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اخبار ایران
دیگر  که کرد اعالم جنتی آیتاهللا امروز *
رسما بازنشسته کرد و جمعه برگزار نخواهد نماز

شد. خواهد
خانوادهاشبه جزیرهای استبا اوگفتکه قرار
در را خود عمر بقیه و بروند کاستاریکا کشور در
را خود پزشک مخصوص گفت بگذراند. او آنجا

برد! خود خواهد با نیز
اسالمی اعالم  جمهوری سیما»ی و «صدا *
برنامههای در زنان شرکت بعد به این از که کرد
برصفحه می توانند آنها و بوده شادموسیقیآزاد
زمینه همین در گردند. ظاهر اسالمی تلویزیون
قدیمی سفید و سیاه برنامههای که شد گفته
بالمانع هم سوی مراجع تقلید از جمیله رقص

است. گردیده اعالم
مدت  برای که کرد اعالم مرکزی  بانک *
شعباتبانکیسرتاسر در را آمریکا محدودی دالر
مردم تا فروخت خواهد تومان هفت نرخ به کشور
این دریابندکهاوضاعاززمانشاهبهترشدهاست.
فعال روی بانکاعالمکردسقفمیزانفروشدالر

است. شده تعیین مسافر هر برای دالر یک
به زودی الیحه  اعالم کرد که کشور وزیر *
مصوبهمجلسشورایاسالمیدرمورد غیرقانونی
و شدگان بازداشت وکالی بازداشت بودن

گذاشت. اجرا به را محکومین
*وزیرمسکناعالم کردکه بهعلتخودکفایی 
درامرساختوعرضهآپارتمانوخانهبهشهروندان
بدون آپارتمانهای آینده خانهها و ماه از ایرانی،
حاشیه و به ویژه به کشورهای خارج به سکنه

شد. خواهند صادر فارس خلیج
کرد  اعالم قم الهیات عالی مدرسه رییس *
تاریخ این شهر دانشمند کوشش طلبههای با که
تعیین شده و رصد دقیقا امام ظهور حضرت
ممکن است این تاریخ اعالم چون گفت او است.
آن از اعالم کند وارد لطمه کشور به امنیت ملی

کرد. خواهیم خودداری
*سازمانجهانگردیوگردشگریایراناعالم 
تعداد خارجیانی جاری سال در عرض که کرد
گفت او گردیدهاند. برابر دو آمدهاند ایران به که
عربستان اسراییلو جاسوسانکشورهایغربی و

موثر بودهاند. بسیار بازدیدها افزایش این در
اعالم  در  که کرد اعالم اوالدی عسگر *
عرض در خود درآمد داراییها و خمس میزان
کرده  محاسبه اشتباه مبلغیناچیز ۳۰ سالاخیر
واریز دولت خزانه و جریمه به بهره با را تفاوت و
ابراز کرد. سخنگوی وزارت دارایی ضمن خواهد
کسریچهار بیلیون گفت: اینخبر خوشحالی از
ما برای خدا انگار را وزارتخانه این بودجه دالری

است. فرستاده
در طول  کرد که اعالم ارشاد وزارت گشت *
امسال زنهای ایرانی میتوانندپوشش ماهخرداد
از و باشند داشته را خود دلخواه آرایش و لباس و
ایجاد آنان برای مزاحمتی انتظامی نیروی سوی

نخواهدشد.
طرح  که کرد اعالم محمود احمدینژاد *
و گردیده مواجه با شکست یارانهها هدفمندی
شده روبرو شدیدی موازنه منفی با دولتی خزانه
طرح برگرداندن پول زودی که به گفت است. او
بهمجلستقدیم بهدولترا ازسویمردم یارانه ها

کرد. خواهد
شماره سیزده اخبار در بود این توضیح: قرار
احمق ها (روز آپریل اول روز نزدیک و امسال بدر
بود ممکن چون ولی شود چاپ زودباورها) و
گرفتیم تصمیم اخبار شوخی است که ببرید بو
دارید را زمانی دیگر که کمتر انتظارش در را آنها

چاپکنیم!

