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خالی از شوخی
و دیدن انواع و اقسام بدحجابی چشمهای من مثل
خطکش شده و همه چیز را از دور هم اندازهگیری
می کند!

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

بمبهای اسالمی در
روسیه

دومین انفجار بمب در ایستگاه قطار کشور
روسیه و در شهر ولگوگراد ده ها کشته و مجروح
به جای گذاشت.
رییس سازمان اطالعات روسیه میگوید :از آنجا
که کلی زن و بچه و آدم های بیگناه بی هیچ دلیلی
کشده شدهاند می توان نتیجهگیری کرد که کار کار
مسلمانهای روسیه بوده است!
یکی از کسانی که عضو گروهی است که
به تجزیهطلبان مسلمان چچن وصل هستند،
مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته و گفته است:
تساوی مرد و زن در اسالم در همین گونه حمالت
انتخاری که توسط یک زن انجام شد نمایان
میشود .البته ایشان در ادامه افزوده است که آن
خانم در جریان این حمله انتحاری بطرزی «مردانه»
به شهادت رسید!

ساپورتپوشها

علی مطهری ،نماینده تهران در مجلس شورای
اسالمی ،در انتقاد از عملکرد دولت و نیروی
انتظامی گفت :این چه وضعشه که این خانمهای
ساپورتپوش تا سی سانتیمتر باالی زانوهاشان
نمایان است و کسی به آنها کاری ندارد؟
او در جواب نمایندهای که پرسیده بود :چطور
حاج آقا اینقدر دقیق سی سانتیمتر را اندازهگیری
کرده است ،گفت :بعد از  35سال زندگی انقالبی

مقابله با نقشه آمریکا برای
کاهش شیعیان جهان!

آیتاهلل نوری همدانی در دیدار با مسئول
شورای زنان و خانوادههای عضو شورای عالی
انقالب فرمودند :آمریکا به دنبال کاهش شیعیان
در ایران است.
ایشان اضافه فرمودند :بطور کلی آمریکا نقشه
کاهش جمعیت در کشورهای مسلمان را دارد و
کاهش شیعیان ،به ویژه در ایران ،در دستور کار
اولیه این کشور میباشد .او همچنین گفت :فتوای
رهبر معظم این است که ما میباید با این استکبار
جهانی که مقدار جمعیت کشورمان را برایمان
تعیین می کند مبارزه کنیم.
او در پایان گفت :کاش من میتوانستم برای
اجابت امر رهبری با این کهولت سن به منظور
افزودن به جمعیت کشور با این همه خانمهای
حاضر در این جلسه همکاری و همیاری کنم!

نایلونهای محافظ

این دوستانی که همیشه از اوضاع خراب کشور
ناله میکنند اما هیچوقت قدمی برای بهبود اوضاع
بر نمیدارند درست شبیه کسانی هستند که یک
دست مبل چرمی سفید گرانقیمت خریده اند ولی
روی آن نایلون کشیدهاند که گرد و خاک نگیرد ،لکه
بر ندارد و نور آفتاب آن را خراب نکند!
وقتی هم که میپرسی آخه این چه زندگی است
که نتوانی از مبلهایت بخاطر این عدم اعتماد به
نفس و ترس و وحشت لذت ببری ،جواب میدهند
که :عکسالعمل دیگران برای من مهمتر از لذت
بردن من است چون دوست دارم مبلهایم همیشه
نو بمانند!
گاهی با شنیدن این گونه استدالل ها دلت

میخواهد یک تیغ برداری و نایلون محافظ مبلها،
تلویزیونها ،قالیها ،صندلیها ،لباسهای داخل
کمد ،ریموت کنترل تلویزیونهای این افراد را پاره
کنی و به آنها بگویی :از هیچ چیز نترس ،همه چیز
را میتوان جایگزین کرد به جز جرات و شجاعت و
لذت بردن از زندگی...

