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Neighborsشبفیلمکانوندررستوران
مور مایکل کارگردانی به «سیکو» فیلم نمایش

هیـچ برای بسیار جنجال
بود. آمده سودان از خبر داغترین قبل هفته
و خیالی روی خام از انگلیسی مدرسهای معلم
کالسش گفته بچههای از یکی به خود سادگی
خود عروسکی خرس ندارد اسم اشکالی که بود
که است رسم غرب در بگذارد. «محمد» را
کسی اسم به را خودت اسباببازی و عروسک
معلم خانم این و کنی خطاب داری دوست که
و این کودک حاال که میکرد هم فکر انگلیسی
نباید رادوستدارند چرا خانوادهاش محمدپیامبر
نهاد؟ «محمد» نام را او اسباببازی محبوب
و پشمالو که خبر نامگذاری این خرس این از بعد
رسانهها سوی شاگرد این مدرسه به از خوشگل
به هوا رفت سودانی مسلمانان فریاد رسید داد و

درخواست نفر هزار ده شرکت با تظاهراتی در و
را توسط او اخراج اینمعلماز سودان وحتی اعدام

دولتنمودند!
معذرت خواهی جنجال و جار و کلی از بعد
شخصا سودان جمهور  رییس مدرسه،  معلم
یک شوهرش که این به علت  و بخشید را او
خطر از را او کاریکاتوریستدانمارکینیستجان
اینمسلمانهایتازهبهدوران آقا مرگنجاتداد.
پاکستانیها خیلی و سودانی ها رسیده مخصوصا
توطئه دنیا همه که انگار درآورده اند. را شورش
کند. حاال توهین جوری یک اسالم به که کرده
یک عروسک (کهمیتوانست اشکالیدارد که چه
داشته باشد؟ را محمد اسم باشد) آدم آهنی یک
این درست مثل بخورد؟ بر کسی باید به چرا
عروسکم اسم و باشم بچه پسر یک من که است
بگذارم. «جنیفرلوپز» دارم دوستش خیلی که را
مرا و من دنبال به بیایند دنیا مردم همه باید آیا

کنند؟ تهدید اعدام به

شالق هویـج و
برعکس) یا درغرباصطالحهویجوشالق (و
برایتوصیفمذاکراتسیاسیبینکشورهاییکه
میگیرد. قرار استفاده مورد دارند اختالف هم با
توسط قدیم زمانهای در اصطالح این گویا 
این شده و به ساخته مراتع دهقانان و صاحبان
و قاطر اسب کردن راضی برای که مفهوم است
وقت آن نکرد کار اگر هویج داد و آنها به باید اول
فرمانبرداری تا زد کتک شالق یا با ترکه را آنها
این انجام دهند.  را  نقل و  کار حمل و کنند 
سیستمسیاسیهویجو شالقدر سیاسیتهای
است. گرفته قرار استفاده مورد بارها امروزه
از شالق ترسیدن به خاطر قذافی، مثال معمر
را هویج شد مجبور ریگان) رونالد (بمباران های
از شالق شمالی، ایل، رهبر کره کیم قبول کند.
داشت دوست هویج خیلی چون ولی نمیترسید
را خود هستهای فعالیتهای تمام شد مجبور
اروپا و آمریکا از هویج دسته یک و کند متوقف

شالق اهل خودش حسین صدام بگیرد. جایزه
و می خورد جای آبهویج ویسکی به و بود زدن
و نکرد کار انگلیس رویش آمریکا و سیاستهای
و شالق هویج سیاست داد. دست از جانش را
مورد چین در مثال نمیکند، وقت ها کار بعضی
اوالکهخودشانانواع خیلی صادقاست. اینامر
را خودشان هویج تولید میکنند و شالق و ترکه
خودشانمی کارند. درمورد جمهوریاسالمیهم
دنیا با چون است نبوده موفق زیاد این سیاست
و گفت بحث و که اهل تقیه آخوند مال و مشتی
گوهایسیاسیسیستمبازاریدارندروبهروشده
نمایانگر «سیا» کامال آخر سازمان گزارش است.
کردن راضی برای  شالق» و «هویج شکست 
توقففعالیتهایهستهای جمهوریاسالمیبه
این میباشد. اتمی سالحهای ساخت احتماال و
دو هر به تحریم و مذاکره که کرده اذعان گزارش
کارایی اسالمی جمهوری مورد در خود صورت
و میخورند و زده گاز را شالق چون مالها ندارد
جایی تا هویج با را آنها که می کنند التماس بعد