سیاسی درس
داراییهای اموال و مسدود کردن و توقیف
ادامه جهانی سطح در جمهوری اسالمی سران
آمریکا و تا اروپا گرفته و صربستان ژاپن از دارد.
مرتب توجه قابل موجودی با بانکی حسابهای
کسی جیک که است جالب این می شوند. بلوکه
نمی آید. قضیه در ایران حکومت از داخل هم
شبیهتوقیفکردنکامیونحاملشمشهایطال
که جمهوری اسالمی واقعی ترکیه است مرز در
گفت دست هم ترکیه و کرد کتمان را بودن آن
خرده هم یک کشید. را باال پول و درد نکند شما
شبیهقضیهبمبارانتاسیساتاتمیسوریهتوسط
اسراییلاستکه سوریهاصالخبرشرا همپخش
این نوع در ننمود. اعتراضی اسراییل به نکرد و
حکومتهادرساولسیاستایناستکههمش

میاد! در بیشتر بوش چون نزن

شقیقه؟ به دارد ربطی چه
درشت تیتر با «کیهان» روزنامه اول صفحه
یونان فرانسه و به اسپانیا از بیداری بود: موج زده

است) ما از تعجب (عالمت رسید!
هیچکسنیست ازاینحسینآقا شریعتمداری
هوش ضریب معادل هوشی ضریب میگویند که

اسپانیایی بیداری؟ کدام بپرسد: یکتسبیحدارد
کشورش مسلمانها را از تیپا و بار با لگد یک که
یونانیهای بیرونانداختدوبارهبیدارشدهاستیا
تیر با را  اسالم سایه  که کاتولیک  اورتدکس

تیتر میزدی! توی را فرانسه الاقل میزنند؟
متعهد ژورنالیست یک عنوان به چرا اصال
ننوشتی؟ چیزی سوریه ملت بیداری به راجع
تیراژ ناکرده خدای که نمیترسی آقا حسین
و  برسد به ۱۴۹ نفر آبونه ۱۵۰ نفر از روزنامهات
بعدازخواندن یکیازخوانندگانجدیدآبونهاشرا

چنین اخباریقطع کند؟

در انتخابات دخالت
با خود ساالنه دیدار ضمن خامنهای آیتاهللا
نمایندگان مجلسشورایاسالمیمسئوالنسه
این داشت. حذر بر انتخابات در دخالت از را قوه
چند روز پیش احمدینژاد اعالم که زمانی است
انتخابات کردکهاگردوباره واجدشرایط شرکتدر
رای  ۳۵ میلیون دارای بشود جمهوری ریاست
سخنان توضیح در خامنهای بود! آیتاهللا خواهد
مقام عهده بر انتخابات در دخالت گفت: خود

ندارد! دیگر ربطی قوای و به است رهبری

بیا تو از پنجره نشد از در
اعالم امالک و اسناد ثبت رییس سازمان
کشور به سراسر در دفترخانهها بیشتر کرد که
روی مرد مراجعان برای صیغه کردن جور کار
طالق و سردفترداران ازدواج وی گفت: آوردهاند.
از طالق و ازدواج ثبت هزینه که بودند خواسته
این  با ما و برسد تومان به ۷۰ هزار تومان ۴۵ هزار
افزایشقیمتمخالفتکردیم.ویگفت:برخیاز
کردن صیغه مبلغیحدود سردفترداران برای جور
یکمیلیون توماندریافتمینمایندو مدتیاست
را طالق ثبت ازدواج و که تقاضای افزایش هزینه

مطرحنکرده اند!

خوانندگان از پوزش
بهعلتکمی جا در یکی از مطالباینشماره
بدینوسیله ازخوانندگان قبلچاپ شدو شماره
مطالبشمارهقبلبهعلتخواندنمطالببیشتر

پوزش میطلبیم! و حوصلهشان توان از

باحاله! چقدر ایران
همین با نوشتههایی از الهام (با

در اینترنت) مضمون
 ۵۷ سال  سوریه که نیست خندهدار  *
ایرانکهکمکانقالبباشند فرستاد آدمهایشرا
را  آدم هایش اسالمی جمهوری بعد سال ۳۲ و

را بگیرند؟! که جلوی انقالب سوریه میفرستد
امروز  این مسجد که زدند زنگ  بچهها  *
و خوشمزه خیلی مسجد این قیمه میده. قیمه
بخوری. غذا با معروفاست.میتونیانگشتهاتو
انداختن سوزن و جای غلغله است دیدیم رفتیم
مجبور شدیم بریم بودیم. نیست. خیلی گشنه

