
260Iranians, Vol. 19, No. 717, Friday, December 26, 2014 26  ایرانیان، سال نوزدهم، شماره 7۱7، جمعه ۵ دی ۱۳۹۳

 نشریه اى كه مى پسندید و به آن ارج مى نهید

اشتراک هفته نامه «ایرانیان»
Subscribe To IRANIANS Weekly Pub li cation

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
    ایران و خاورمیانه

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

نحوه پرداخت:
 از طریق چک بانکی یا Money Order: کلیه وجوه ارسالی می باید به دالر آمریکائی بوده و صادره از یکی از 

      بانک های آمریکائی موجود در ایاالت متحده باشد.

    از طریق کارت اعتباری: فرم زیر یا فتوکپی آن را پرکرده همراه با 
     شماره کارت اعتباری و تاریخ انقضای آن برای ما فکس و یا پست فرمائید.

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

انگولک به اخبار
* محکومیت یک نو کیش مسیحی به زندان 

و تبعید.
ـ تازه سر خانواده اش منت گذاشته اند که او را 

به صلیب میخکوب نکرده اند!
برو  به حسین شریعتمداری:  دانشجویان   *

گمشو، دروغگو، دروغگو!
ـ فردا اسم همه را بعنوان جاسوس آمریکا و 

اسراییل توی روزنامه اش چاپ می کند!
در  و دالر  افزایش چشمگیر قیمت سکه   *

بازار آزاد.
ـ ما که چشممان دیگر کور شده، این قیمت ها 

چشم ما را نمی گیرد!
از  ایران  در  یدکی خودروها  قطعات  تمام   *

چین می آید.
ـ آقازاده ها را یادت نره، بهتره بگی پاورچین 

پاورچین می آید.
* آغاز مانور عملیات مشترک آمریکا و عربستان.
ـ باالخره مراسم حج را با کریسمس منطبق 

کردند!
* سرنوشت نگران کننده یک سنگ نوشته 

تاریخی ایرانی.
ـ احتماال توی کاپشن احمدی نژاده!

* دلیل افزایش بودجه دفتر ریاست جمهوری 
چه بوده است؟

ـ کلید رییس جمهور را فرستاده اند خشکشویی 
که زنگ نزند!

* وزارت علوم: در ایران ده میلیون بی سواد 
وجود دارد.

ـ من نمی دانستم اینقدر آخوند داریم!
* تصادف شدید اتوبوس حامل زائران در کربال.
ـ احتماال فکر کرده اند که شترها هم مثل عابر 

پیاده در تهران جا خالی می دهند!
* یک واحد پاالیشگاه در آبادان تعطیل شد.

ـ احتماال فروش نفت بشکه ای ۴۰ دالر برایش 
صرف نداشته است!

* فعاالن سیاسی: دولت از تعداد معتادان به 
شیشه مطلع است اما اعالم نمی کند.

ـ به عبارت دیگر »شفاف سازی« نمی کند!
تکان  را  جهان  اصفهان  اسیدپاشی های   *

داده است.
ـ نصف جهان همه جهان را تکان داد!

* روزنامه »ایران«: در کشور در هر ۴۵ دقیقه 
دو نفر در اثر تصادف و سرطان می میرند.

ـ خبر درستی نباید باشد چون ۴۵ تقسیم بر دو 
عدد صحیح نیست و به اعشار می رود!

* شهرداری تهران: پنج هزار زن کارتن  خواب 
در شهر وجود دارد.

ـ چطوره بریم تهران توی کار مقواسازی کلی 
پول دربیاریم!

* کاهش سن سرطان در ایران.
ـ ای وای! روی برنامه های ماهواره ای بچه ها 

هم پارازیت می  فرستند؟!
* اسکناس دو هزار تومانی به بازار آمد.

ـ از یکی دیگر از پیروزی های انقالب اسالمی 
رونمایی شد!

