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خالی از شوخی

از اکسپرس خبرهای
ایران و حوالی

(همان  تهران، جمعه امام خاتمی، * احمد
آخر خطبه در میماند) لولو مثل قیافهاش که
خوکی آنفلوآنزای گفت: گذشته هفته جمعه نماز
وی توضیحی درباره است. از گناهان جدید ناشی
آنفلوآنزای با رابطه آنها قدیم و و جدید گناه نوع
در پزشکی را علم و نداد گاوی و مرغی معمولی و

خماری نگه داشت.
خزعلی  آیتاهللا اون با (که خزعلی دکتر *
بزغالهها سرزمین در گفت: ندارد) نسبتی ظاهرا

مفسران است! فرهنگی مفاخر  از احمدینژاد
ادبیمیگوینداینمنطقیترینجملهای سیاسیو
جمهوری توسط اخیر سال ده عرض در که است

است. شده تولید ایران اسالمی
قدرت  از که بعد کردند * خبرگزاریها گزارش
و دختر زن پاکستان صدها اسالمیها در گرفتن
تعصب از ناشی خشونت های مورد منطقه این در
پاشیده اسید آنها صورت به و گرفته قرار غیرت و
شدهاست.این خبرگزاری هامیگویند گویاپیشرفت
تولید نظیر فیزیکی امور در فقط پاکستان علمی
و علم شیمی در و آنها نبوده بمبهای اتمی
پیشرفت هم موثر و مرغوب اسیدهای ساخت

داشتهاند. بسیار
ممکن  که کرد اعالم افتخاری علیرضا  *
بعد از او کند. مهاجرت فرانسه به است بزودی
و بغل کردن صورت (به احمدی نژاد طرفداری از
و پرخاشگرانه و تلفنهای نامه پیام، او) بوسیدن
حتی طرفداران مردم، از ناسزا با تهدیدآمیز همراه
علیرضا که شده گفته است. کرده دریافت خود،
از را خود پناهندگی مهاجرت و برنامه افتخاری
بیعت با مصنوعی ماجرای با و بود کرده قبل طرح
برای را خود قصد داشته پرونده احمدینژاد گروه
آوردهاند دلیل کند. تکمیل فرانسه مهاجرت اداره
مردمیبدونهیچ کهخوانندهایچنینمحبوبو
بغل کردهوماچکند را دلیلینمیتواند احمدینژاد

باشد. کاسهاش نیم زیر کاسهای که این مگر
ولیفقیه  جانشیننماینده * مجتبیذوالنور،
صهیونیستها که است گفته پاسداران، سپاه در
امامدوازدهمشیعیانهستندوقصد مراقبظهور
وی قتل برسانند! محض مشاهده او را به به دارند
به اشاره میکرد ضمن صحبت دانشگاه قم در که
دولت مذهبی از و سیاسی ترور بزرگ این خطر
این محافظین مخصوص (بادیگارد) که خواست
افزایشدهندونقشه دشمنان حضرترا چندبرابر

کنند. آب بر نقش را
طی  کروبی، مهدی همسر کروبی، * فاطمه
آزار اذیت و به نسبت خامنهای به آیتاهللا نامهای
شخصی لباس که با گروهی خود توسط خانواده

کرد اعتراض میشوند جمع آنها خانه جلوی در
مساله این مورد در دستوراتی که خواست وی از و
آیتاهللا دستور به است قرار نماید. صادر بغرنج
جای به بعد به این از ایشان طرفداران خامنهای
مشخص اونیفرم با شخصی، لباس پوشیدن
منزل بیرون در به فعالیت خود انتظامی نیروهای

دهند. ادامه کروبی مهدی
زیر  که دختری سهرابی، همان شبنم * مادر
روزهای در تهران انتظامی نیروی اتومبیل چرخ
زهرا با دیداری در شد، له گذشته سال تظاهرات
را فجیع قتل این فیلم دنیا همه گفت: رهنورد
که میکند ادعا اسالمی جمهوری اما دیدهاند
رهنورد در زهرا است. شده «فتوشاپ» این فیلم
عصر حجر که در دولتی گفت: این مادر پاسخ به
زندگیمیکندو هنوزنمی داند فتوشاپمخصوص
دولت و فیلم، ویدیو نه و عکس است دستکاری

