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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

سلطان قابوس در تهران

چند روز قبل سلطان قابوس ،پادشاه کشور
عمان ،برای دیدار از ایران روانه مملکت ما شد.
او علت این دیدار را سیاسی قلمداد نکرد و گفت:
دلم برای ایران تنگ شده بود و چون از سال ۱۹۸۴
به آنجا نرفته بودم تصمیم به این مسافرت گرفتم.
او گفت :در سال  ۱۹۸۴با آن که انقالب اسالمی
در اوج جوشش خود بود اوضاع ایران را اینقدر بد
ندیده بودم .و افزود :آقای ظریف وزیر امور خارجه
ما را به چند رستوران و فروشگاه و مغازه در بازار
تهران برد و دیدم که اوضاع قیمتها در کشور ما
خیلی بهتر است.
بعد از دیدار با حسن روحانی ،رییس جمهور
جدید ایران ،سلطان قابوس به دیدار «رهبر معظم
انقالب» رفت و چند ساعتی به شعارهای انقالبی
ـ اسالمی ایشان گوش کرد اما در جمع مذاکراتی
بین آنها انجام نگرفت.
در خاتمه جلسه دیدار با رهبر انقالب اسالمی
س مقداری لیمو عمانی سوقات
ایران ،سلطان قابو 
کشورش را به آقا هدیه داد و آقا یک جلد قرآن مزین
به امضاء خود را به پادشاه عمان پیشکش کرد .این
قرآن با زیرنویس عربی چاپ و تهیه شده بود تا به
مهمانان خارجی داده شود.

جلسه تشخیص مصلحت

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
با شرکت عضو جدید محمود احمدینژاد برگزار
گردید .اواسط این جلسه بین احم دینژاد و بقیه

اعضاء بحث و مشاجره باال گرفت تا جایی که رییس
جلسه تهدید کرد که احمدینژاد را توسط نیروی
انتظامی از محل جلسه بیرون خواهند کرد.
علت این جنجال و مشاجره اعالم نشده اما
گفته میشود که احمدینژاد میخواسته بعنوان
اولین دستور جلسه اعالم کند که مصلحت نظام
در این است که حسن روحانی استعفا کند و
خودش برای دور چهار ساله سوم مجددا رییس
جمهور شود!

اولین مهمان

حسن روحانی

اولین مهمان خارجی حسن روحانی سلطان
قابوس بن سعید ،پادشاه کشور عمان ،بود.
قابل توجه دوستانی که فکر میکردند حسن
روحانی اصالحطلب است و اولین مهمان خارجی
او جنیفر لوپز ،بیانسه ،شکیرا و یا حتی نانسی
عجرم خواهد بود!

 ۱۶۰میلیارد ریال
کجا رفت؟

روزنامه «جمهوری اسالمی» نوشت در آخرین
روزهای دولت احمدینژاد مبلغ یکصد و شصت
میلیارد ریال از حساب مخصوص ریاست جمهوری
برداشت شده است.
این روزنامه ننوشته که این برداشت به چه علت
و به چه منظور بوده است .اما اگر کمی عمیقتر
فکر کنیم ممکن است به گمانهزنیهای زیر برسیم:
 ۱۰ـ این همان پولی است که قرار بوده به بازار
تزریق شود تا دالر باال نرود و چون با این تزریق ناقابل
کاری نمیتوان صورت داد بیمصرف مانده و حاال
به خود احمدینژاد تزریق شده است.
 ۹ـ این پول بابت فروش اتومبیل قراضه
احمدینژاد بود که حراج شد و با احتساب بهره