بای بای بابک
زنجانی

باالخره دم این روباه خوش
معامله ،بابک زنجانی ،را گرفتند و
او را به زندان فرستادند .اما راستی
بابک زنجانی کیست؟
بابک زنجانی یک سعید امامی
جدید رژیم برآمده از انقالب اسالمی
است که بجای زر زدن و لو دادن به
اصطالح «خائنین» از سیاست دوری
کرد و به در آوردن پول و اندوختن
ثروت روی آورد .او تصمیم گرفت که
آنقدر پول در بیاورد که هیچ قاضی
دادگاهی نتواند در مقابل رشوههای
او مقاومت کند!
ثروت بابک زنجانی معادل
بو د جه تما م کشو ر ها ی
کور و کچلی است که در
عرض هشت سال ریاست
جمهوری احمدی نژاد مورد
بازدید این رییس جمهور 56
درصدی قرار گرفته بود .بابک
زنجانی در سن

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ »ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ«
ﻧﺸﺮﯾﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺝ ﻣﻰﻧﻬﯿﺪ

Subscribe To IRANIANS Weekly Publication
6 Months
)(26 Issues

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ $65.00
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
80.00
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﻰ 160.00
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ
160.00

One Year
)(52 Issues

$130.00
160.00
320.00
320.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

 39سالگی به عنوان ثروتمندترین مرد ایران در تاریخ
 35ساله حکومت اسالمی شناخته میشود .او در
شروع انقالب و زمانی که رویای میلیاردر شدن را در
سر می پروراند فقط چهار سال داشت!
بابک زنجانی روحیه صدور انقالب اسالمی
ایران را همواره حفظ کرده بود .او در ترکیه ،دوبی،
مالزی ،تاجیکستان ،افغانستان ،و روسیه 64شرکت
عنکبوتی زده بود و برای سفره های مردم بشکه های
نفت وارد می کرد؛ آن هم با پول دولت!
باالخره آمدند و گفتند :مگر ما
دستمان چالق است و نمی توانیم
خودمان نفت وارد کنیم؟
شما تشریف ببرید زندان کمی
استراحت بفرمایید!

ترجمه برای
ناشنوایان

باالخره مجبور شدند
شخصی را که در مراسم یادبود
نلسون ماندال با حرکات دست
نطقهای میهمانان عالیرتبه را برای
ناشنوایان ترجمه و تفسیر میکرد
اخراج کنند .گویا ترجمه و
تفسیر او از این نطقها به
نوعی جوک و مسخرهبازی
تبدیل شده بود که حتی
سر و صدای ناشنوایان را
هم در آورده بود.
مترجم مذکور میگوید
که با آن همه ابهت مراسم
و شرکت کنندگان مهمی
که حضور داشتند او جو
زده شده و سیمهایش
قاطی کرده است.
او میگوید :به من
حالتی مثل حالت
محمود احمدینژاد
در سازمان ملل دست
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داد و دیدم که هزاران فرشته در فضای مراسم در
حال پرواز هستند! او افزود :اگر کمی به خودم فشار
میآوردم حتی ممکن بود هالههای نور را هم ببینم.
قضیه ترجمه یا زیرنویس گذاشتن برای اشخاص
ناشنوا کار بسیار سختی است چون شخص مترجم
باید با گوش بشنود ،با مغز ترجمه کند و با دست
نمایش بدهد.
آخرین گندی که در این نوع ترجمه برای
ناشنوایان پیش آمد مربوط به مترجم زنی است که
در مراسم گردهمآیی فمنیستها میخواست جمله
«تا این شکاف بین ما زنان هست ،مردان روی ما
سوار هستند» را با حرکات دست برای ناشنوایان
ترجمه کند!