انتخابیمردمنیست.
(که به  صیغه الیحه سر بر که بحث حالی در *
نام الیحه حقوق خانواده بهمجلس عرضه شده)باال
گرفتهکارشناسان امورسکسیو سیاسیپیش بینی
احتمالزیادشرطگرفتنرضایتاز به میکنندکه
برای انجامازدواج موقتکهتوسط گروه های همسر
حذف شده پیشنهاد ایران در زن حقوق طرفدار
می کنند پیش بینی کارشناسان این شد. خواهد
این الیحه تصویب رای گیری برای در جریان که
پایینتنهخودفکرمیکنند با نمایندگانیکه شمار
بیشتر میکنند فکر خود مغز با که نمایندگانی از
بهسطل مسلما بودوشرطرضایتهمسر خواهد

شد. خواهد روانه مجلس آشغال

اخبار ورزشی
۳۹ ساله را شکست  طلسم ایران فوتبال تیم
مسابقه یک در صفر بر یک نتیجه با شد موفق و
دوستانهتیمکره جنوبیراشکست دهد.ایننتیجه
کرد. شوکه را دوستداران فوتبال ایران از بسیاری
فوتبال تیم پیروزی که بود این شدن شوکه علت
ایران(کههیچانگیزهایبرایبردنهیچمسابقهای

میکند فکر فدراسیونی که وجود رییس با ندارد)
جای به بازیکنان و است گوش چهار فوتبال توپ
به خود آن ها که کنند دعا باید به حریف زدن گل

است. شده میسر بزنند!) گل خودشان
به بازی این از پس ایران تیم سرپرست
است این ما پیروزی علت است: گفته خبرنگاران
جنوبی بازی کره تیم با که بودند نگفته به ما که
کره تیم که این بودند گفته به بچهها و میکنیم
شمالیاستکه ازهمه تیمها درجام جهانیامسال

شکست وحشتناکیخورده است!

زمان امام با افطار
دست از را مشاعرش واقعا مشایی رحیم این
یک در او امسال  رمضان ماه در است.  داده
شد برگزار احمدینژاد حضور با که افطار مراسم
خودش بین افطار کنار وی نشست اما سفره در
به او نظر گرفت. جای خالی در احمدینژاد یک و
احمدینژاد و من بین زمان امام است گفته همه
شما هستند غایب ایشان چون اما است نشسته

میکند! دارد افطار که ببیند او را نمیتوانید
افطار یقه پایان مراسم بعد از نفر گویا چند
امام اگر پرسیدهاند: و چسبیده را مشایی رحیم
غذایش میکندچرا همیشه شما افطار با محترم
بر سرسفره از را آن شما مامورین و میماند
است: جواب داده مشایی و میبرند؟ میدارند
چون نفرمودند میل  آنجا را غذایشان  ایشان

میخواستند! «To Go» را افطارشان

شیـرین بحث از هم باز
صیغه!

مهدی «فارس» خبرگزاری گزارش به
در شورای اسالمی، مجلس کوچکزاده، نماینده
ترویج که خانواده از حمایت جدید الیحه از دفاع
شامل را فعلی و از همسر اول اجازه حذف و صیغه

برایلذت بردن استو می شود گفته است:صیغه
داخلی مزدور مشتی و سرزنشها ترس از نباید ما
به شدت شویم که اسالمی این سنت ترویج مانع

بوده است. اطهار ائمه و پیامبر عالقه مورد
شهوانی اظهارات ادمه در کوچکزاده مهدی
به کوریچشم زنانمدافعحقوق خودگفتهاست:
که بگویند شده کمپین آنها این که شعار زنان
چیزها را این خودت دختر یا و خواهر اگر برای
که میکنم اعالم من گرم! دمت می خواهی