بانکی با ریاضیات من در آوردی خود احمدینژاد
به این مبلغ رسیده است.
 ۸ـ این پول را بانک مرکزی برداشته چون فکر
کرده حساب خصوصی ریاست جمهوری حساب
یک بانک خصوصی است.
 ۷ـ این پول از حساب ریاست جمهوری به
حساب عضو تشخیص مصلحت نظام منتقل شده
و اختالسی در کار نبوده است.
 ۶ـ این پول را آقا از حساب شخصی خود به
احمدینژاد قرض داده بود و حاال پس گرفته است.
 ۵ـ این پولی بود که مدیرعامل سابق بانک
ملی یادش رفت به کانادا ببرد و تا حاال در حساب
احمدینژاد باقی مانده بود و شرعا به او رسیده
است.
 ۴ـ این پول برای تنخواهگردان احمدینژاد بوده
که خرج اراذل و اوباش را از آن محل بدهند و فعال
به حسن روحانی منتقل شده است.
 ۳ـ این حرفهای دروغ را رسانههای خارجی
میزنند و اصال چنین پولی در کار نبوده است.
 ۲ـ این پول رشوه محتکرینی بوده که
احمدینژاد لیست آنها را در جیب خود داشت و
هرگز اعالم نکرد و حاال حق دارد آنها را برداشت
کند.
 ۱ـ این پول سهم بشکههای نفت خود
احمدینژاد بوده که هشت سال بر سر سفره
خودش نیامده بود و حاال حق برداشت این پول را
دریافت کرده است.

اخبار پزشکی

یکی از عالئم بیماری سادیسم این است که
تمام روز به خودت بگویی تحریم آمریکا روی ما اثر
نداشته است! این عالئم در بیماران مازوخیست
هم مشاهده شده است...

چرا پیامبران زن نبودند؟

آیتاهلل جوادی آملی یکی از آیتاهللهایی است
که معموال برای همه چیز جواب پیدا میکند تا
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توجیه دوچرخه سواری زنان

امام جمعه موقت تهران گفت :دوچرخه سواری زنان در مکانهای عمومی «بیحیایی» و
«شهوتانگیز» است!
معلوم نیست این امام جمعه چرا دوچرخ ه سواری خانمهای ایرانی را شهوتانگیز توصیف میکند؟
پس این زنهای عرب که روی برآمدگیهای پشت شتر مینشستند و باال و پایین میرفتند چرا
ب افتادهتر هستیم؟
کسی را شهوت زده نکردند؟ یعنی ما از عربها هم عق 
طلبهها به دین اسالم شک نکنند .در جواب این
که چرا در بین پیامبران زن وجود ندارد موارد زیر
را بیان فرمودهاند:
درست است که ما زنان معصومی چون حضرات
معصومه و فاطمه و زینب و غیره داشتهایم اما
انتخاب پیامبران از سوی خدا بیشتر به خصوصیات
بدنی و جسمی آنان برمیگردد و به همین دلیل
مردان به جای زنان چنین مقامی داشتهاند.
این آیتاهلل میگوید :از یکصد و بیست و چهار
هزار پیامبر مرد که بگذریم به چند تا مهم میرسیم
که کار آنها را زنان نمیتوانستند انجام دهند .مثال

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  2سپتامبر ( ۱۱شهریور)
نمایش فیلم مستند:

«کودتای آمریکایی»
محل نمایش :رستوران نیبرز

دوشنبه  ۹سپتامبر ( ۱۸شهریور)
عنوان سخنرانی متعاقبا
اعالم خواهد شد

Address ............................................................
City ...................................................................

سخنران :داریوش آشوری

State .................................. Zip..........................

Email ................................................................

Washington Iranians Media, Inc.

P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States
Tel: 703.724.9680
Fax: 703.724.9689

آن دو لوحه سنگی و سنگین حضرت موسی حاوی
ده فرمان خداوند را هر زنی نمیتوانسته بلند کند!
و یا اگر خداوند در آن غار با صدای بلند به زنی
وحی میکرد آن زن از ترس از غار فرار میکرد و
نمیتوانست دستورات او را به مردم برساند .یا اگر
زنی را به جای حضرت نوح مسئول ساختن کشتی
میکردند این کشتی حتی تا امروز هم ساختنش
تمام نمیشد .یا اگر به جای ابراهیم پیامبر زن
میفرستادند به علت عواطف مادری حاضر به
قربانی کردن فرزندش نمیشد .یا اگر به جای
عیسی مسیح ،زنی میآمد در مراسم معروف شام

کانون دوستداران فرهنگ ایران

Name ................................................................

