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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

تحریمها اثر ندارد؟

روزنامه «کیهان» نوشت :رسانههای غربی
میگوین د مردم ایران ثابت کردند که تحریمها
بیاثر است!
اوال :ما که در غرب زندگی میکنیم چنین
خبری را در هیچ رسانهای در اینجا نخواندهایم
و نمیدانیم حسین شریعتمداری ،مدیر روزنامه
«کیهان» ،آبونمان کدام روزنامه غربی را دارد و
آیا اصال سواد انگلیسی دارد که مقالههای آنها
را بخواند یا نه؟
دوما :مردم ایران چگونه ثابت کردند که این
تحریمها بیاثر هستند؟ وقتی که در صف مرغ
هستند و به دولت فحش میدهند و یا وقتی که
بلیت هواپیمایشان برابر قیمت پرواز با سفینه آپولو
به کره ماه شده و یا وقتی که قیمت دالر چهار
هزار تومانی را میبینند و صورتشان مثل گچ سفید
میشود و یا این که برای بیماران خود دارو ندارند
و دولت را نفرین میکنند؟ این چه نوع ثابت کردن
است؟ اگر ما در دوران دبیرستان مسالهای را با این
نوع راه حل برای معلم حل میکردیم هم نمره صفر
میگرفتیم و هم برای این که سر به سر او گذشتهایم
دو سه تا چک و سیلی میخوردیم!

به استقبال انتخابات

عبدالصمد خرم آبادی ،مسئول «کار گروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» که معنی دقیق
آن را کسی نمیداند ،به خبرگزاری «فارس» گفت:

درج اخبار مربوط به تحریم یا کاهش مشارکت در
انتخابات ،درج خبر در مورد تجمعات اعتراضی و
تحصن و اعتصاب از جمله جرایم اینترنتی در طول
انتخابات سال آینده خواهد بود.
او گفت :این که خبر واقعی باشد یا نه فرقی
نمیکند و درج اخبار ،حتی واقعی ،میتواند جرم
تشویش اذهان عمومی ،سیاهنمایی و بیان مطالب
خالف واقع را به همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد :رسانههای اینترنتی که در
چهارچوب اهداف انقالب به شکل دادن اذهان
عمومی ،سیاه کردن مردم و بیان مطالب غیرواقعی
فعالیت داشته باشند مورد تشویق قرار خواهند
گرفت!

عیدی

سخنگوی دولت اعالم کرد که طبق دستور
محمود احمدینژاد هر ایرانی در عید نوروز امسال
مبلغ  ۷۰هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد.
کاش این عیدی را االن به ملت میدادند و تا
شب عید صبر نمیکردند چون با این وضع تحریمها
و تورمها این  ۷۰هزار تومان احتماال ارزش هفت
هزار تومان را خواهد داشت و با آن نمیتوان حتی
یک کاسه سمنو خرید.

بای بای پاپ اعظم!

خبر مهم این هفته استعفای پاپ اعظم بندیکت
از مقام رهبری کلیساهای کاتولیک جهان بود .این
پاپ  ۸۶ساله تصمیم گرفت که به علت کهولت
سن و ناتوانی جسمانی و فکری از مقام خود
کنارهگیری مکند .کنارهگیری پاپ اعظم آخرین بار
در  ۶۰۰سال پیش صورت گرفته بود و تصمیم پاپ
فعلی در مورد استعفای خود بسیاری را در شوک
و تعجب فرو برد و ستونهای کلیساهای کاتولیک
دنیا را به لرزه درآورد.
چندی قبل پاپ اعظم به مشاوران خود گفته
بود :مگر من جنتی هستم که مغزم کار نکند ما
برای ملت موعظه و دعا بخوانم!؟ عمل پاپ اعظم

واقعا انقالبی بود.
پاپ بندیکت که آلمانیاالصل است در سالهای
اول رهبری خود سعی کرد با طرح انقالبی خود
(گفت و گو با ادیان دیگر) دوستی با مسلمانان
و یهودیان جهان را مطرح کند .او طی نامهای به
رهبر مسلمانان (که کسی نمیداند چه کسی است)
و به رهبر یهودیان (که کسی نمیداند چه کسی
است) خواسته بود آنها برای دنیایی بهتر همکاری
کنند .او در نامهای به آیتاهللهای ایران هم گفته
بود :بهتر است ما با هم همکاری کنیم؛ مخصوصا
در زمانهای که مشتریان کلیساها و مسجدها هر
روز رو به کاهش هستند.
او همچنین گفته بود :همه ما در کار کسب
و کار دین و مذهب هستیم و باید در کنار یکدیگر
باشیم .او به آنها گفته بود :مشکل من گیها و
لزبینها هستند و این که مرجع تقلید و مقامات
مذهبی زن باشند و این مشکل شما هم هست!
پاپ جدید قرار است به زودی از طرف شورای
تشخیص مصلحت کاتولیکها انتخاب و معرفی
شود.