ندارم! خواهرم دختر و صیغه شدن با مخالفتی
حرفهای و کوچکزاده مهدی بیانات پی در
نه هنوز وی دختر عمل آمد که به کاشف او بزرگ
ترشیده زشت و آنقدر سالشنشده وخواهرشهم
را او ساعته دو حتی صیغه که است بداخالق و
نمیتوانتحملکرد.گفتهشدهکهنطقکوچکزاده

است. نوشته خواهر محروم او همین را

عمیق افکار
نماینده کوچکزاده، مهدی این برای من
و ناقابل خواهر صیغه یک برای که  مجلس،
خواهر اگر میگوید و میاندازد جلو را مادرش
به درست اشکالی ندارد، صیغه کنید مرا مادر و
میبندد بمب جهادیست که به خودش آن اندازه
به بیگناه دیگری را کسان خودخواهی کامل با و

قابلهستم! احترام میفرستد هوا

من و پیچید جاده
نپیچیدم

تهران «کیهان» لوس جوکهای سبک به
سخنرانی آخرین در اسالمی جمهوری رهبر
محمود و دولت خود به هواداران خطاب خود
غرب میزنیمو دور را تحریم ها احمدینژادگفت:

میگذاریم. ناکام را
به مجروح و زخمی را کسی میگویند
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 بقیه در صفحه ۲۹   
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شهریور) ۲۲) سپتامبر ۱۳ دوشنبه

ایران اقتصاد
سخنران: محمد اقتداری

شهریور) ۲۹) سپتامبر ۲۰ دوشنبه

کتاب معرفی و شعرخوانی
شاکری گیسو سخنران:

جوری چرا این پرسیدند بیمارستان رساندند.
بودم افتاده آره. گفت کردی؟ تصادف شدی؟
پیچید، من جاده خم. پیچ و از پر جاده توی یک
لحظه یک پیچیدم! پیچید، من جاده پیچیدم!
من نپیچیدم!! و پیچید جاده پرت شد، حواسم

یا گل حفظ حجاب
خوردن؟

دختران فوتبال ملی تیم مسابقات جریان در
علت برگزار شد (به کشور از که در خارج ایران
رعایتحجابخواهرانخبرآندرهیچخبرگزاری
داشته خبری مسابقه این محل از تا نشد درج
از قوی و شوت بلند یک به واسطه گویا باشیم)
بازیکنان از یکی سر به توپ حریف، تیم سوی
ایمنی اسالمی یا کاله و روسری میخورد ایرانی
ورزشیویمی افتد! درعرضچند ثانیهتمامافراد
ورزشکار این سوی به ایران دختران فوتبال تیم
دهند قرار روسری او را در جایخود تا میشتابند
تیم مقابلمیخورند). (ودرهمینمدتدو گلاز
قرار بوداینمسابقه بهعلت کناررفتنحجاب این
وساطت با اما وقتدیگریموکولشود به خواهر
یافت. بازیادامه اینمسابقه داور چندمسئولو
این تماشاگران برادران کلیه که شده گزارش
ورزشکار این موی از که برقی علت به مسابقه
را مسابقه محل ساطع شده بود ورزشگاه در زن

نشود. تا روزهشان باطل ترک کردند شتابان
در ایران زنان فوتبال تیم مسئول و مربی
اجازه ما است: گفته خبرنگاران به مسابقه پایان
بیاهمیت کوچک و مسایل این داد که نخواهیم
مسابقات میدانهای در ما ورزشکار زنان حضور
به پیشنهادما اگر محدودکند.ویگفتهاست: را
کنفدراسیونفوتبالزناندرمورداینکهانداختن
خطا حساب و یا افساید روسری بازیکن حریف،
راههای دیگریبرای پذیرفته نشودمجبوریم شود
انتخابکنیم. حفظحجاببازیکنان مونث خود
«اسپیدو»، بزرگ از شرکت ما است: افزوده وی
و تنگورزششنا، و لباسهایچسبنده سازنده
نیزازشرکت هایدیگرمثل«نایکی»و«آدیداس»
کاله برای مخصوصی چسب که خواستهایم

لو کالهها بازیکنان ما درست کنند تا این ورزشی
سرشان از ورزشکاران موی شدن کنده قیمت به
و شرمسار جهانی میدانهای در ما و نشود جدا

شرمنده نشویم!