Phone ........................................................
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آخر بعد از صرف شام حواریون از آن زن توقعات
جنسی میداشتند!
آیتاهلل آملی اضافه کرد :میدانید بر سر حضرت
یوسف و آن همه زنان شهوت زده چه میآمد اگر
ایشان مونث میبودند؟

طرح جداسازی علمی!

سید صدرالدین شریعتی ،رییس دانشگاه عالمه
طباطبایی ،اعالم کرد از سال تحصیلی جدید
جداسازی کامل جنسیتی در این دانشگاه بطور
کامل اعمال خواهد شد.
او گفت :این طرح که از دو سال قبل آغاز شده
در ابتدا مشکالت و مسائل مخصوص به خود را
داشت .بسیاری از دانشجویان مذکر معترض سعی
در کارشکنی داشتند و حتی در مواردی با لباس
مبدل چادر و چاقچور زنان سعی میکردند به
کالسهای زنانه راه پیدا کنند.
او همچنین گفت :خوشبختانه با تدابیر امنیتی
حراست دانشگاه بعد از این که مخالفین طرح
جداسازی را تهدید کردیم که اگر مچ آنها را بگیریم
آلت تناسلی آنها را در حضور دانشجویان دیگر
قطع خواهیم کرد میزان فشار آنها برای اختالط
با جنس مخالف در کالسهای درس بسیار کاهش
پیدا کرده است!

برگهایی از تاریخ

این انقالبهای اسالمی آنقدر وضعشان خراب
شده که به قول ما ایرانیهای نژادپرست حتی
عربهای ملخخوار مصر و مسلمانان ترکیه هم
فهمیدهاند که حکومت نظامی ،دیکتاتوری ،سگش
شرف دارد به این نوع حکومتهای الهی!
بخشی از رساله تحصیلی دکتر شریعتی (اگر
زنده بود)

گزارش اختصاصی از جهنم

خبرنگار مخصوص ما که چندی قبل فوت کرده
خبر مهم زیر را از جهنم و از طریق اینترنت پرسرعت
آن دنیا برای ما فرستاده است.

شیر آب دستشوییها و حمامها در جهنم هر
دو داغ است! اینجا به جای آفتابه از کتری برقی
استفاده میشود!

گفت و گوهای من با زنم

چطور شد که شب روی
کاناپه خوابیدم؟

زنم را صدا کردم و گفتم :این بار دیگه سالگرد
ازدواجمان را یادم نرفته.
با خوشحالی پرسید :بگو کی است؟
گفتم :میدونم همین امساله!

***

زنم از یکی از خانمهای ایرانی که به صورت
سیار لوازم آرایش میفروشند کلی خرت و پرت
مثل کرم و شامپو و نرم کننده مو و پوست و ...و
کلی قرصهای کاهش وزن گران قیمت خریده بود.
بعد از دو سه هفته استفاده از این لوازم زیبایی
آمد و از من پرسید :درباره چهره و اندام جدید من
چی فکر میکنی؟
گفتم :پوستت مثل دختر جوان  ۲۰ساله است،
موهات مثل دختر جوان  ۱۸ساله است و اندامت
مثل یک دختر  ۲۵ساله!
زنم با خوشحالی گفت :شوخی میکنی؟!
گفتم :نه جدی میگم .حاال جمع  ۲۰و  ۱۸و
 ۲۵روی هم چند میشه؟

***

زنم با عصبانیت از من پرسید :چرا هر وقت زن
همسایه را میبینی آه میکشی؟
گفتم :چطور مگه؟ من کی این کار را کردم؟
گفت :هر وقت از در خونهاش بیرون میاد تو
آه میکشی!
گفتم :برای او آه نمیکشم .در خونهاش را که
باز میکنه بوی غذایی را که پخته بیرون میاد و
بیاختیار میخوام بوی آن را ببلعم!