خودم مذاکره میکنم

محمود احمدینژاد گفت :من احتیاج به اجازه
کسی ندارم که بخواهم با آمریکا مذاکره کنم.
(منظور از کسی «آقا» است)
او گفت :من خودم با آنها حرف خواهم زد.
وزارت امور خارجه ضمن استقبال از این خبر
که جمهوری اسالمی ممکن است در زیر فشار
تحریمها حاضر به گفت و گو باشد به احمدینژاد
پیغامی فرستاده که خالصه آن چنین است :برو
بچه بگو بابات بیاد!

یکی از رفقا از ایران میگفت وضع گوشت مرغ
آنقدر افتضاح شده که نگو و نپرس!
پرسیدم :چطور شده؟
گفت :برای شما خوشنشینها قیمتها را
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بگویم زیاد جالب نیست و نمیتوانید ریال و دالر
را محاسبه کنید.
گفتم :یک جوری بگو که بفهمم!
گفت :وضع مرغ اینقدر خراب شده که مردم
پایین شهر استخوانهای مرغ غذای دیشب و
پریشب را نگه میدارند و بعد از این که به نخ بستند
مثل چای لیپتون توی آب داغ میزنند تا با آبگوشت
امروزشان حال کنند!

سکه یک میلیـون تومانی!

محمود بهمنی ،رییس کل بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ،اعالم کرد که از اول اسفند ماه
سال جاری پیشفروش سکه طال براساس قیمت
پایه یک میلیون تومان آغاز خواهد شد!
او گفت :قیمت یک میلیون تومان بعنوان
پیشپرداخت و یا رزرواسیون این سکه میباشد و
اگر قیمت باال رفت متقاضیان به قیمت روز تحویل
بهای سکه را پرداخت خواهند کرد.
او در مورد این که چرا مردم باید سکه را پیش
خرید کنند اما پول آن را به قیمت روز تحویل
پرداخت کنند ،و آیا بهتر نیست که سکه را به قیمت
روز تحویل بخرند توضیحی نداد!
او گفت :اگر قیمت سکه در زمان تحویل
کاهش داشته باشد مابهالتفاوت به خریدار برگشت
نخواهد شد!
محمود بهمنی که یکی از خندهدارترین روسای
بانکهای دنیاست گفت :برنامه ما این است
که معامالت غیرمجاز خارج از حوزههای بانکی
را غیرقانونی کنیم و با پیشپرداخت خریداران
سکههای  ۶۰۰هزار تومانی را با سود  ۴۰۰هزار تومان
بفروشیم و اگر تحریمها ادامه پیدا کند حرفی نداریم
بزنیم جز این که :خدا بدهد برکت!

گاو و گوساله
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وزن داشته باشد قیمت او چیزی باالی ده میلیون
تومان میشود .حاال قیمت یک گاو  ۵۰۰کیلویی
چقدر میشود ،بماند برای بعد! این که بچهها
میگویند گاو و گوسالهها در ایران خدایی میکنند
باید درست باشد!

شاعرانههای وزیر ارشاد

محمد حسینی ،وزیر ارشاد جمهوری اسالمی
ایران ،در مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره
فیلم «فجر» که یکشنبه شب گذشته برگزار شد
پشت میکروفن رفت و گفت« :امروز غرور این ملت،
به غیرت قاصدکهای مقصدشناس معرف بال هنر
حال بلند پرواز مسیر کمال ،زلفی از جنس رضای
حضرت ذوالجالل ،گره زده است».
حاال ما را بگو که در آمریکا بر سر این که خواننده
معروف و مامانی «بیانسه» در وقت استراحت
مسابقه «سوپربال» ،واقعا خوانده یا فقط لب زده
بحث داریم! شما نطق این آقا را فهمیدید؟
کاش کسی از این محمد آقا میپرسید
«چیزهایی» که میزند از کجا میخرد تا آدرسش
را به رفقا در ایران بدهیم تا آنها هم بتوانند معنی
حرفهای وزیر محترم را راحتتر درک کنند!

گفت و گوهای من با زنم
ویژه روز عشاق (والنتاین)

شب والنتاین زنم دوباره رمانتیک شده بود .آمد
پیش من نشست و صورتم را ماچ کرد و دستی به
سر کچل من کشید و گفت :من میدونستم اگر با
تو ازدواج کنم حتما خوشبخت میشوم!
گفتم :حاال باز تو را بگو که یک دلیل داشتی.
منو بگو...