پیتزا شاپ!
* خداپدر این مجلسهایختم توی مسجدها 
اونجا میریم کهنه کفش جفت یک با بیامرزد. را
آدیداس خوشگل برمیگردیم خونه! یک جفت با
مسائل  سر دختره. یک خواستگاری * رفتم

کردیم. دعوا و بحث پدرش با سیاسی
کجا جوان ها شما مضاعف همت میگفت:
دوبله کلک میزد میخواست مهریه را رفته؟

حساببکنه!
که  پدرم میرفت برق که وقتی شاه * زمان
و زمان به زمین بود مشغول تماشای تلویزیون
برنامه هر وقت وسط میداد. این روزها فحش
و میخونه قلهواهللا پدرم آیه میره تلویزیون برق

پایین میپره! و باال شادی از
دو  به را ایران مردم حسابی * احمدی نژاد
ما روبروی مجموعه توی مثال انداخته. دستگی
تماشا میکنند. سیما» و همه «صدا شب هر
اروپاست، ماهواره اول طبقه ما ساختمان توی
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میخواهی! موی پارتیزانی مدل سلمونی منه بهش زنگ بزن بگو این تلفن کچل: به زلفدار

 بقیه در صفحه ۳۷   

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید
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بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

طبقه سوم فارس، ماهوارههای خلیج طبقه دوم
فقط چهارم طبقه لوس آنجلس، ماهوارههای
قاچاق همه سیدی پنجم «فارسی وان»، طبقه
میبینند وهمسایهطبقهششممانهم رویپشت

میکشد! اکبر و اهللا فریاد ما
* هروقتصفحه «مشترکعزیز اینوبسایت 
با مانیتورم روی میاد نمیباشد» دسترس قابل
فکر مادرم بلند ختم میکنم. صلوات عصبانیت
به و نیستم مذهب و خدا ضد دیگر که میکند

گشتهام! باز اسالم آغوش
* رفتیم سینما. اولمردها یکطرف نشسته 
و خیلی عشقی طرف دیگر. فیلم و زنها بودند
خر تو خر حسابی فیلم آخرهای بود. رمانتیک

بود. شده
زنگزد برایویزیت. بود خارجآمده از *رفقیم
مارکتنداریدکهجنس سوپر اینطرف ها وگفت:
زنگ بود آب ور وقتی که اون بفروشد؟ خارجی
را پیدا جایی یک که میکرد خوشحالی میزد و

میفروشد! ایرانی جنسهای که کرده
من خیلی  می کنه که * دوست دخترم فکر
گفتم به بهش دیشب هستم. سوسول و بچه ننه
قبول دارم. که دوستت قرآن قسم به علی، موال

مامانم! جون بگو گفت: نکرد.
ببینیم  را «اخراجیها» فیلم سینما * رفتیم
مدیر رفتیم پیش بود. افتضاحی بخندیم. فیلم و
به بده. زنگ زدند پس را که آقا پولمان سینما

پلیسو بیرونمان کردند!
«فیسبوک»  بسیجی رفقای از یکی  *
را گذاشته جزو تقلیدش و مرجع درست کرده

دوستانش.
که بیاورید در بازی بدید ندید اینقدر بابا! ای
کسی با نتونی کنند و هم جمع را «فیس بوک»

تماسی داشته باشی!
توی  مثبتها  بچه  این  از  دیگر یکی   *
گذاشتهکه «فیسبوک» اش عکساحمدینژاد را
است. آن شبیه به چیزی یا قاطر اسب یا بر سوار
اسب! بر احمدینژادسوار دکتر عکسنوشته: زیر

برادر؟ بدهی باید توضیح چرا آخه
نرفته  سالها شهریار طرف داشتیم باغ * یک
سری آنجا به روز هوس کردیم یک آنجا. بودیم
جنگ درمانگاههای مثل دیدیم رفتیم بزنیم.

