکآرایش مناسب با درطول نیمساعتبرنامه
چون جدید قشنگ به موجودی سکسی لباس و
زنزشتشروع یکالههسکستبدیلمیکنند.
زیبایی تبدیل موجود چنان به شو پایان برنامه در
میشودکهحتیآبازدهانتهیهکنندگانبرنامه
هم هستند آنها همجنسگرایان مرد اکثر که

تماشاچی! من رسد به میکند؛ چه سرازیر
گفتم تهران در رفقا از یکی به را جریان وقتی
خندید او کردم، صحبت او با برنامه این درباره و
اتفاقا تلویزیون ما همهمچین برنامه ایرا وگفت:
او درجواب اظهارتعجبمگفت: شروعکردهاست.
است این شما تلویزیون برنامه با برنامه این فرق
زن یا دختر ورژن جمهوری اسالمی که در برنامه

سوپـر مارکت توچال
آتالنتا در

قیمت ها مناسبترین و اجناس بهترین با
عزیز میباشد خدمت هموطنان در
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نمیگیری! تحویل را ما دیگه شدی مجلس رییس وقتی از احمدینژاد:

لباسشیکغربیدارد آرایشقشنگو زیباییکه
به داخل زور به را او و از خیابان هایتهرانگرفته را
استودیو میآورندوآنوقتمجریبرنامه درعرض
کرده، پاک را او آرایش میکند سعی ساعت نیم
تنگ مانتوی جای به و کرده مشکی را موهایش

کند. بر تنش برنج گونی چادری شبیه او
طرفدار خیلی شو این میگفت: دوستم
برنامه آخر تا کس هیچ متاسفانه اما کرده پیدا
همه معموال و  نمینشیند آن تماشای  پای 
خوشگل دختر خود را بعد از ورود تلویزیونهای

خاموشمیکنند!

جدید کاریکاتورهای

چاپدوکاریکاتورجدیدازکاریکاتوریستهای
پایگاههای اینترنتی ایرانیدر رسانههایخارجیو
حسابی برانگیخته را اسالمی جمهوری خشم
کمانش با آرشکمانگیر اینکاریکاتورها در است.
و در دارد ترکش در را (تریاک) گرز خشخاش
وسط خورشید نشئه شیر و شیر پرچم دیگری

می کند. چاق را تریاکش وافور پرچم
این که از اعالم بعد
کاریکاتوریست دو این
(و نبوده دانمارکی
پناهنده به حتی ایرانی
دانمارکهمنمی باشند)
دانمارک ایراندر سفیر
از عذرخواهی  ضمن 
خود سیاسی همتای
اپوزیسیون کار گفت:

میخواهیم. خیلی معذرت و بوده خودی
رهبران به نزدیک منابع و کارشناسان

چاپاین از جمهوریاسالمیعلتناراحتیرژیم
را توهین بهملت ایران قلمدادننموده کاریکاتورها
اعتراضرژیمتهرانایناستکهچرا وگفتهاندکه
اشاره به جای به را خود تریاک گرز آرش کمانگیر
وانگلیسهدفنگرفته افغانستانبهسویآمریکا
آرم ایران پرچم روی نشئه شیر کنار در چرا و

است! شده حذف اسالمی جمهوری

گیالن در جدید اختراع
جمله از غیرمعتبر، خبرگزاری چند از نقل به
ارایه «کیهان»تهران،جوانیاهلگیالن موفقبه
برنج بوته از ساقه که می توان است شده طرحی
روحاهللا که مبتکر این مخترع و کرد. تهیه کاغذ
نسبتی دیگر روحاهللاهای با (و دارد منصف نام
اتمام برای گفت: خبرنگاران به ندارد) خانوادگی
آزمایشانجام و ایناختراعپنجسالتحقیقکرده
دادهام وخوشحالمبگویمکهدیگرمجبور نیستیم

کنیم. را برای تهیه کاغذ قطع درختان
خبرنگاری جواب در ذوق خوش جوان این
اختراع که نیست خندهدار آیا بود پرسیده که
قیمت برنجک در که میشود شما زمانی آماده
بهپنجبرابرسالقبلرسیدهوقطعدرختان بازار
صرفه میباشد، به بیشتر  آنان  از استفاده  و
بود: ما داده جواب انداخته و پایین سرش را
توی جوری یک شما می کنیم که اختراعی هر

میزنید! ما ذوق

و تلویـزیون المپ
گلخانهای گرمای

مردم کمپین ار رسیده خبر آخرین طبق
وسواسیولی متعهد علیهخطر گرمای گلخانهای
تابلویی تلویزیونهای (Global Warming) جهان
زمین  باعثافزایش گرمایکره یعنیFlat TV هم
تلویزیونهایدیجیتالی میگویند آنها میشوند.
همان (مخصوصا «السیدی» و «پالزما» نوع
است) آفریقایی شبیه امراض اسمش که اول نوع
که تولید میکنند خود المپهای توسط گرمایی