مردم از نظرپرسی
هر برگزاری از که جمهوری اسالمی بر عکس
نوعرفراندمو همهپرسیمیترسد تصمیمگرفتیم
داخل کشور از خارج هموطنان از تن چند با
کنیم صحبت دقیقهای چند آمریکا کشورمان
اسالمی انقالب بطور کلی درباره را نظر آنها و

ایران جویا شویم:
معمار  و (مهندس شوشتری حسین * آقای
کلنگی ساختمانی بود که ساختمان): این مثل
فقط اساسیداشت، اما تعمیر یا احتیاجبه و بود

گفتند بفرما! و زدند رنگ بیرونش را
اتومبیل):  (تعمیرکار  اکبر اصغرپور آقای  *
را ببری به ماشینت که بود این این درست مثل
یک ماشینبهتر با آنرا یکنمایشگاه اتومبیلو
اینماشینمدل باال بفهمی که بعد تاخت بزنیو
دادهای اونها به که پایینی مدل ماشین اون از

وضعشخراب تره!
متخصص  و (آرایشگر بلوچزاده کبرا * خانم
بزی پاچه ابروهای این بود که مثل این زیبایی):
نازککنیو وقتی بخواهی آنها را داشته باشیو
بیرونآمدیببینییکچشمترا آرایشگاه از که

ته تراشیدهاند! سرت را از کردهاند و کور
و جراح  (پزشک پزشکپور آقای محمود  *
قلب عمل که بود این مثل انقالب این قلب):
بادکنک جای قلبت یک به داشته باشی و الزم
فتق باد خواهی معذرت عنوان به بعد و بگذارند

عمل کنند! را مجانا تو
فرشایرانی):  (تاجر * آقایسهرابرستمزاده
ساخت موکت ما به تبریز ابریشم قالی جای به

درنیار! را صدایش گفتند و دادند چین
* خانمسودابهشوکران(متخصصامورتغذیه 
درمان برای که است این مثل درست رژیم): و
بروی تغذیه بدی و ویتامین کمبود و بیاشتهایی
بگیری! روزه باید که بنویسد نسخه و دکتر پیش

(لولهکش حرفه ای):  * آقای بیژن خوارزمی

لولههای همه که اینبود ایندرستمثل آقا! بله
باید عوض باشند و داشته تعمیر خانه احتیاج به
صبح بلکه نکردند عوض را لولهها تنها نه شوند.
به انداختند را ناقص بد و لوله کشی گناه شب تا

فاضالب شهر! گردن
خانمزیبااصالنی(فعالبدونکاروخانهنشین):
هیچ ما نکرد. ما فرقی در حال اصال انقالب این
و در فقط نشدیم. کسی هم .هیچ نبودیم کسی
پایین را کرکره ها و پرده بستیم را پنجرههایمان
و تاریکی ماند توی باید سال چند حاال کشیدیم.

بود هیچکس نمی داند! منتظر
من بینالمللی): خاموش(تاجر آقایعلیرضا
ایران به برای رفتن چون نمیخواهم ندارم نظری

بیفتم! خوردن نان از و شوم روبرو مشکلی با

دومی گفتگوی اولی و
در که صیغه الیحه این به اولی: نظرت راجع

شده چیه؟ مطرح ایران اسالمی مجلس
است. خوبی الیحه من به نظر دومی:

اولی: زده بهسرت؟اینقانونعهد بوق است.
غارنشینهاست. و مالبربرها

اختراع بوق هنوز  موقع اون البته  دومی:
نشده بود!