افکار عمیق

مملکتی بدبخت است که درآمد بخشی از مردم
که بجای کار کردن صبح ها دالر میخرند و بعد از
ظهرها میفروشند بیشتر از آن هایی است که تمام
روز کار می کنند!
از سخنان دکتر شریعتی بعد از خواندن کتاب
میلتون فریدمن

انشاهای دبستانی
شب یلدا را تعریف کنید

شب یلدا بلندترین شب سال است .البته در
کشورهایی که شبانه روزشان  24ساعت است و نه
 24روز! چون شب یلدا بلندترین شب سال است در
نتیجه روز یلدا کوتاهترین روز سال میباشد اما کسی
به این موضوع اهمیتی نمیدهد چون شبهای بلند
مهمتر از روزهای کوتاه هستند و موضوع انشاء ما
هم همین است.
در شب یلدا همه اهل خانواده دور هم جمع
میشوند به غیر از خانوادههایی که همسر صیغه و
موقت دارند که پدر خانواده مجبور میشود روز بعد
از شب یلدا را در کنار خانواده بگذراند .خوشبختانه
شب بعد از شب یلدا هم با آن که به بلندی شب
یلدا نیست اما از لحاظ بلندی کم ندارد و آن همسر
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موقت هم به نان و نوایی میرسد.
در شب یلدا همه سعی میکنند میوههایی
که کمیاب و گران هستند بخرند و بخورند .اکثر
میوههای شب یلدا قرمز هستند مثل انار و هندوانه.
معموال در شب یلدا کسی موز و کیوی و خربزه
نمیخورد چون آن ها مال شب یلدا نیستند .ممکن
است در آینده جشنی برای خوردن موز و کیوی و
غیره هم درست کنند.
در شب یلدا معموال آجیل شیرین خورده
میشود .در این شب آجیل شور خورده نمیشود
چون باعث تشنگی میگردد و چون شب یلدا بلند
است باید تمام شب آب نوشید و چندین بار به
مستراح رفت.
در شب یلدا کودکان هدیه نمیگیرند و باید در
انتظار عید نوروز بمانند .خوشبختانه چون درست
بعد از یلدا روزها بلندتر میشوند عید نوروز زودتر از
راه میرسد تا کودکان بدون عیدی و هدیه نمانند.
بهترین شب یلدای من شبی بود که خانوداه
همسایه را دعوت کردیم و همه در زیر کرسی قرار
گرفتیم و در این شب پای من به پای دختر همسایه
خورد و او چیزی نگفت.
بدترین شب یلدای من شبی بود که خانواده
همسایه را دعوت کردیم و همه در زیر کرسی قرار
گرفتیم و پای من تصادفا به پای مادر دختر همسایه
خورد که بسیار زمخت و کلفت و مثل کاغذ سنباده
بود و او هم اصال اعتراض نکرد!

آیا گوجه فرنگی حرام
است؟

به
گزارش چند
خبر گز ا ر ی
عر بی  ،یک
گروه سلفی تندروی
اسالمی در مصر فتوا داده است که گوجهفرنگی
یک میوه مسیحی است و نباید توسط مسلمانان
مصرف گردد!
این گروه عنوان کرده است که بریدن
گوجهفرنگی از وسط شکل یک صلیب مسیحی را
نمایان کرده و نشان میدهد و بنا بر این این میوه
از دید اسالم حرام باید گردد!

بعد از این که فتوای این گروه تندرو در
شبکههای اجتماعی نظیر فیس بوک مورد چالش
و تمسخر قرار گرفت ،آنها یک فتوای تصحیحی
یا  Fatva Correctionدادند که اگر گوجهفرنگی را
طوری قاچ کنید که نقش صلیب در آن منعکس
نباشد خوردن آن بالمانع است!
من اصال این فتواها و چرت و پرتهایی که
حاصل بی کاری و تنبلی و بی عقلی مشتی مذهبی
کله پوک بدون فکر است را قبول ندارم و اجازه
نمیدهم که فتواها و دستوران مذهبی آن ها مرا از
آنچه که خوردنش برایم لذتبخش است باز دارند.
من بارها همین گوجهفرنگی مورد بحث را با چاقو از
وسط قاچ کردهام ولی شکل و یا نشانه ای از صلیب
و اینجور چیزها در آن ندیده ام بلکه بجای آن نقشی
شبیه مادینگی دیده ام .حاال با این اوضاف چکار
باید بکنم؛ گوجه فرنگی را نخورم؟ معلوم است که
میخورم؛ من به شکلش چکار دارم؛ مزهاش مهم
است که من نمیتوانم از آن بگذرم.

