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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

کاهش یا افزایش جمعیت
به جای بحث سیاسی هفته

آیتاهلل خامنهای ،رهبر انقالب اسالمی ایران،
خواستار رسیدن جمعیت ایران به  ۱۵۰میلیون نفر
شد! او در نطق آخر خود گفت :جمعیت ما رو به
پیری است و ما نسل جوانتر الزم داریم!
آمارهای رسمی بینالمللی متوسط سن
جمعیت ایران را بسیار جوان اعالم کردهاند و این
ادعای رهبر انقالب که جمعیت رو به پیری است
و ما جمعیت جوان الزم داریم درست مثل همان
حرفهای پشم و کشک است که ما برق الزم داریم
و با وجود آن همه نفت و گاز باید از تکنولوژی
هستهای استفاده کنیم!
کسی نیست که به ستون خوانندگان روزنامه
«کیهان» نامه بنویسد و بپرسد :حاال که نرخ
بیکاری  ۲۵درصد است و  ۷۵میلیون نفر جمعیت
داریم وقتی که به  ۱۵۰میلیون برسیم آیا نرخ بیکاری
به  ۵۰درصد نخواهد رسید؟
کسی نیست که بپرسد شکم این  ۱۵۰میلیون
نفر را چگونه سیر خواهید کرد؟ حاال که احمدینژاد
و یارانههایش رفته و آن ممه را لولو برده و یا به زودی
خواهد برد چگونه  ۷۵میلیون گدای صدقهطلب
جدید را راضی خواهید کرد؟
خودمانیم ،اصال سیاست جمهوری اسالمی
ایران بر اساس کلهشقی استوار است .همه دنیا
کراوات میزنند در حالی که کسی در ایران نباید
کراوات بزند! همه دنیا برنامه کنترل موالید و کاهش
جمعیت دارند ولی ایران باید از جمعیت بترکد!

یک مرد نیست به دفتر آقا نامه بنویسد و بپرسد:
آقا جان ،با این همه پارازیت روی ماهوارهها که
مثل یک مایکرویو قوی قوه جنسی ما را آب کرده
و مردانگی  ۱۵۰درصدی قبل از انقالب ما را به
 ۷۵درصد تقلیل داده چگونه به فکر تولید مثل
و ازدیاد نفوس باشیم؟ ما حتی یک مجله کمی
اروتیک و سکسی مثل «پلی بوی» آمریکا نداریم
که مقداری تحریکات جنسی مضاعف برای اهداف
انقالب شما کسب کنیم! برای تقویت قوه جنسی
حتی نسخههای قدیمی مثل پیاز سرخ کرده هم
کار نمیکند چون وسع خرید پیاز کیلویی خدا
تومان را نداریم!
اصال به نیروی نسل جوان چه نیازی داریم؟
چون آمریکا همه آنها را بعد از گرفتن مدرک از
دانشگاههای گالبی اسالمی ما روی هوا قاپ میزند
و در کشور خودش به دانشمندان و محققان درجه
اول تبدیل میکند!
چرا میخواهید این نسل سوخته و محروم و
بدبخت را دو برابر کنید؟
اصال چرا شما به نسل جوان نیاز دارید؟
همین جوانها نبودند که در سال  ۸۸با ریختن به
خیابانها میخواستند شما را مثل موش از کشور
بیرون بیندازند و مجبور شدید با خشم و خشونت و
کشتار آنها را ساکت کنید؟ آیا بهتر نیست با همان
پیرهای هم سن و سال آیتاهلل جنتی حال کنید
و با افکار عهد عتیق و عصر حجر خود  ۷۵میلیون
جوان تازه متولد را آزار ندهید و شکنجه نکنید؟

مذاکرات اتمی

دور اول مذاکرات اتمی ایران با غرب به پایان
رسید .گفته میشود که مذاکرات با موفقیت نسبی
همراه بوده است .موفقیت نسبی به این مفهوم که
جمهوری اسالمی ایران قبول کرد که فعالیتهای
هستهای خود را فعال معلق و محدود کند تا غربیها
برای خودشان وقت بخرند تا بعدا ببینند چه خاکی
بر سرشان کنند.
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا که در این