***

خبرگزاری «فارس» نوشت که قیمت گوشت
گوساله به هر کیلو  ۳۶هزار تومان رسیده است!
اگر فرض کنیم که یک گوساله حدود  ۳۰۰کیلو

زنم آمد و گفت :چطوره که برای شب والنتاین
برویم به یکی از این رستورانهای شیک و معروف
ایرانی شهرمان؟!
گفتم :فکر میکنم قیمتهای جدید منوی آنها
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را ندیدهای .بهتر است که مثل پارسال برای تو یک
انگشتر الماس بخرم که کلی ارزونتر در میآید!

***

زنم زنگ زد و گفت :میدونم که برای روز
والنتاین داری برای من گل میخری ولی فکر
کن من چقدر خوشحالتر میشوم اگر به این گل
مقداری هم طال اضافه کنی.
به احترام روز والنتاین برایش یک دسته گل
خریدم و گلها را در کاغذ کادوی طالیی پیچیدم
که ناراحت نشود.

***

زنم گفت چطوره امشب برای والنتاین برویم به
یک رستوران دنج و قشنگ فرانسوی؟
گفتم :من چی گیرم میاد؟
گفت :هیچی! فقط فکر کن که امشب نباید
ظرفها را بشویی!

***

شب والنتاین به زنم گفتم :یادت میاد روز اولی
که من و تو همدیگر را مالقات کردیم؟
گفت :آره ،یادمه!
گفتم :یادت میاد که از دور داشتی حدود ده
دقیقه به من خیره نگاه میکردی؟
گفت :آره .برای این که حدود ده دقیقه
داشتی با انگشت به سوراخ دماغت ور میرفتی و
میخواستی چیزی را از آنجا دربیاوری!

کرایه سیـخ جگر

رفقا از ایران میگویند که بعد از تحریمها و
گرانیها قیمت غذا خیلی وحشتناک شده است.
رفیقم میگوید :در رستورانها وقتی که منوی
غذا را میآورند در صفحه آخر با حروف بسیار ریز
نوشته شده :دیدن و خواندن این منوی غذا برای
آنها که ناراحتی قلبی دارند ممکن است فشار
روحی و روانی ایجاد کند.
او میگوید :قبال جگرکیها با یک سیخ جگر به تو
نان مجانی میدادند اما االن باید نان خودت را همراه
ببری .برای هر سیخ جگر هم  ۵۰۰تومان میگیرند.
گفتم :خوبه که از بابت سیخ که دو سه دقیقه
روی آتش قرار میگیرد از تو کرایه نمیگیرند!
گفت :مواظب باش ممکن است تلفن ما کنترل
بشه و وزارت اقتصاد به حرفهای من و تو گوش بده

و این کرایه سیخ را هم یک جوری به احمدینژاد و
تیم او پیشنهاد کنه و کار ما خرابتر بشه!
گفتم :واقعا جگرم برای تو کبابه!

ملی ـ مذهبیها ()۱

ملی ـ مذهبی کسی است که در روز سالگرد
انقالب به گروههای دولتی میپیوندد و شعارهای
اسالمی میدهد اما در میان تمام هیجانهای
مهندسی شده این روز با خاطرات زندگی قبل از
انقالبش غصهدار شده و اشک میریزد...

آگهیهای کالسه
دو سال آینده
معاوضه

آماده تعویض یک مرغ خانگی اهلی که روزی
دو تخم میگذارد با یک خانه نوساز  ،ترجیحا در
زعفرانیه یا نیاوران ،میباشم با تلفن ...تماس
حاصل نمایید.

برای فروش

کتاب «مرغ تخم طال» چاپ قبل از انقالب برای
فروش و یا تعویض با دو کیلو گوشت مرغ غیردولتی
آماده است با تلفن ...تماس حاصل نمایید.

برای فروش

مقداری نخ جراحی که جراح محترم در معده
من جا گذاشته بود و اکنون دفع شده است به
قیمت هر یک سانتی متر یک میلیون تومان به
بیماران آماده جراحی به فروش میرسد .قبل از
این که مرحله دوم تحریمها آغاز شود بشتابید چون
قیمت باالترخواهد رفت .با تلفن ...تماس بگیرید.