اسکناس دو هزار تومانی!
هزار  دو  اسکناس  است  قرار  که  دادند  خبر 
تومانی بزودی به بازار ارز ریالی ایران وارد شود. البته 
می شد حدس زد که در دوران حکومت و سیاست 
»خرد و تدبیر« حسن روحانی اسکناس هایی با 
اعداد بزرگ چاپ شوند تا مردم برای خرید یک کیلو 
گوشت یا مرغ دو کیلو اسکناس را با فرغون یا چرخ 
خرید به مغازه ها نبرند و یا برای خرید بلیت هواپیما 
صندوق عقب اتومبیل خودشان را با دسته های 
اسکناس پر نکنند. این نشان می دهد که از زمان 
چاپ اسکناس هزار تومانی با عکس امام خمینی 

اوضاع ایران دو برابر خراب تر شده است.
کارشناسان اقتصادی ایرانی )آن دسته که از 
دولت حقوق و مواجب نمی گیرند و یا برای صفحه 
اقتصادی روزنامه »کیهان« قلم نمی زنند( می گویند 
این نوعی تقیه اقتصادی اسالمی است و دولت 
می خواهد به مردم بقبوالند که اوضاع اقتصادی 
خوب است و قیمت ها آنچنان هم که می گویند 
باال نرفته و اسکناس دو هزار تومانی هم نوعی خر 

کردن ملت است.
کالهبرداری که اسکناس جعلی چاپ می کرد و 
ضریب هوشی پایین داشت به دوستش گفت: کلی 

اسکناس جعلی 7۰۰ تومانی چاپ کرده ام!
 7۰۰ چرا  احمق!  گفت:  و  خندید  رفیقش 
تومانی؟ اینجوری که زود دستت رو میشه چون 

اسکناس 7۰۰ تومانی در گردش نداریم.
طرف خندید و گفت: هر جا خرج کردم و از این 
اسکناس ها دادم همه بدون سئوال قبول کردند. 
باورم  گفت:  و  خاراند  را  سرش  دوستش 

نمی شه!
طرف گفت: فقط یکجا رو دست خوردم و اون 
 جایی بود که ۴۰۰ تومان خرید کردم و طرف بعد از 
گرفتن اسکناس 7۰۰ تومانی پرسید: میشه پول خرد 

شما را با اسکناس ۳۰۰ تومانی بدهم؟

»داعشی« ایرانی 
در استرالیا

داشتیم در صلح و صفا زندگی می کردیم و 
این  که  پز می  دادیم  آمریکایی ها  این  پیش  کلی 
گروه های تروریستی اسالمی مثل »داعش« یک 
مشت مسلمان عقب افتاده عرب هستند و برای 
همین وحشیانه سر می برند و دست می برند و بمب 
می گذارند. می گفتیم ما ایرانی ها اهل این چیزها 
نیستیم و از این کارها نمی کنیم. در همین حال 
و هوا بودیم که این یاروی احمق توی سیدنی، 
استرالیا، گروگان گیری کرد و چند نفر را کشت 

و خودش را هم به حساب خودش شهید کرد.
اول که اسمش را شنیدیم )هارون مونس( خبر 

برایمان جالب نبود بعد که گفتند طرف اسمش 
به  پناهنده  ایرانی  محمد حسن منطقی و یک 
استرالیا بوده و چند سال پیش آخوند و مبلغ اسالم 

شده بدنمان خیس عرق شد.
روز خوشی  و  حال  که طرف  است  درست 
نداشته و غیر از روانی بودن کلی جرم آزار جنسی 
و حتی مشارکت در قتل زن خود داشته اما راستی 

به چه حسابی این کار را کرد؟
اساس چه منطقی  بر  آقای »منطقی«  این 
را  فروشی  و شکالت  کافی شاپ  یک  مشتریان 
گروگان گرفت؟ بهتر نبود مشتریان یک بار یا دیسکو 
را گروگان می گرفت تا حداقل جوابگوی خدا باشد 
که داشتند کار غیرشرعی می کردند و امر به معروف 
یا نهی از منکر کردم؟ این منطقی است که پرچم 
سیاه و زشت »داعش« را روی شیشه فروشگاه 
شکالت و قهوه  فروشی که تابلوی کریسمس مبارک 
را قرار داده بچسبانی؟ این هم شد تبلیغات برای 
»داعش«؟ تبلیغ برای گروهی که حتی کلمات روی 
پرچمشان را نداده اند یک آدم خوش خط با خط 
نستعلیق بنویسد؟ اصال توی شیعه اثنی عشری به 
»داعش« سنی چکار داری؟ چرا به عیسی مسیح 

که اهل کتاب است احترام نگذاشتی؟
واقعا که آدم ها این روزها برای خودکشی و 
خاتمه دادن به زندگی بی ثمر و بی ارزش خود دست 
به چه جهادهایی نمی زنند تا چند دالر پول کفن 
را صرفه جویی کنند و خرج آن را به گردن کشوری 

که برای آزادی به آنجا پناهنده شده اند بیندازند.