مذاکرات حضور داشت ،به خبرنگاران گفت چون
میدانیم ایرانیها امروز به سالح «تقیه اسالمی»
مجهز هستند نمیتوانیم کامال به صحت گفتار
آنها اطمینان داشته باشیم .وی اضافه کرد :یک
بدی دیگرش این است که هیات مذاکره کننده
ایران اهل مشروب نیستند تا در ضمن مذاکره با
هم گیالس شرابی بخوریم و وضعیت «مستی و
راستی» پیش آید.
ایران قرار است غنیسازی را از میزان  ۲۰درصد
به حدود شش درصد تقلیل دهد .کارشناسان
نظامی و اقتصادی پیشبینی میکنند که در ازای
این عمل یعنی  ۱۴درصد کاهش غنیسازی قیمت
دالر در ایران فقط  ۱۴تومان پایین بیاید و سود دولت
ایران با فروش دالر سه هزار تومانی به جای هزار
تومان سر جای خود باقی بماند.

نکته روز

آیا جالب و خندهدار نیست که تنها زمانی که
«کیهان» ایران با اسراییل توافقی داشته توافق با
روزنامههای اسراییلی مخالف توافق هستهای ایران
با غرب باشد.

آیا میدانستید؟

آیا میدانستید که تعداد آدمهایی که در ایران
اعدام نشدهاند خیلی بیشتر از تعداد آدمهایی
است که در طول انقالب اسالمی توسط رژیم
اعدام شدهاند؟
در نتیجه این حرف که میگویند حکومت
اسالمی ایران یک رژیم ضد انسانی است واقعا چرت
و پرت و مندرآوردی است...

ثروت رهبر انقالب

چند روز قبل خبرگزاری «رویترز» نوشت که
آیتاهلل خامنهای رهبر جمهوری اسالمی با نظارت
بر سازمانی به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت
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ارمنستان کشور کشف شده جدید ایرانیهای
محروم و بدون تفریح مانند بهشت است .هرچه
میخواهی بپوش و بخور و هرجا که میخواهی
برو .زنهای ایرانی میتوانند چند روزی روسری
خود را از سر بردارند و موهای خود را به دست
باد و آفتاب بدهند و نگران کچلی نباشند .مردان
ایرانی دلی از عزا درمیآورند و در پنج سال آینده
دختران و زنان بیحجاب با دامن کوتاه و چکمه و
سینههای باز در لباسهای رنگی و زیبای ارمنستان
را به خواب خواهند دید.
یکی از رفقا در ایران میگفت :خدا سایه این
ارمنیها را از کشور ما کم نکند .داخل کشور کلی به
ما حال دادند و بساط عرق و شراب و مهمانی ما را
جور کردند و حاال در ارمنستان هم دارند به ما لطف
میکنند .او اضافه کرد :اصال اگر این کشورهای
همجوار و همسایه نبودند چطور میتوانستیم غم
این انقالب اسالمی را تا امروز تحمل کنیم و گریه
سر ندهیم؟!

دیروز محلی بودیم ،یکهو جهانی شدیم!
سریالهای ونزوئالیی
فیلمهای روسی
اپرای آلمانی
رپ سیاهان آمریکایی
آری ،انقالب فرهنگی کردیم و جهانی شدیم
ودکای روسی
ویسکی اسکاتلندی
آبجوی آلمانی و هلندی
تریاک دبش افغانی طالبانی
بهترین علف کلمبیایی
(ساخت کشورهای اسکاندیناوی)
سیگار برگ کوبایی ،تنباکوی میوهای عثمانی،
زعفران اسپانیایی...
ما جهانی شدیم...
در ما اما بسته است
تن ما ولی خسته است
جهان بزرگی در بیرون
تظاهر میکنیم که دهکده کوچک ما
با آن که روی نقشه نیست به این جهان وابسته
است...

و خداوند کسانی را که در زندانها به مردم
تجاوز میکنند و کسانی را که در خیابانها مردم را
کتک میزنند و در دادگاهها حقوق اجتماعی آنها
را محدود میکنند دوست دارد و آنها را بعنوان
مسئول ورود و خروج از پل صراط به کار میگیرد.
و خداوند لزوما به همه چیز آگاه نیست.