بهشت و جهنم

دیشب باز رفته بودم توی این فکر که بهشت و
جهنم واقعا چه جور جایی هستند؟
میگویند بهشت و جهنم دروازه دارند (این را
چه کسی گفته نمیدانم) .واقعا بهشت و جهنم
چرا دروازه دارند؟ در مورد جهنم ،بسیار خوب،
منطقی است که در و پیکری داشته باشد تا اهالی
آنجا فرار نکنند ،اما بهشت چرا دروازه دارد؟ مگر
کسی میخواهد از بهشت فرار کند؟ آیا برای این
است که اهالی جهنم قاچاقی وارد بهشت نشوند؟
در این صورت درستش این است که برای جهنم
دروازه و زنگ خطر و سیم خاردار بگذارند؛ به بهشت
چکار دارند؟
راستی درجه حرارت بهشت چقدر است؟ آیا برای
افرادی که از مناطق سردسیر به بهشت آمدهاند و
افرادی که در مناطق گرمسیر زندگی میکردهاند
هر دو یک نوع تهویه مطبوع وجود دارد؟ مگر قرار
نیست همه در رفاه و خوشبختی کامل بهشتی
زندگی کنند؟ میزان گرمی و سردی بهشت را چه
کسی تعیین میکند؟
میگویند بهشت جای سبز و خرمی است (این
را چه کسی گفته نمیدانم) .راستی چمن بهشت را
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چه کسی میزند؟ آیا افرادی از جهنم برای بیگاری و
انجام کار شاقه به بهشت فرستاده میشوند تا چمنها
را بزنند ،علفهای هرز را بکنند و برگهای خشک
درختان را از روی زمین جمع کرده و دور بریزند؟
آیا در بهشت آسانسور و پله برقی وجود دارد؟
اگر بخواهی مثال برای دیدار دوستی از طبقه دوم به
طبقه پنجم بهشت بروی آیا باید دو سه هزار پله را پای
پیاده باال بروی یا پله برقی وجود دارد؟ یادتان باشد،
بهشت جایی است که رضایت و شادی ساکنان آن از
سوی خدا و فرشتههای او و پیامبران و فرستادگانش
ضمانت شده است و قرار نیست کسی برای از پله
باال رفتن عرق بریزد.
آیا در بهشت جایی مثل مرکز خرید هم وجود
دارد که آدم بتواند با رفتن به آنجا سرگرم بشود؟ این
مرکز چه جور جایی است؟ قیمتهای فروشگاههای
آنجا چطور است؟ آیا همه چیز رایگان است یا اجناس
را دوال پهنا به اهالی بهشت میفروشند؟ قیمتها را
چه کسی تعیین میکند؟
از آنجا که همه مردم بهشتی بدون لباس و
لخت و عور هستند ،کیف پول و کارتهای اعتباری
خودشان را چطور با خودشان حمل میکنند؟
آیا کسی هست که به این سئواالت من درباره
بهشت و جهنم جوابی بدهد؟

لغو سخنرانی بعلت
کمی مشتری

قرار بود محمدرضا نقدی ،فرمانده نیروی بسیج
جمهوری اسالمی ،روز دوشنبه نهم دی ماه در در
یک گردهمآیی در میدان فلسطین تهران سخنرانی
کند .گویا بخاطر تعداد کم حاضران در گردهمآیی
که گفتهاند کمتر از  300نفر بودهاند ،آقای نقدی
تصمیم گرفته است که برنامه را بهم بزند و به آنجا
نرود و در نتیجه سخنرانی هم نکند.
محمدرضا نقدی در این مورد به خبرنگار
«ایسنا» گفته است :واقعا مسخره است که ما
کارمان بسیج کردن مردم است ولی برای خودمان
نتوانستیم حداقل هزار نفر را برای شرکت در این
مراسم بسیج کنیم!
او گفته است :به مسئوالن تبلغات و آگاهی
رسانی این مراسم گفتهایم که در وسط چله
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شوخی عکسی

«جنگ ماهوارهای» نیروی انتظامی در ایران

زمستان قول آبمیوه ساندیس به حاضران دادن
زیاد منطقی نبود و بهتر بود اگر قول لبوی داغ یا
حلیم و خوراکیهایی از این قبیل به آن ها میدادیم.