خداحافظی
اینجانب محمد جهانگیر که نام خود را در 
دوران اقامت در انگلیس به مایکل جان گیر تغییر 
داده بودم و اینک در سایه تعلیمات امام جمعه 
مسجد به آغوش اسالم بازگشته ام برای مسافرت 
به سوریه و ملحق شدن به جنبش »داعش« و 
کشتن مسلمانان مرتد عازم آنجا هستم و از تمام 
دوستان و آشنایان و به ویژه هم نمازان جمعه خود 
خداحافظی می کنم و امیدوارم بتوانم با آن ها در 

جهان باقی دیدار نمایم. فدای همه شما...
اهلل و اکبرـ  من می برم سر

تبریک 
فرا رسیدن شب یلدا را به کلیه شب زنده داران 
دنیا تبریک عرض کرده و در شادی آن ها شریک 

هستم. قلندر همواره یار شما باد!
انجمن برگزاری جشن های ایرانی

افکار عمیق
آیا می  دانستید که اگر امام جمعه های سرتاسر 
دینا بجای خالی بندی  و دفاع دائم از اسالم سیاسی 
و این که بگویند »اسالم دین صلح و صفاست« در 
ازای هر کشت و کشتار و قتل  گروه های مذهبی 
اسالمی در سر تا سر دنیا یک سکه یک سنتی 
آمریکا را در صندوقی می انداختند با جمع آن پول 
می شد تمام جمعیت بنگالدش و پاکستان را از 

فقر نجات داد؟

گفت و گوهای تلفنی 
با تهران

با رفیقم در تهران تلفنی صحبت می کردم و بعد 
از خاتمه رد و بدل کردن اطالعات شیرین جدید 
درباره جنیفر لوپز و شکیرا و بیانسه و پاک کردن 
آب دهانمان از گوشی تلفن قبل از این که اتصالی 

کند، رسیدیم به اوضاع اقتصادی مملکت. 
رفیقم گفت: شنیدی که دالر رسید به سه 

هزار و ۴۰۰ تومان؟
گفتم: یعنی ۴۰۰ تومان رفت روش؟

گفت: آره!
گفتم: احتماال 2۰۰ تومان آن برای »خرد« است 

و 2۰۰ تومان دیگرش برای »تدبیر«.
خندید و گفت: سیاست »خرد و تدبیر« حسن 

آقا روحانی را می گویی؟
گفتم: په نه په! 

گفت: اسکناس دو هزار تومانی هم قراره بیاد.
گفتم: احتماال ملت شوکه شده اند از این که 
توانسته اند از این اسکناس دو هزار تومانی ببینند.
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شوخی عکسی

بهشت زیر پای مادران است ولی استادیوم نه!

خندید و گفت: این ملت فوالد آبدیده است. 
اگر سکه یک میلیون تومانی هم برای تلفن عمومی 
بزنند باز هم شوکه نمی شوند و صدایشان در نمی آید. 
نجیب  که  این  برای  می کنی  فکر  پرسیدم: 

هستند یا آمادگی دارند؟ 
خندید و گفت: هیچ کدامش! برای این که 
اینقدر ترتیبشان را داده اند که یواش یواش خوششان 

آمده و عادت کرده اند!

تبریک 
به رسم هر سال فرا رسیدن عید کریسمس 
و سال نوی مسیحی را به شما و خانواده محترم 
تبریک عرض نمی کنیم و خواهش می کنیم تا عید 

نوروز خودمان صبر کنید.
انجمن برگزاری جشن های ملی ایرانی

روبل روسیه و ریال ایران
روبل روسیه، واحد رسمی پول این کشور، روزانه 
در حال سقوط است. قیمت ها آنقدر در روسیه 
گران شده که همین روزها روس ها مجبورند بجای 
خوردن نیم بطری ودکای همیشگی شان را با قطره 
چکان بخورند! بعد از تحریم اروپا و آمریکا حدود 
سه هزار صراف ایرانی در مسکو شعبه باز کرده اند 

و به خرابی اوضاع پوتین افزوده اند.
می گویند مردم نواحی مرزی ایران و روسیه 
سرگرمی جدیدشان دنبال کردن نرخ دالر و ریال 
ایرانی و روبل روسی است. آن ها بر سر این که 
امروز ریال توی سرش می خورد یا روبل شیر یا خط 

می اندازند و کلی شرط بندی می کنند!
در مورد این که والدیمیر پوتین قبول کرده 
تئوری »مدیریت جهانی« احمدی نژاد را در کشورش 

پیاده کند شایعات فراوانی ایجاد شده است!