میخورندکتکبزنیم! که

ونزوئال از خبر چند
تغییر برای چاوز هوگو کوشش گذشته هفته
قانون اساسیکشورونزوئالوتثبیتخودبهعنوان
ناکام ماند. این کشور جمهور دایم و رییس رهبر
کشور سطح در ملی رفراندوم یک در آراء اخذ با
برای نصابقانونی موفقبهکسب حد هوگوچاوز
اولین به قبول مجبور و نشد قانون اساسی تغییر

شکستانتخاباتیخودگشت.
نتیجه نهایی دریافت از بعد هوگو چاوز (۱)
او داشت. تلفنی خود تماس همسر با انتخابات
بخشکیشانس! عصبانیتگفت: بههمسرشبا

بشوم! دیکتاتور که بود مانده ذره یک
از چاوز در رفراندوم شکست وجود با (۲)
در کاراکاس اسالمی جمهوری سفارت کارمندان
در امور انتخابات بلکه برای به خاطر نظارت نه
توافق اوپساز اینانتخابات تشکر کرد. شرکتدر

سفارت کارمند میلیون دو احمدی نژاد، دولت با
دائم مقیم ونزوئال را کشور در اسالمی جمهوری
رای قانونی به آنها حق اعالم نموده و این کشور

کرده بود! اعطا دادن را
دریافت از کوبا، بعد کاسترو، رهبر فیدل (۳)
ویتماستلفنیبرقرار با خبرشکستهوگوچاوز
او گفت،  تسلیت او  به  را  شکست  این و کرد 
که شده عقلت کم مگر حساب، کرد: مرد اضافه
برنامهریزیقبلی نهاییو پیشبینینتیجه قبلاز

میکنی؟ قبول را رفراندوم و انتخابات
ونزوئال مردم پیروزی از که کسانی از یکی (۴)
او بود. چاوز خوشحالبوددختر چاوز هوگو علیه
گشته پدرش تبدیل منتقدان از به یکی تازگی به
سمند خودروی دستگاه یک اهدای از بعد است.
دختر به احمدی نژاد دولت سوی از ایران ساخت
التین خبرنگاران آمریکای (به گفته چاوز هوگو
قرار مورد استفاده هم بار حتی یک ماشین این
اعتراضبهپدرشگفتهبود: با نگرفته)دخترچاوز
جای دوستی به مانده باقی سال سه این دو در
درست و کشورهای به کچل و کور با کشورهای
ام «ب و «بنز» یک حداقل تا بده حال حسابی
به که خواست پدرش بدهند! او از کادو ما به و»
همان برایشان سمند جای به بگوید احمدی نژاد
پیشدوستان را و او وسوهانسوغاتی بیاورند گز

نکنند! جوانششرمنده

فعال عبادی شیـرین
میشود سیاسی

از خود نطق آخرین  در عبادی  شیرین
که خواست اسالمی جمهوری رژیم مسئوالن
به و سازند متوقف را خود هستهای فعالیتهای
مردم را غنیسازی هسته ای، جای غنیسازی
نا و خسته مردم دهند. او گفت: قرار توجه مورد
امیدهستندوبهدنبالخشونت،جنگووحشت
بود: پرسیده که خبرنگاری جواب در او نیستند.
و کارهایسیاسیرویآوردهاید به که شده چطور