بود که... این اولی: منظورم
این از قبل را فهمیدم حتی منظورت دومی:

بزنی! بوق که
موافق باشی؟ میتونی اولی: چطور

همه اشکالیداردکهمردهایدنیا دومی:چه
واقعیت که تعداد این با باشند. تا زن داشته پنج
بیشترشدهوحکومتشریعت داره زنها ازمردها

پیشرفتمیکنه!
آخه... اولی:

به جایش سر سفره، نفت نیامد حاال دومی:
است؟ بدی چیز رختخواب توی بیاد زن

ولی... نه!.. اولی:
یک اسالمی با این قوانین باالخره دومی:
آمد. این همهمجازاتهای خشن جوری بایدکنار
و مالءعام شالق در سنگسار، و دست قطع مثل
دارزدن را تحمل تیرباران و مالءخاص و در تجاوز
باشد داشته باید هم جایزهای یک کردن باالخره

زن تا حتی ده و تا شش تا، پنج بهتر که چه و
صیغه...

اینزاویهبهش نگاه اولی: راستمیگی!مناز
این موازنه نبود. به و حواسم نکرده بودم

نه میگویند اولی و تو به دومی: برای همین
من! مثل دومی

خوانندگان از پوزش
شماره در بود قرار که مطالبی فنی دالیل به
شماره قبل چاپ شد. چند آینده چاپ شود در
هفته شماره مطالب خوانندگان از وسیله بدین

پوزشمی طلبم! آینده

رهبر  گفتگوی
جمهور رییس با

آیتاهللا بین جالبی  تلفنی  گفتگوی  نوار
دستمان به احمدینژاد  محمود و  خامنهای
رسیدهاست.نواراینگفتگوکهگویابعدازمالقات
فعالیتهای رهبر وگزارشاو درباره با احمدینژاد
شده انجام دولت» «هفته در دهم دولت کابینه
توسطیکی ازمقاماتبلندپایهسبزاندیش سپاهبه

ایرانزیرهویتجعلی کهدر خبرنگارمخصوصما
به میکند «ما هستیم» فعالیت گروه طرفداران

مبلغ نامشخصیفروختهشده است:
رینگ... رینگ ـ

بسمه تعالی. ـ
الو؟ ـ

بفرمایید! ـ
خان؟ محمود ـ
تویی؟ رحیمی ـ

رهبر! هستم، من ـ
رحیمی... نکن شوخی ـ

هستم. خامنهای احمدینژاد من آقای ـ
فکر را نشناختم. ببخشید. صداتون وای ـ
من سر سر به باز دارد است رحیم مشایی کردم

بفرمایید... امر میگذارد.
با امروز را امت و ملت و دولت آبروی تو ـ

بردی! نطقت این
مگه؟ چطور ـ

بود حرفهایی چه این آخه حسابی مرد ـ
زدی؟ که

مگه چی گفتم؟ ـ
تولیدات تن صد میلیون واقعا ما یعنی ـ

کشاورزیداشتهایم؟
بله! ـ

(202) 669 - 6299
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ایران یکطرفو اقدامات تحریک آمیز سعودیاز
از سعودی عربستان رژیم انداختن خطر به برای
جریان ضد یک نظر میرسد که به طرف دیگر
حزباهللا باشد. کرده ایجاد لبنان در را حزباهللا
با متحدانش برخی از که دریافته است ناگهان
نتیجه در دشمنانشهمکاریمی کنند. برخیاز
نسبت اهللا حزب واکنش خطر که میرسد نظر به
کرده پیدا کاهش ایران تا حدی نظامی حمله به

است.