***

زنم آمد به خانه .پرسیدم :تا این موقع شب
کجا بودی؟
گفت :سالن زیبایی و آرایش بودم؛ اصال متوجه
نشدی؟
گفتم :نه! تعطیل بودند؟
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***

زنم آمد و پرسید :فردا سالگرد ازدواجمان است،
دوست داری چکار کنیم؟
گفتم :چطوره دو دقیقه سکوت اعالم کنیم!

شوخی عکسی
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***

داشتیم با زنم از تلویزیون فیلم تماشا میکردیم.
زنم پرسید :فکر میکنی اول من بمیرم یا تو؟
گفتم :میدونی که من چقدر جنتلمن و مودب
هستم و همیشه میگویمladies first :

***

دیشب زنم فلسفی شده بود .پرسید :نکنه وقتی
که مردیم من برم تو بهشت و تو بری به جهنم و یا
برعکس؛ از هم جدا بیفتیم.
گفتم :قانون طبیعت همین است .ازدواج که
ابدی نیست .خدا برایش راه حل درست کرده!

***

زنم پرسید :تو که اینقدر زن جوانتر هوس
میکنی چرا نیامدی به خواستگاری خواهر
جوانترم؟
گفتم :مادر زن همان میشد .به دردسرش
نمیارزید!

افکار عمیق

آیا میدانستید اگر مردم جهان به جای خواندن
کتابهای مذهبی و آسمانی ،کتابهای علمی و
آموزنده مثل آموزش نجاری ،باغبانی ،ساختمان
سازی ،گلآرایی ،آشپزی ،کامپیوتر و ...میخواندند
االن این جهان بهشت شده بود و دیگر کسی نگران
رفتن به بهشت یا جهنم آن دنیا نبود؟

تعریف مشکالت
مادی مردم

اسداهلل بادامچیان ،قائم مقام حزب «موتلفه
اسالمی» ،که میگویند وضع مالی او (برادران
بزنند به تخته) توپ توپ است در گفت و گو با
روزنامه «عصر ایران» گفت :مردم مشکل مالی
ندارند!
او گفت :به حمداهلل کشور ما آنقدر ثروت و

آمدن حسن روحانی روحیه جدیدی به طبقه روحانی داده است!

دارایی دارد که هیچ کس محتاج نیست!
او در جواب خبرنگاری که پرسیده بود :داشتن
ثروت و دارایی کشور چه ربطی به وضع مالی مردم
دارد؟ چیزی نگفت و در جواب سئوال بعدی او که
پرسیده بود :آیا متوجه سئوال هستید که منظور
از «مال» پول و رفاه است و نه مال «یعنی خر
و االغ و گاو؟» باز هم جوابی نداد و از خبرنگار
خواست این مصاحبه را فعال در جایی چاپ نکند!

اخبار علمی

دانشمندان اعالم کر دهاند که به کمک
تلسکوپهای تازه یک کهکشان جدید شامل یک
میلیون سیاره را کشف کردهاند.
دم این دانشمندان فضایی گرم که روز به روز
احساس تنهایی مرا در این جهان کمتر و کمتر
میکنند...

رژیم گیاهی

توصیه من به دوستانی که فکر میکنند با
سبزیخواری میتوانند وزن کم کنند این است که
رژیم غذایی گاوهای  ۲۰۰تا  ۳۰۰کیلویی را بیشتر
مطالعه کنند!

خواب جنیفر لوپز

دیشب بعد از مدتها جنیفر لوپز آمد به خوابم.
پرسیدم :چه عجب از این طرفها؟ این همه
مدت کجا بودی؟
خندید و گفت :سرم خیلی شلوغ شده.
پرسیدم :برای چی؟ کنسرتهایت زیاد شده؟
گفت :از موقعی که طرح جداسازی جنسی
دانشگاهها در ایران شروع شده هر شب باید برم
به خواب دانشجویان آنجا! چقدر هم ندید بدید
هستند!