زیرسئوال بردهاید؟ فعالیتهای هستهایدولت را
و صلح دادهاند جایزه نوبل به من چون گفت:
به اگر ندارم، مخالفت جز چاره ای نتیجه، در
مخلص طبیعتا بدهند را جنگ نوبل جایزه من

بود! هدفهایش خواهم احمدینژاد و

روسیه از خبر یک
پایان روسیه حزبی و دورهای میان انتخابات
با متحد) (روسیه پوتین والدیمیر حزب و یافت
اکثریت مجلس  توانست آراء ۷۰ درصد  کسب
نتایج اعالم  از بعد آورد. دست به را «دوما»
سالن جشنی در مراسم انتخابات این  رسمی
با برندگان و روسیه برگزار شد مجلس مجاور
نیمه از پاسی تا پایکوبی و جشن به ودکا و شراب
شبمشغولشدند.به گفته مفسرانسیاسیاین
از بعد ب» ج «ک کارمندان گردهمایی بزرگترین

بوده است. شوروی جماهیر سقوط اتحاد

نژاد احمدی دنیای در
طرح حال در احمدینژاد شایعاتی طبق (۱)
جدید یک وزارتخانه ایجاد الیحهای برای ارایه و
درجستجویوزیریمناسببرای و ایرانبوده در
طبقهمینشایعاتاین میباشد. ایننهاد اداره
در دخالت امور «وزارت نام است قرار وزارتخانه

باشد! داشته را ملت» کارهای همه
کارهای بر نظارت اداره شایعاتی طبق (۲)
اطالعیه ریاست جمهوری به دفتر وابسته مردم
صادر کرده زنان و مردان جدایی مورد جدیدی در
هر را آن که اجرای بسیج خواسته نیروی از و
دادن قرار دستور نماید. طبق این آغاز زودتر چه
یخچالهای در  تخمخروس کنار در  تخممرغ
متخلفین و بوده ممنوع مسلمان خانوادههای
یک  برای ضربه (هر شالق ضربه ۱۲ اصابت مورد
قرارخواهندگرفت.میگویند تخممرغدوجینی)
قانون این مورد در احمدی نژاد از خبرنگاران
آقایدکتر بودند: پرسیده و جدید سئواالتیکرده
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میگذارد؟ تخم هم خروس مگر احمدینژاد،
بزغاله، ای بود: داده جواب لبخند با احمدینژاد
دیدی و است گرد کره زمین میگفت هم گالیله

آوردند؟ سرش به روحانیون چه بالی که

شوید متحد دنیا بزغالههای
بعضیازخوانندگانکهدربارهخطابه«بزغاله»
یعنیآخرین نطقتاریخی احمدینژاد مطالبیضد
خواسته اندمتنایننطق ما از نقیضشنیده اند و
بداننداینهمه برایآنهادرجو تفسیرنماییم تا را
بوده است؟ علت چه به نطق این سر هیاهو بر
میگذاریم به احترام خود خوانندگان به چون ما
احمدی نژاد زدهایم. دست خطیر امر این انجام
حمله میخندند او به که آنهایی به نطق این در
به همه و ملل سازمان رفتیم ما می گوید: کرده و
چیز همه که کشورهای دنیا گفتیم نمایندگان
است شخصی قرار چون یک پشم است و کشک
انجام مراد همه وفق بر کارها و همه کند ظهور
دهد.به ما خندیدندوبعدمعلومشد که خودشان
هستند! او ظهور منتظر و دارند را کسی چنین
ما میدانیم اسم ندارد! مثل ما مال آن ها البته
شود. وارد است قرار کجا از دقیقا شخص این
نمیدانند. یعنی را شخص این ظهور آنها محل
ظهور شمال در قطب است نمیدانند مثال قرار
البته اسرائیل؟ در یا کند ظهور آمریکا در کند؟
باشیم! داشته کشور اسرائیلی ما موقع آن تا اگر
ولی میدانیم! ورود این شخص را تاریخ حتی ما