زنان و تظاهرات

این کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق
در مورد تظاهرات و اعتراضات واقعا خیلی اهل
ذوق و مبتکر هستند .آن ها برای اعتراض به
موضوعی برخی از زن ها را استخدام میکنند که با
نشان دادن اندام برهنه خود و نمایش پالکاردهای
سیاسی مقصود آن ها را بیان کنند .اندام لخت و
عور یک زن وقتی که با ماژیک روی آن ها صدها
شعار سیاسی نوشته شده و یا زنی نیمه لخت که
روی عکس فالن رییس جمهور در خیابان و جلوی
دوربین خبرنگارها دارد ادرار می کند واقعا خیلی
تاثیرگذار است.
متاسفانه زنان ما در ایران بخاطر این که مشغول
درست کردن شام و نهار و عوض کردن پوشک
بچه و تامین ارضای جنسی شوهرهاشان هستند
وقتی برای این گونه تظاهرات ندارند و به دنبال کار

برای ایرانیان و غیر ایرانیان
برای اطالع از جزئیات بیشتر با ما متاس بگیرید
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Guaranteed lowest rates
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به نرخهای باال مالیات اضافه میشود
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این هم بهترین جوک سال  2013که توسط
رفقا برایم ایمیل شده.
شخصی یک سئوال شرعی برای یکی از آقایان علما
فرستاده به این شرح :باعرض سالم و خسته نباشید
خدمت آن مرجع گرامی .در یک روز کاری ،ساعت
هفت صبح وقتی میخواستم اتومبیلم را از پارکینگ
بیرون بیاورم دیدم ماشینی جلوی در خانه ما ایستاده و
راه را بسته است .در این لحظه شخصی به کمکم آمد و
با بیست سی بار جلو عقب کردن ماشین من توانستیم
آن را از پارکینگ خارج کنیم .برای آن که کمک و
زحمت او را جبران کرده باشم پنج هزار تومان به او
انعام دادم .وقتی سوار اتومبیل شدم و می خواستم راه
بیفتم دیدم که همان شخص سوار اتومبیلی که جلوی
در خانه ما پارک شده و مانع حرکت من بود شد و یک
گاز داد و رفت! حاال به نظر شما آیا کشتن این شخص
از لحاظ شرعی جایز است یا نیست؟

اروپا  ..........................................از $230
کابل  ..........................................از $450

ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

)51 Mannakee Street • Humanity Building (HU
Conference Room 009
Rockville • MD 20850

بهترین جوک سال 2013

تهران  .........................................از $410
اصفهان ،شیراز ،مشهد،کرمانشاه ،تبریز  ....از $666

ﻣﺮﻭﺭی ﺑﺮ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ،ﺩﺳﺖﺁﻭﺭﺩﻫﺎ
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دوم برای کسب درآمد هم نیستند تا به انقالب و
تظاهرات دیگران کمکی شده باشد.

تور ویژه ایرانگردی
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Hassan Habib

Expert in All Phases of Mortgage Banking

مشاور و دوست همیشگی شما برای دریافت هر نوع وام ملكی
Interest rates are
still historically low
making now a great
time to Purchase or
Refinance
Licensed in VA, MD & DC
NMLS# 207112

Cell: (703) 587-3339
hhabib@weichertfinancial.com

5/5 ARM, 15 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $4,000,000
30 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $2,000,000
30 Year, 20 Year & 15 Year Fix at 90% LTV; Loans up to $850,000; NO MI
7/1 ARM, 10/1 ARM at 65%; Interest Only
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