احمدی نژاد بازمی گردد
احمدی نژاد که مدتی کم پیدا بود باز هم سر 
و کله اش پیدا شده و در چند رسانه مصاحبه هایی 
انجام داده و در چند نشست و انجمن مذهبی 

نطق هایی کرده است.

می گویند احمدی نژاد کمی پخته تر و بالغ تر 
به نظر می آید و از آن حرف های بچگانه سازمان 
مللی دیگر خبری نیست. می گویند حتی تلویحا 
واقعه هوالکاست را هم قبول کرده اما بر سر تعداد 
احمدی نژاد  می کند.  بحث  هنوز  کشته شدگان 
کوره  در  را  آن ها  فامیل  و  فک  چون  می گوید 
آدم سوزی سوزانده اند دلیل نمی شود صاحب یک 

کشور بشوند و حق قصاص بگیرند!
چانه  چیز  بر سر همه  می گوید جهودها  او 
می زنند و جلوی ارقام یک صفر اضافه می گذارند و 
برای همین احمدی نژاد بجای شش میلیون یهودی 
کشته شده فقط 6۰۰ هزار نفر را قبول کرده است.
احمدی نژاد می گوید که او هم مثل روحانی کلید 
داشت اما در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش 
دریافت که کس دیگری هم المثنای این کلید را دارد 
چون هر بار او دری را باز می کرد می دید که روز بعد 
بسته شده و هرگاه او دری را قفل می کرد می دید 

که روز بعد چهار طاق باز مانده است!

کاردار سفارت در برزیل
کاردار  آن  داستان  یاد  نمی دانم چرا  دیشب 
سفارت جمهوری اسالمی در برزیل افتادم که مچش 
را در استخر مختلط گرفتند چون این ندید بدید 
بدبخت داشت یک دختر جوان نابالغ برزیلی را زیر 
آب یواشکی دستمالی می کرد. هیچ کس نمی داند 
چه بر سر او آمد و بعد از این که او را با اردنگ از 
استخر و کشور برزیل بیرون انداختند در ایران با 

او چکار کردند؟ 
به یکی از رفقایم که کلی رفیق اطالعاتی دارد و 
با چند تا زندانبان حصارک و اوین دوره های شبانه 
قمار و مشروب و خانم  بازی برگزار می کند تلفن 
زدم و جویای احوال این مقام محترم جمهوری 

اسالمی شدم. 
خندید و گفت: زندان اوین بود و روزها سه 
چهار ساعت می گذاشتند در یک استخر شنا کند 
و دو سه تا دختر بچه برزیلی هم ول می کردند توی 

همین استخر.
گفتم: این که نشد مجازات! شوخی می کنی؟
خندید و گفت: نه! بین طرف و این دو سه تا 
دختر توری فلزی کشیده اند! قاضی گفته همین که 
حسرت دستمالی به دلش بماند برایش از مجازات 

شالق هم بدتر است!

تبریک 
بدین وسیله مصادف شدن عید کریسمس 
امسال را با روز تاسوعا یا عاشورا، اربعین، ایام ماه 
رمضان و محرم و همچنین سالگرد وفات یازده 
امام شیعه به کلیه مسیحیان ایران تبریک عرض 

می کنیم و کریسمس مبارک می گوییم.
انجمن تطابق جشن های ملی و مذهبی

تسلیت 
تولد  و  کریسمس  رسیدن  فرا  وسیله  بدین 
عیسی مسیح )همان کسی که آب را با یک بشکن 
تبدیل به شراب کرد( را به کلیه کارکنان وزارت 
»کیهان«،  روزنامه  کارمندان  اسالمی،  ارشاد 
امام جمعه های شهرهای ایران و کلیه اسیدپاشان 
اصفهان تسلیت عرض می نماییم و امیدواریم این 

غم آخر شان نباشد. به سالمتی!
نوکیشان  مسیحی و اعضاء کلیساهای خانگی ایران

حقایق تاریخی
آیا می دانستید که در »شام آخر« عیسی مسیح 
برای میهمانان شراب بر سر میز نگذاشتند و بجای 
آن به آن ها آب معدنی دادند؟ برای همین هم بود 
که برخی از میهمانان به عیسی مسیح خیانت 
کردند و او را لو دادند چون انتظار داشتند در آن 
شب شراب بنوشند و صفا کنند. این مهمان های 
خائن چند روز بعد در هنگام تحویل سال نو، نوعی 
نوشابه گازدار یعنی شامپاین را درست کردند که 
مخلوطی بود از شراب و آب معدنی های »شام آخر« 
و به سالمتی یکدیگر نوشیدند و این گونه بود که باز 
کردن شامپاین در شب سال نو مسیحی به نوعی 

رسم و سنت تبدیل شد.