نمیدانند. آنها
۸۰ درصد  میگویند و خندیدند ما به بعدش
میگوییم این۸۰ درصد  ما مردم ناراضیهستند،
روشنفکران و ادای که هستند بزغاله یک مشت
 ۲۰ با کارمان ما میآورند. در را آزادیخواهان
به این و میگذرد راحت خیلی بزغاله درصد غیر
نداریم.  احتیاجی ناراضی و سوسول ۸۰ درصد
به  سالیانه ما مغزهای ۵۰ درصد میگویند ما به
درصد االغ اینپنجاه می گوییم ما خارج میروند،
حاال احتیاجی نداریم! االغها این به ما هستند.
میزنند ما زنگ به مرتب سران کشورها از خیلی
میخواهیم هم آقای احمدینژاد ما میگویند، و
مثلشماباشیم!شمافکرمی کنیدهمهاینسران

کشورهاعقلشان کم شدهکهاز ما برایخوشبختی
دارند؟ دعا التماس کشورشان مردم

بلند شد! همه کله دود از
روزنامه خوانده پدر  شریعتمداری  حسین
خود تقدیر لوح و جایزه تهران، چاپ «کیهان»،
ممکن کرد.  دریافت احمدینژاد دست از  را
«بهترین عنوان جایزه این که نشود باورتان است

داشت! خود بر را دولت» منتقد روزنامهنگار
احمدی نژادضمن اعطایاین جایزهبهحسین
روزنامه نگارانمنتقد اینکهسایر شریعتمداریاز
توانایی عدم و زندان در بودن گرفتار علت به
حضوربراینصحنه واجدشرایط نامزدیاینمقام
شریعتمداری انتخاب تاسفکرد! اظهار نبودهاند
که در حالی دولت منتقد عنوان روزنامه نگار به
است احمدینژاد دولت یک شماره حامیان از او
روبرو ایران خارج در داخل و بسیاری اعتراض با
مثابه به را جایزه این دادن آنها است. شده
جایزه پامال اندرسون به که: مثال دانستهاند این
اینکهبهالریجانی بدهیمیا عفیفترینزنسالرا
که این یا بدهیم را سال مرد راست گوترین جایزه
که آمریکایی فوتبالیست سیمپسون جی او به
عنوان کرد تکه با چاقو تکه را زنش میگویند

بدهیم! را سال شوهر بهترین
است اما نه برای خجالت هم خوب چیزی

جمهوری اسالمی.

در جدید دعواهای
خزر دریای

منابع دریای تقسیمبندی از کنفرانس بعد
منفک جدید کشورهای و ایران شرکت با خزر
کشتیرانی جدید مقررات سابق، شوروی از شده
استخراجمعادنطبیعیبهمرحله وماهیگیریو
اجرایکلیهکشورهای مورد و قانونیخودرسیده

است. گرفته قرار خزر دریای حوزه
معموال همه که اسالمی جمهوری دولت
نباشد او نفع به که را بینالمللی قراردادهای
(حتی میخورد آن را آب میگذارد و کوزه در

آذربایجان کشور ادعای به باشد) داده امضا اگر
و کارخانه ها ماندههای پس و زبالهها شوروی
خط بیرون در خود را و اتمی شیمیایی مراکز
را صدایش میریزد و شده دریایی تعیین مرزی
کشورهای دعوای تنش و این اولین نمیآورد. در
مشترک بر سر استفاده خزر با ایران دریای حوزه
به است ممکن و میباشد دریا این آبهای از

گردد. تبدیل آینده در بزرگتری کشمکشهای
همتای در تماسی با امور خارجه ایران وزیر
و ایران فضوالت این شد که خود منکر روسی
خزر میریزد. خود را به دریای زبالههای صنعتی
دنیا به اینکه گفت: با ترویجاین شایعات مردم او
شک یا نیست هست اتمی دنبال سالح به ایران
که خواست ذینفع کشورهای از او کرد. خواهند
بهجایایجاد کشمکشدرجستجوی راههایکار