خشکسالی و خشکی

درسهایی از قرآن

سوره عقوبت ،آیه پاداش

بخش ادبیات

جهانی شدیم

جهانی شدیم
روز قیامت را ول کردیم ولی چشمت کور
جهانی شدیم
مرغ پاکستانی
لوبیا چیتی چینی
موز لبنانی
برنج هندی و تایلندی
عطر فرانسوی
گوجه مکزیکی

خدا بگم این حسن روحانی را چکار کند! زمان
احمدینژاد وقتی به اینجا رسیدم حدود  ۳۰تا ۴۰
تا مطلب خندهدار با سوژههای عالی نوشته بودم
ولی از زمانی که حسن روحانی سر کار آمده انگار
که طبع من هم مثل زایندهرود و هامون خشک
شده است .خدا کند هرچه زودتر دست از این
آرتیستبازیها بردارد و با طرفدارانی از اهداف
انقالب مثل احمدینژاد رک و راست باشد تا من
اینقدر برای جور کردن سوژه توی کلهام نکوبم و
جلوی خوانندگان به خاطر خواندن این مطلب
شرمنده نشوم.

نوشتههای بعد از نیمه شب

به فکر افتادهام که یک کتاب بنویسم .البته
سوژهای هم ندارم .تا حاال فقط شماره صفحات
کتاب را نوشتهام!

***
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شوخی عکسی

برای این که به خودم امید و اعتماد به نفس
بدهم نوشته روی آینه ماشینم را که میگوید
«چیزها نزدیکتر از آن هستند که در این آینه
دیده میشوند» را با حروف بزرگ نوشته به دیوار
اتاقم زدهام!
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***

دیروز آینه از دستم افتاد و شکست .مادر
بزرگم گفت شکستن آینه حدود پنج سال شومی
و بدشانسی میآورد .نمیدانم با چه کسی باید
صحبت کرد که سر این پنج سال کمی تخفیف
بدهد و مثال آن را به دو یا سه سال تقلیل دهد!

***

اگر این اسفناجهای دریایی نبودند معلوم نبود
که آیا سطح آب اینقدر باال میآمد که همه جهان
غرق میشد یا نه؟!

***

آدم تنهایی هستم و هیچ کس را ندارم .هیچ
کس هم به من توجهی ندارد .تنها جایی که
احساس تنهایی نمیکنم در مقابل نقشه ساختمان
یا مرکز خری د است که یک آدم کوچولوی کارتونی
دارد و نوشته «شما اینجا هستید»!

مشاور یوکیا آمانو :قربان یادتون باشه اینها از طرفداران مکتب تقیه هستند و حرفشان ممکن است درست نباشد!

***

این روزها پودرهایی درست کردهاند که با
اضافه کردن آن به آب میتوانید نوشابه و شربت
با طعمهای مختلف درست کنید .میدانید چقدر
کار سخت میشد اگر آب مایع نبود و به صورت
پودر بود؟

***

نمیدانم آیا سفینههایی که به فضا میفرستیم و
با سرعت نور حرکت میکنند جلویشان چراغ دارند
یا نه ،و اگر دارند با وجود حرکت با سرعت نور آیا
این چراغها روشن میمانند؟

***

چند وقت است که روزها دستم به خواب
میرود .فکر میکنم شبها وقتی که من میخوابم
او بیدار میماند و روزها خسته و خوابآلود میشود.

***

آیا روزی میرسد که یک نوع «سیم رابط» با
تکنولوژی «بیسیم» درست کنند؟

***

یک کتاب نوشتم برای بچهها و بردم پیش

صالحی به آمانو :این هم منوی بهترین رستورانهای تهران ،اگر برای بازدید از مراکز اتمی آمدید شام مهمان ما هستید!

یک ناشر کتاب.
ناشر کتاب گفت :این برای بچههای کوچک
بیشتر از سنشان است.
گفتم :خب ،صبر میکنیم تا بزرگتر بشوند
بعد بخوانند!

***

بیشتر مردم فحش دادن را بعد از یاد گرفتن
رانندگی یاد میگیرند!

***

کمیته داوران جایزه نوبل صلح را تهدید کردهام
که اگر جایزه نوبل صلح را امسال به من ندهند همه
آنها را خواهم کشت!

حسن حبیب
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

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ

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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با تهیه خبرها و گزارشهایى از محل اقامت خود در سراسر آمریكا

ARARAT KABOB & DELI
ﺩﺭ ﺭﺍﮐﻮﯾﻞ ،ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ،ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ

ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟ ﻭ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻮﭼ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﺍی ﺟﺸﻦﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎی ﺷﻤﺎ

1203 Taft Street, Rockville, MD 20850

301.838.9500

شما هم به جمع خبرنگاران
و نویسندگان«ایرانیان» بپیـوندید
به ما خبر بدهید تا ما به دیگران خبر بدهیم
«ایرانیان» قویترین رسانه فارسى زبان در سراسر آمریكا
Tel.703-724-9680 Fax:703-724-9689
E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com