افکار فوق عمیق
آیا می دانستید که اگر نام جدید گروه جنبش 
اسالمی »داعش«  که »دولت اسالمی« شده را 
بدون کسره زیر کلمه اول تلفظ کنیم معنی ختنه 
هم می دهد؟ البته این عنوان سر بریدن های آن ها 

را هم کامال توجیه می کند.

مترجمین ایرانی
در ایران برخی از مترجمین ایرانی که همه 
جلوی اسمشان دکتراست و دو سه تا مهر وزارت 
دادگستری باالی سرنامه گذاشته اند و مترجم 
واقعا  آنجا شده اند  کارشناسی  اداره  از  رسمی 
شورش را در آورده اند و آبروی هرچه مترجم را 
را  این شده که کلمه فارسی  برده اند. کارشان 
می زنند توی »گوگل« و یا دیکسیونر فارسی و 
به انگلیسی درمی آورند و کلمات را بعد از ترجمه 
به انگلیسی کنار هم قرار می دهند و به درست 
و غلط بودن آن  هم کاری ندارند. آقای مترجم 
 How :اداره ثبت احوال« ترجمه انگلیسی اش«
Are You Registration Organization نمی شود! 
»پیچ گوشتی« ترجمه اش meaty screw نیست، 
ترجمه »خودجوش« self boild نمی شود، ترجمه 
داروی گیاهی »سه پستان« three boobs، و کلمه 
انگلیسی clearance sale ترجمه فارسی اش »حراج 
نمی شود.   heart ache درد  دل  نیست!  تمیز« 
در  نمی شود.   hitting little eye زدن  چشمک 
ضمن معنی ساندویچ فروشی Subway به فارسی 
»کوره راه« نمی شود و باید همان »ساب وی« 

خودش بنویسید!

بخش ادبیات

مردی با کلید
کلید به دست آمدی

اما، نامرد، هیچ دری را باز نکردی...

گرچه برای »کیهان«ی ها ناز نکردی

اختالس از نفت و گاز نکردی

مخالفتی با موسیقی جاز نکردی

ولی، نامرد، هیچ دری را باز نکردی...

گرچه ارزش ریال را چندرغاز نکردی

انتقادی از حجاب و موی باز نکردی

دانشجو را در خیابان دراز نکردی

ولی، نامرد، هیچ دری را باز نکردی...

گرچه نصف مملکت را جانباز نکردی

ارشاد را پلیس دعا و نماز نکردی

ماشین هسته ای را بی ترمز و گاز نکردی

بین  خودمان، برای تحول مملکت خراب

هیچ کاری را آغاز نکردی

نامردی کردی و هیچ دری را باز نکردی...

شستشوی فرش های نفیس و ارزشمند با روش ارگانیک 
قالی همچون فیلتری است که تمام ذرات آالینده را به خود جذب می کند. قالی می تواند 

عامل مهمی در کاهش آلودگی هوای داخل خانه باشد در صورتی که آن را سالی یکبار 

به طریق درست و با استفاده از مواد غیرشیمیایی و سیستم آب تصفیه شده بشویید.

فرش ابریشم در خارج از ایران تا به حال فقط با استفاده از مواد شیمیایی شسته شده 

و یا بصورت روشویی با کف صابون تمیز شده است، این امر باعث می شود تمام امالح 

آلوده و گرد و خاک درون فرش ته نشین شده و عالوه بر ایجاد مشکالت سالمتی برای 

ساکنان منزل، تار و پود فرش را خشک نموده و موجب ترک خوردگی آن شود.

»راویتا راگز« تنها شرکت در آمریکا است که فنآوری هنری و علمی ایتالیایی را با صنعت 

قالی شویی ایرانی ترکیب نموده تا فرش های شما را به بهترین و سالمترین نوع ممکن به 

صورت ارگانیک پاکیزه نماید تا این سرمایه گرانبهای شما جاودانه بماند.

با سرویس حمل و نقل در محدوده منطقه واشنگتن بزرگ