حل مشکل باشند. برای
بهگزارش«آسوشیتدپرس»کشورهایاطراف
و دریایی ایران مرز حد در که قبول کردهاند خزر
کشورهایخود تابلوهاییباحروف درشت«لعنت
نصب بریزد» اینجا آشغال کسی که مادر و پدر بر
قایق کشتی و تا متخلفین خجالتزده با کنند

بگذارند! فرار به پا خود

بزن توی رگ!
وزارتبهداشتوبهزیستیجمهوریاسالمی
ایران دانشمندان کمک با است کرده اعالم
زودیبه بازار و به ساخته اسالمی شربتتریاک را
به وزارتخانه این سخنگوی کرد. خواهد عرضه
اینمحصولجهت خبرنگارانگفتفرمولاولیه
رسمیتوسط و بطور معتادان ثبتشده استفاده
بیمارانمعتادقرارخواهدگرفت. اختیار دولتدر
اینوزارت اشاره کردکه ادامهسخنان خود ویدر
کلیه معتادان زیر از اعالمیه و اطالعیه ارسال با
از اینشربتمقررات خواستهاستکهدر استفاده
این متن نمایند. رعایت را زیر ایمنی موارد و

است: زیر شرح به اطالعیه
سینه  شربت عنوان به را شربت این ۱۰ ـ

استفادهنکنید!
چایخوری  قاشق دو از استفاده جای به ۹ ـ
استفاده مالقه یا و سوپخوری قاشق دو از روز در

نکنید!
و فروشاینشربتبه جای«قرص  خرید ۸ـ 
قانونی تعقیب قابل و ممنوع مایع» اکتسی

بود! خواهد
لول و  جای به تریاک این جدید ۷ ـ واحد

میباشد! سی سی و میلی گرم مثقال،
جای  به آمپول با نمیتوان را شربت این ۶ـ 

کرد! تزریق بدن به هرویین
افغانستان و  کشور به شربت این ۵ ـ صدور

مکزیکممنوعمی باشد!
بنزین  سوخت کارت  که معتادانی  ـ  ۴
را خود سوخت کارت میتوانند دارند بالاستفاده

این شربتتعویض نمایند! نسخه ماهانه با
تریاک»  این شربت «سوخته جوشاندن ۳ـ 

تولیدنمیکند!
ازمعتادان سنتیوحرفهای تقاضامیشود  ۲ـ 
سوزن سیخ و پالستیکی حاوی شربت شیشه به

سوراخ نباشند! دنبال و به نزنند
خارجی  کشورهای شربت به این ارسال ۱ ـ
نقل و حمل بودن علت ممنوع به آمریکا ویژه به

نمیشود! مایعاتتوسطمسافرانتوصیه

باشید! همیشهسرمست و نئشه
بهزیستی جمهوری اسالمی وزارت بهداشت و

سیاسی رینگتونهای
خبربرخورد لفظیپادشاهاسپانیابا هوگوچاوز،
ونزوئال،کهبهدنبالبیادبیچاوزو رییسجمهور
پابرهنه دویدنبین حرفهای نخستوزیر اسپانیا
کشید: چرا فریاد چاوز سر بر او و صورت گرفت
از را داغی خود هنوز (خفه) نمیشوی؟ ساکت
حتی در اسپانیا و در گویا دست نداده است.
ونزوئالزنگتلفنهایموبایل(رینگ تون)جدیدی
ساکتنمیشوی؟» «چرا اسپانیا پادشاه باجمله
ویژه استقبالخارقالعاده مردم به از بازار آمده و به

است. جوان برخوردار شده طبقه
هم در ایران راهیداشتیم خوببود ما چقدر
ملت طبع باب سیاسی «رینگ تون»های که
دستیمان روی تلفن میتوانستیم بخریم و را
تلفنت باحالمیشداگر بگذاریم.میدانیدچقدر
یا: و اینجوریزنگمی زد: «اقتصاد، مالخره!...

«. رینگ رینگ... بزغالهها، بزغالهها!...

هم نزدند! پلک توی سازمان ملل سرجاش، میگفت نمایندگان هاله نور ـ