برتری جمهوری اسالمی در حذف
تنگه هرمز

جمهوری شد اشاره باال در  همانگونه که
حمله به نسبت واکنش عمده سه به اسالمی
نظامیآمریکادستخواهدزد.اولحزباهللاست
برخوردار کمتری اهمیت از واکنشها دیگر از که
هرمز تنگه و عراق شامل دیگر واکنش دو است.
تشکیل حکومتی به موفق عراقیها میشود. اگر
بههمان ایرانرا قدرتنیروهایطرفدار شوندکه
صورتیکه قدرتحزب اهللاهماکنونمحدودشده
آورد، اینواکنشدومجمهوری استبهکنترلدر
تنگه در فقط شد و ضعیف خواهد هم اسالمی

بود. خواهد بزرگی مشکل هرمز
مشکلتنگههرمزآناستکهآمریکاهیچگونه
تحمل کند. نمیتواند منطقه این در ریسکی را
قدرت انهدام ریسک این کاهش برای راه تنها
به حمله از قبل اسالمی جمهوری دریایی نیروی

است. ایران اتمی تاسیسات
ایرانی، مینگذاران از بسیاری که آنجا از
قایقهای کوچکهستندنیرویدریاییو نیروهای
حمله یک ایران بنادر علیه میباید آمریکایی ویژه
نظامیگسترده انجامدهندوهرآنچه راکهقابلیت
نابودکنند.همزمانمیبایدتمام مینگذاریدارد
کشتی، ضد موشک های مقر مین، انبارهای
اسالمی جمهوری جنگی هواپیمای و زیردریایی
قبل می باید هرمز تنگه ریسک گردد. نابود نیز
بین برود و از ایران اتمی تاسیسات از حمله به
ویران مهلک ضربه یک صورت به میباید امر این

کننده باشد.
آن که یکی دارد. خاصیت دو این استراتژی
در و هستند خودشان جای سر اتمی تاسیسات
نیروی به اگر حتی ماند خواهند باقی خود جای

شود. حمله اسالمی جمهوری دریایی
بدونشکبااولینحملهنظامیآمریکاپرسنل
اما تاسیساتاتمیایراندستبهفرارخواهندزد.
حمله اولین بعد از دقیقه چند این که به توجه با
دانشمندان ایران تمام جای به هر آمریکا هوایی
منتقل دیگری جای به می باید ایران هستهای
شوندتفاوتچندانیبیناولینحملهبهنیروهای
اتمی تاسیسات به حمله اولین و ایران دریایی

ندارد. وجود ایران
تاسیساتاتمی با همچنیناستراتژیمقابله
مشکلاصلینیروهاینظامیمتعارفجمهوری
طرح در که حالی در نمیگیرد. نظر در را اسالمی
فرمان وکنترلنظامی، نظامیباالحمله بهمراکز
ضروری دریایی و هوایی نیروهای هوایی، دفاع
به حمله این حمالت، به دنبال همچنین است.
تاسیساتاتمی صورت میگیرد ودر نهایتنیروی
زمینیایرانموردحملهشدیدنیرویهواییآمریکا

گرفت. خواهد قرار
بردن بین و از هوایی حمالت در بسیار آمریکا
مثال (بطور است متعارف ماهر نظامی نیروهای
قدرت نیروی هوایی آمریکا در۱۹۹۹). یوگسالوی
بسیار عظیم استوبرخالف نیروهایدیگرنظامی
بر نشده بسیار باالیی از ظرفیت استفاده آمریکا
نیروهای هوایی همچنین آمریکا خوردار است.
عالوه است. اطراف ایران مستقر کرده بسیاریدر
گریز، نفوذ، که در نیروهای عملیات ویژه این، بر
نیز و نظارت ماهوارهای آموزش دارند هدفگیری
نظامی برخالف عملیات دارند. حضور منطقه در
رضایت ستیزهگران در افغانستان که نتایج ضد
قدرت های ایران به حمله است، نداشته بخشی
این حمله داد. در خواهد نشان نظامی آمریکا را
فقط و گرفت نخواهد صورت زمینی تهاجم هیچ
نتیجه در اگر بود. خواهد عیار تمام بمباران یک
اسالمی جمهوری رژیم بمبارانها و حمالت این
تغییرکندچهبهترو گرنه هدفاصلیایننیست؛
نظامی بردن خطر قدرت بین  از  اصلی هدف

است. ایران
نوع عملیات تنها همچنین نوع حمله این
هستهای تاسیسات میتواند که است نظامی
واکنشهای از حال عین در و کند نابود را ایران
حمله نوع کند. این اسالمی جلوگیری جمهوری
نیروهاینظامیجمهوریاسالمیرا بهکلینابود