پیدا شده

یک سکه پنج سنتی آمریکایی که به قیمت روز
هزار تومان معامله میشود در بیرون حجره اینجانب
حاج اصغر پیدا شده است .با ارائه مدارک کافی
جهت دریافت سکه گمشده خود با تلفن ...تماس
حاصل فرمایید.
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آگهی ازدواج

آماده ازدواج با هر نوع مرد کور و کچل و جواد
مقیم خارج که بتواند مرا از ایران به آمریکا ببرد و
برایم گرین کارت بگیرد هستم .مرد واجد شرایط
باید دارای خانه و زندگی و پول زیاد و از همه مهمتر
مدرک سیتیزنی آمریکا باشد و مذهبی متعصب
نباشد .با تلفن ...تماس حاصل نمایید.

سیگارهای الکترونیکی

یکی از اختراعات جدید امروز سیگارهای
الکترونیکی هستند که به آنها به صورت مخفف
 E.Cigaretteمیگویند .این سیگارهای برقی به
جای سیگارهای توتوندار از سیستم بخار آب با
کمک باطری گرم کننده مقدار کمی نیکوتین را به
لوله میفرستند و دود متصاعد که بخار آب است
سیگارکش را قانع میکند که واقعا دارد سیگار
میکشد .خوبی این سیگارها این است که بو ندارند
و اطرافیان شکایتی در مورد بخارهای متصاعد شده
از این سیگارهای مدرن ندارند.
به اصرار چند نفر از رفقا تصمیم گرفتم که این
سیگار را امتحان کنم .یکی از بدیهای سیگار
واقعی این است که جفت مناسبی با مشروب است.
کشیدن سیگار با خوردن ویسکی ،ودکا ،آبجو و
شراب بسیار لذتبخش است و این بدون آن و آن
بدون این مزه ندارد.
برای آن که این آزمایش را کامال انجام دهم و
تاثیر مشروب را با این نوع سیگار امتحان کنم حتی
برای خودم یک لیوان آب سیب ریختم و تصور کردم
که این لیوان آب سیب همان ویسکی سابق است.
دو سه ساعت سیگار الکترونیکی کشیدم و دو
سه لیوان آب سیب خوردم .جایتان خالی نباشد...
واقعا شب بسیار بدی بود...

افکار عمیق

مشکل اپوزیسیون ما در خارج از کشور این است
که اخبار و مقالهها را نصفه میخوانیم ،یک چهارم
مقاله و خبر را بیشتر نمیفهمیم ولی در جلسههای
سیاسی و مهمانیهای ایرانی خودمان دو برابر بیشتر
از بقیه گلوی خودمان را پاره میکنیم!
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احمدینژاد :آقا ،گفتی همه گزینهها روی میز است یا زیر میز؟ ما که فرش زیر میز شما هستیم...

باز هم از حسین آقای
خودمان

شبکه ایران سایت اینترنتی وابسته به موسسه
ایران در پی یادداشتی بطور غیرمستقیم حسین
شریعتمداری نماینده ولی فقیه در موسسه غصب
شده «کیهان» را «شبهخودگری ،متعصب،
عقدهای ،بدفهم ،کجفهم و فریب خورده» خواند.
این شبکه از این که شریعتمداری احمدینژاد را
عامل انحراف خوانده عصبانی شده است.
حسین شریعتمداری چندی قبل جایزه
«خوبترین منتقد دولت» را از دست محمود
احمدینژاد گرفته بود .نویسنده مقاله در سایت
شبکه ایران میگوید :برای اولین بار بود که روزنامه
«کیهان» را خواندم و از تفسیرهای آبکی و احمقانه
شریعتمداری داشتم باال میآوردم.
از دو سال قبل رفقا در ایران حسین شریعتمداری
را به لقب «عبوس» مفتخر کردهاند« .عبوس»
مخفف «عقدهای» «بیسواد» «وسواسی» و
«سوسیالیست» است و شبکه ایران بعد از دو

سال دوزاریاش افتاده و تازه نصف قضیه را گرفته
است نه تمام آن را!

ملی ـ مذهبیها ()۲

در ایران روز جشن عشاق چقدر نزدیک به روز
جشن انقالب و راهپیمایی افتاده است .شانس
آوردیم که هر دو در یک روز نیستند وگرنه ملی ـ
مذهبیها حسابی گیج میشدند که مرگ بر آمریکا
بگویند یا عزیزم دوستت دارم؟!

افکار عمیق ()۲

جریان این دستمال توالتهایی که روی آن
مینویسند «تهیه شده از صد درصد مواد بازیافته
یا  »recycleرا اصال نمیفهمم .این یعنی این که
کسی قبل از من این دستمال توالت را استفاده
کرده است؟!
یاد زمانهای قدیم که دستمال توالت نبود و
همه کارهایمان در آفتابه خالصه میشد و آفتابه را
نمیشد  recycleکرد به خیر!