و اتومبیلهای فرسوده دود از و مضرتر مخربتر
می باشد. کلکته و تهران قراضه

کره پوسته گرمای نگران بسیار که آن با من
ندارم. قبول را زیاد این گروه حرف هستم زمین
تلویزیون های۲۴ ساعته  این اگر که است درست
و بیانسه و شکیرا و لوپز جنیفر فیلم و عکس
نشانبدهند هدیه تهرانی را حتینیکیکریمی و
تلویزیون تماشای توسط کاذب گرمای مقداری
اما میشود فرستاده زمین آتمسفر به و ایجاد
عمومی کردن اینخطرنمیتواندزیاد جنبه علمی

کرد. شک صحت آن باید در باشد و داشته
تئوری تعدیل جهت محقق گروه این البته
مستثنی کمی این قانون را از ایران کشور خود
دانستهاند وتلویزیونهایاینکشوررا خطریبرای
زمینقلمدادنکردهاند.سخنگویاین گرمایکره
و ایران مورد در ما فعال گفت: به خبرنگاران گروه
نگرانینداریم تابلویی آنجا تلویزیونهایدیواری یا
سیما» و «صدا خنک و لوس برنامههای چون
این صفحه از شده متصاعد گرمای زیادی حد تا

خنثیمیکنند! را تلویزیون ها

افکار عمیـق
به خورشید میشد که چقدر خوب میدانید
وقت آن میکرد؟ طلوع مغرب از مشرق جای
پارتی میکردیم! روز تمام و کار میکردیم شبها

جدید ضربتی طرحهای
من استان مزغل دادستان پوریانی عباس
افراد با برخورد جدی! گلستان برای درآوردی
بعد از این به کرد که بیحجاب این استان عنوان
منشی دادگاه، قاضی یک شامل سیار گروه یک
و روانه خیابانها شده ماموران انتظامی دادگاه و
و بیحجابیرا محاکمه یا متهمینبه بدحجابیو

رساند. سزای عمل خود خواهند به جا در
و خالق آن مبتکر میگویند طرح که این
از قبل است بوده قرار مرتضوی  سعید قاضی
به ویژه بدحجابی مردم اوج در اتمام تابستان و
هنوز گیرد. قرار بهرهبرداری مورد دختران و زنان
فقها و بین طرح این برای نامی انتخاب بر سر

و انتظامی و ماموران یک سو از جمعهها امام
گشتهایجمهوریاسالمیازسویدیگر توافقی
زیر بین پیشنهادی نام چند ولی صورت نگرفته

گردیده است: شایع استان مردم این
پیتزا). دلیوری (مثل انصاف و عدل دلیوری ـ ۱

سیار! دادگستری ـ ۲
دادگاههای  (مانند خیابانی دادگاههای ۳ ـ

صحرایی!)
اکسپرس! محاکمات ـ ۴

چرخها! بر روی عدالت ـ ۵

ادبیات بخش

بسیجی شعرهای
سیاهت خش چادر خش هجوم

میکند مشوش را بیگناهم و پاک دنیای
عزیز ای خوابم آمدی به اگر

بیاور کفشهایت را در
حبابشهوتم تا

ترکبرندارد... بیشتر

آگهی بخش

عمومی نیازمندیهای
خود  دینی فرایض انجام برای که * اینک
را تحت خود جدید صیغه تا هستم عازم دوبی
همه دهم از قرار خود مالی تکلف قیمومیت و
با خداحافظی به که موفق آشناهایی و دوستان
تقاضای بخشش و طلبیده پوزش آنها نشدم

بای! بای مینمایم.
و  دریا رو به زیبا ویالیی خانه دستگاه یک *
به بزرگدر حوالیسانتامونیکای کالیفرنیا بسیار
علتپایانماموریتالبیگریخودبرایجمهوری

میباشد. آماده فروش نصف قیمت به اسالمی
واقع  فروشی شمع و تسبیح مغازه باب * دو
در پیروزی علت به امام رضا حرم شمالی ضلع در
واسطه بدون و گرین کارت آمریکا فورا قرعهکشی

قیمت نازل به فروش میرسد. با
مکاتبه  آماده اهلاصفهان. * دختریهستم
میباشم.  ۲۵ تا ۳۵ سال پسران بین چت با و
استرالیا و کانادا و آمریکا سیتیزنهای مورد در

نمیباشد! مطرح اصال سنی شرط
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شماره عناوینمطالبهر برایاطالعاز
ما و تماس با آرشیو مشاهده نشریه، اشتراک چگونگی آگهی، چاپ نرخ از اطالع برای و نیز

سریبهتارنمای«ایرانیان»بزنید
است «کلیک» یک تنها عالقهتان مورد نشریه شما با فاصله اکنون شده و راهاندازی «ایرانیان» اینترنتی پایگاه