شبه را برای خطری هرگونه و امکان میکند.
می برد. بین از نزدیک آینده در عربستان جزیره
یک اسالمی جمهوری برای حمله ای چنین
تنها راهی به نظر من کابوس وحشتناک است و
بیخطر اتمی به تاسیسات هوایی استکهحمله

می شود. اجرا موفقیت با و
بر جمهوری اسالمی تسلط همانگونه که
انجامعملیات علت قابلیتآن در خلیجفارسبه
نظامیدر منطقهاست،خالفآننیزصادقاست
عملیات به میل و نظامی ظرفیت های چنانچه و
شود، داده نشان به وضوح ایران علیه گسترده
تصمیمات و محاسبات در اسالمی جمهوری
تهدیدها زمانیکه تا خودتجدیدنظرخواهدکرد.
فقطعلیهتاسیسات اتمی باشد ونیروهاینظامی
باقی نخورده دست اسالمی جمهوری متعارف
نظامی وجود واکنشهای بالقوه امکان بماند و
را خود استراتژی اسالمی جمهوری باشد داشته
تغییرنخواهدداد. اماهرزمان کهنیروهاینظامی
قرار انهدام خطر در اسالمی جمهوری متعارف
آن نظامی واکنشهای امکان نتیجه در و گیرند
دیگروجودنداشتهباشدجمهوریاسالمیمجبور

کند. نظر محاسبات خود تجدید در است
ندارد و مهمی نقش اسراییل فوق در طرح
ممکن این طرح اصلی آمریکا است. در مجری
به اتمی  تاسیسات خاطر  به  آمریکا که است 
تاسیسات واقعیت در نکند. نظامی حمله ایران
اصلی مشکل نیست، آمریکا اصلی مشکل اتمی
قدرت و عراق از آن نظامی نیروهای خروج آمریکا
نیروهاینظامی ایراناست.انهدام تاسیساتاتمی
در آمریکا نصیب که است اضافه سود یک تنها
نتیجهیک حملهگستردهنظامیبهایران می شود.
به ایجاد روابط سیاسی مابین عربستان و با توجه
لبنان، طرحفوق همچنیننیازبه تغییرات اساسی
اینتغییراتتشکیلسریع از یکی و عراقدارد در
در ایران نفوذ سریع قطع و عراق در دولت یک

عراق است.
رسمی مقامات اخیرا که است توجه جالب
ایران که نفوذ کردهاند نظر آمریکا اظهار دولت
حال است. در رو به کاهش شدت عراق به در
میزان اینکاهشبرایما مشخصنیست حاضر
شروع قدم در تغییر نظرها با تبلیغات اولین اما
اگر چنین کاهش نفوذیجامهعمل اما میشود.

در اسالمی جمهوری نظامی واکنش دو بپوشد
امکان حمله و می شوند متوقف عراق لبنان و

خواهدشد. بیشتر نظامیآمریکا

اسالمی جمهوری درونی کشمکش های
در نظر تجدید انتظار ما مقطع، این در
داریم. برخی را اسالمی مواضع جمهوری اعالم
در جدید وضعیت از است ممکن روحانیون از
لبنانعلیهاحمدینژاداستفادهکنند.درحقیقت
وجود داخلی کشمکش های از زیادی نشانه های
اینکشمکشمابیننیروهایآزادیخواه اما دارد
حاکم رژیم درون در بلکه نیست حاکم رژیم و
اسالمی جمهوری مجلس رییس اخیرا است.
انتخاب خاطر به را احمدینژاد جمهور رییس
دالیلی فرستادگان ویژه مورد انتقاد قرار داد. به
درون رژیم کشمکشهای نیست روشن بر ما که

