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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنز

  
  :ادداشتي

دً شوخی وطنز نبوده بلکه کامال جدی آنچه را در ذيل می خوانيد ن .  می باش ری اي ی خب زارش از سايت تحليل عصر "گ
ه وقهبگرفته شده وبدون کدام تغييری " ايران  د ک ا خود ببيني ردد؛ ت ديم می گ ز تق دگان عزي ما خوانن ازار  خدمت ش ی ب ت

ست و کسانی پيدا خواھند شدچگونه مذھبی رونق الزم داشته باشد،  ۀامتعفروش   که برای جلب منفعت بيشتر، در قرن بي
دايی ا وع يک ادعای خ روز خواھ۵٠٠٠ز ن ل از ام ال قب ودن س ب  ج.د نم ای ال ر از ادع دای"ت رن حاضر خ ه  "ق درج

  .انی وفرھنگ ستيز آخند ھای ايران بزرگ شده اندحماقت بندگانش می باشد که در پناه رژيم ضد انس
وان آنجائيکهاز  ر عن ن " شارالتانی و حماقت " ما در پورتال خويش بخشی زي ا تاسف اي داريم ب گزارش را در بخش ن

  .از اين حرکت ناراحت نگردندطنز می گذاريم، اميد است طنز نويسان ما 
  AA-AAپورتال                                                                                

  
  
  

 ! خوزستانادعای خدايی در
  

دھند تا   نوزادان خود را براي تبرك به دست پسران جوان مي اند، جلسه كه در اتاق ديگري حضور داشتهزنان حاضر در 
  .به دست صائد برسانند و وي آنھا را نوازش كند

  ۵٧۴٩۵: كدخبر
  ٠٩:٠٣ -  ١٣٨٧آذر  ٠٢: تاريخ

  
ه اين فرقه ساختگي، به در پي طرح ادعاي خدايي از سوي يك شھروند خوزستاني، تعدادي جوان با گرويدن ب: جھان

  .اند عبادت و پرستش اين شخص روي آورده

كردن خود به عنوان خدا و  معروف شده است از مدتي پيش با مطرح" صائد"نام دارد و به » غ.ع«اين شخص كه 
 را براي ھاي مختلف آنان زبان خوزستان روي آورده و به بھانه ويژه جوانان عرب ھا، به فريب مردم و به آفريننده انسان

  .كند پرستش، گرداگرد خود جمع مي

ًسابقه بوده و مدعيان معموال با در نظر  اين در حالي است كه طرح ادعاي خدايي از سوي افراد مدعي تا كنون بسيار كم
يا برانگيختگي به عنوان پيامبري ) عج(خوردگان، تنھا به طرح ادعاي ارتباط دائم با امام مھدي گرفتن سطح شعور فريب

  .كردند ديد اكتفا ميج

ًساله كه سر و صورتي تراشيده و كامال ۴٠در فيلمي كه اخيرا در گوشيھاي تلفن ھمراه بلوتوث مي شود فردي حدودا 
  .اي مضحك دارد مو دارد ادعاي الوھيت و خالقيت و در عين حال قيافه بي
  

راه به تن داشته و ھيچ كالمي  ھن مشكي راهدار بر سر و يك پيرا وي در تمام مدت حضور در جشن تولد خود، كالھي لبه
  .از وي شنيده نشده است
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ھا جعبه كادو، گل و شيريني به ديدن صائد آمدند نيز با تھيه كيك تولدي كه با دو عكس كه  حاضران در مراسم كه با ده
جاي خانه  در جاي! ندتازگي از وي گرفته شده تزئين شده است، از مقام وي تجليل كرد يكي در دوره جواني و ديگري به

ھا،  الي گل محل برگزاري اين جشن نيز، تصاوير مختلفي از صائد با لباس عربي، عقال و دستار و لباس اسپورت، البه
  .ھاي رنگي نصب شده است ھاي چراغاني و روبان ريسه

كه اكثر قريب به اتفاق  نفر ٧٠ھاي صائد كه به مناسبت سالروز تولدش برگزار شده بود، حدود  در يكي از آخرين جلسه
ھاي عربي و   دھند با اداي سجده، بوسيدن دست و پا، خواندن مناجات  ساله تشكيل مي٣٠ ساله تا ١۵آنھا را جوانان 

  .رقص و پايكوبي، ارادت خود را به خداي دروغين خود نشان دادند

ست، وي به محض ورود به خانه، شود در منزل يكي از مريدان صائد برگزار شده ا در اين محفل جشن كه گفته مي
  .روند بوسي وي مي ھاي گل، به دست گيرد و افراد مختلف با اھداي دسته مورد استقبال گرم حضار قرار مي

اي از جوانان   عده  پسر و تعدادي زن و نوزاد بوده است،۶٠در اين محفل كه چند ساعت ادامه داشته و شامل حدود 
! يا الھي و ربي"با خداوند از جمله ) ع(ھاي اھل بيت ان عربي مشابه عبارات مناجاتھمزمان با خواندن مناجاتي به زب

َيا من خلقني! يا رب العالمين كنند و  جمعي به سوي وي سجده مي دسته!" و يا مونسي في وحشتي! ُيا عدتي في شدتي! َ
تك در مراسمي نمادين به  سپس تككند و  اش از آنان تشكر مي ًوي مكررا با قرار دادن دست راست خود بر روي سينه

بوسند و به وي ابراز  ساعت، با حالتي متواضعانه پيش آمده و پس از روبوسي با صائد، دست و پاي وي را مي مدت نيم
  .كنند عشق و عالقه مي

ند تا دھ  نوزادان خود را براي تبرك به دست پسران جوان مي اند، زنان حاضر در جلسه كه در اتاق ديگري حضور داشته
  .به دست صائد برسانند و وي آنھا را نوازش كند

ھاي پاپ روز و خواندن اشعار عاشقانه به زبان عربي محلي،  در ادامه اين محفل، پسران حاضر با گذاشتن نوار موزيك
تك با وي به  زنند و تك شوند دور صائد حلقه مي كنند و پس از اينكه خسته مي حدود دو ساعت رقص و پايكوبي مي

  .پردازند وگو و نجوا مي گفت

ھا و  ًجالب اينجاست كه صائد كه سعي دارد وقار و متانت دروغين خود را در حضور جمع حفظ كند بعضا با متلك
  !خندد گيرد، مي ھاي آنان در حالي كه دست خود را جلوي دھانش مي گويي لطيفه

  .دارند  را براي تبرك برميمانده آب برخي از حضار ھم با آوردن آب و شربت براي صائد، باقي

گيرند و با نگاھي  ھاي متبرك را از دست وي مي صائدپرستان در پايان اين محفل، با رسيدن به حضور صائد، شكالت
  .شوند متواضعانه به سوي او خيره مي

ان ھمچون ابراھيم ميرزائي است كه درخارج ازايران توھم رھبري اير»غ.ع«گفتني است بسياري ازاعمال ورفتار
  .رادرسرمي پروراند

ھم مانندوي رفتارمي كند و ازترس اينكه ممكن است حرفي »غ.ع«ورزشكاري وكم حرفي ازترفندھاي اين فردبوده كه 
  .كند اصال حرف نزند بزند و تھي بودنش را افراد بفھمند سعي مي

ھاي كالن مالي ازافرادكشورھاي به تازگي شاخه خارج از مرز را ھم فعال نموده و با سوءاستفاده »غ.ع«گفته مي شود 
  .خود را گسترش دھد! ھم حاشيه خليج فارس سعي دارد سيطره حكومت خدايي

   
 
 