است. گرفته باال
تحریمها نگران مورد در اسالمی جمهوری
آنها نظر از هم اتمی تاسیسات انهدام نیست.
نابودیبخشعظیمی اما فقطقابلتاسفاست.
جمهوری اهداف تنها نه نظامی نیروهای از
برای ایجادیکجهان اسالمیوسیعتر اسالمیرا
درون در هم را رژیم ثبات بلکه میاندازد خطر به
وضعیتی انداخت. چنین خطر خواهد به ایران

قابل تصور است برایرژیمجمهوریاسالمیغیر
کرد. به تغییر استراتژی خواهد را مجبور آن ها و
ازنقطهنظر و ازنقطهنظر جمهوریاسالمیـ
در نظر اما با است. مبهم ـ اهداف واشنگتن ما
خروج نیروهای تعهد اوباما دولت آن که گرفتن
سعودی عربستان فشار دارد و را عراق از نظامی
که مادامی تا عراق ترک  عدم  برای آمریکا به
و اقدامات باقی بماند یک تهدید به صورت ایران
ساختن جدا مقابله با حزباهللا و برای عربستان
آمریکا برای بر اسراییل فشار و ایران سوریه از
استراتژی تکههای ایران، اتمی تاسیسات انهدام
میگیرد. شکل ابهامات درون از آمریکا جدید
و است ایران مضطرب اسالمی مسلما جمهوری
باشد که اندازهای است به ممکن خطر استراتژی
و مجبور بنبست در آورد اسالمی را از جمهوری
منطقحکممیکند نه، اگر بهعقبنشینیکند.
تهدیدنظامیجمهوریاسالمی با برایمقابله که

گرفت. نظر در را جانبه همه راه یک
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دارد. عهده به را آن ریاست فریدمن

ایرانی؟ هر برای تن یک از بیشتر یعنی ـ
میکنیم؟ و گندم وارد برنج اونوقت

مرکزی بچههای بانک را نمیدونم. رقمها ـ
دادند.

درسته؟ کشاورزی؟ وزارت نه ولی ـ
میفرمایید... درست ـ

درسته؟ خارجی سرمایه میلیارد سه جذب ـ
وزارت ارشاد را بچههای رقم حتما درسته! ـ

آوردند. در
درسته؟ بانک مرکزی؟ نه ولی ـ

ـدرستمیفرمایید!احتماالسههزارمیلیارد
خواندهام. اشتباهی من بوده

ـحاالهمهاینها بهکنار، اینچرتوچرتها
چیه؟ مجلس تفاهم دولت با درباره

دیگه! دارم تفاهم ـ
الریجانی ما با این فامیل راست و چپ تو ـ
می گی بعد داری دعوا و جنگ الری خروس مثل

داری؟ تفاهم مجلس با
حضورتون... به عرضم ـ

مردم که آبروریزی کردی. ـساکتباش! واقعا
ولینه می خورند را یکحدیگولاینحرفها تا

مشخص. و فاحش دروغهای اینقدر دیگه
میفرمایید. درست بله ـ

خودم اینترنتی سایت از را مراسم فیلم من ـ
سایت هم از شما میکنم برداشتم. پیشنهاد

طنزنویساننشود. دستمایه تا خودتانبردارید
ندارید؟ امری دیگه حتما، حتما... ـ

میزنم. زنگ بعدا نه. ـ
می فرمایید؟ یا شما قطع کنم قطع من ـ

من! ـ
آزاد... بوق صدای ـ

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

تبلیـغ شما در نشریه پرخواننده 

«ایـرانیـان» 
مطمئنا مورد توجه جامعه ایرانی 

قرار گرفته و بی پاسخ نمی ماند

برای کسب اطالع از ختفیف های ویژه 
آگهی های سه ماهه و یکساله سری به 
تارمنای هفته نامه «ایرانیان» بزنید:
www.iraniansnewspaper.com

فاصله ما با شما یک کلیک است

Advertise with us

تسلیت

دوستان عزیـز
عباسی، غالمحسین و غالمعباس آقایان

اخالقی خامنها گیـتا و بیـتا 

گرامیتان، مادربزرگ  و مادر  درگذشت
یکایک به را کبیری، رقیه خامن سرکار 
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