است. جمعیت پر از شده و دوم جهانی

هستند؟ کی این ها پرسیدیم: سرایدارمان از
معتادان. و آواره گفت:

باغ خورده؟ قیمت سر تو خیلی گفتیم: پس
گفت:آره.عوضش قیمت مواد تویاینمنطقه

نصفقیمتتهرانه!
* یاروآمدهبودتویتلویزیونازطرحهدفمندی 
از میکرد. میگفت تعریف یارانههای احمدینژاد
پول  این و با تومان میگیرد ۸۰ هزار ماهی دولت
و را میدهد آکسفورد توی شهریه پسرش خرج
مهریهدخترشراجورکرده وتازهدومیلیونتومان
دارد برکت چقدر یارانه ها این کرده! پس انداز هم

خبر نداشتیم! ما و
آمریکا  به بره کاردارسوییسکه به * زنگزدند
بعد بحرین؟ فرستاده نیرو عربستان چرا که بگه
سوریه در خودشان کاردار از و میگذارند را گوشی

رسیدند؟ نیروهایما میپرسند:
* یکپیراهنازیک بوتیک گرانقیمتخریدم 

سینهاش. روی مارک «الکست» با
خشک و شستن  دستور ببینم خواستم 
نوشتهاند: ساخت دیدم ریز میگه. کردنش چی

المع! برق کارخانه
به  آمریکا خاله ام وقتی که داشت از * دختر
دو خودش با آی فون هواپیما از توی می آمد ایران
«لیدی عین شده بود برام فرستاد. عکس تا سه
آمد بیرون و رسید هواپیمایش که گاگا». وقتی
شده عین حجاب مقررات رعایت خاطر دیدم به

تریسا»! «مادر
* یکرفیق بچهمثبتداریمکهدو سالاست 
میدزدد. خانهشان برق کنار چراغ تیر از را برقش
علتش هر چه فکر کرد برقش قطع شد و دیشب

نفهمید. را
خوانندگان ستون به داد  نامه صبح امروز

کرد! شکایت برقش قطع از کلی و «کیهان»
خواهد رسیدگی که داد  جواب «کیهان»

شد!
تشویق  برای بانکها جایزه پیش * سالهای

بود. یک خانه مسکونی پسانداز
همین روزها احمدینژاد وضع یارانههای با
بشه! خشخاشی سنگک نان یک جایزه که است

قبض برق! ما را برق می گیرد، همه را *
ماهواره لوسآنجلسی  یک زد به زنگ * یکی
روانشناس کند. دکتر می خواد خودکشی گفت و

افسردگی داری؟ و ناراحتی اینقدر پرسید: چرا
دوست هم داده و طالقم شوهرم هم گفت: امروز

داری! گفت: حق دکتره کرده. مرا ول پسرم
خونه  بیا و گفت: زد بچهها زنگ از * یکی
حج آمده خبره؟گفتباباشاز حسین. گفتمچه
واکر جانی  بخواد دلت تا گذاشته پارتی براش و

داره! آبی و سیاه

ایران شوخیهای تلفنی با
اینسرینوشته ها همانطور کهدرشمارههای
این کارتهای شده به خاطر توضیح داده قبل
که که رفیقم است قیمت ارزان راه دور تلفنی
به من است مجانی آن ها فروش خرید و توی کار
او حساب به ایران به می خواهم هرچه تا میدهد
ندارم را زیادی کسان ایران در چون بزنم. تلفن
(بعضی هایشانارزش تلفن تلفنبزنم به آنها که
بقیه هم عمرشان را داده اندبهشما) زدنندارندو
کشور داخل هموطنان با گاهی شیطنت روی از
 perank» اصطالح و به تلفنی میکنیم مزاح

میدهیم. انجام «call
تلفناول

رینگ رینگ... ...
الو ـ

سالم ـ
الو؟ ـ

صدا میاد؟ ـ
نمیاد! نه ـ

نمیاد؟ یا میاد فهمیدی چطوری نمیاد اگر ـ
داشتید؟ چکار ـ

هستید؟ حسینزاده آقای شما ـ
فهمیدی؟ کجا از بله. ـ

نداشتند،  را شما تلفن ۱۱۸ و به زدم زنگ ـ
گفتماضافهکنند.

شما؟ نکند. درد شما دست ـ
آمار و ارشاد وزارت از هستم. من اصالنی ـ

میزنم. زنگ
از کجا؟ ـ

تا سه میخواستم دو مهم نیست. جاش ـ
نظرپرسی. آمارگیری و بکنم جهت سئوال

میزنید؟ زنگ کجا از گفتید ـ

اسالمی. آمار وزارت از ـ
من راه دور تلفن را شما پس چرا تلفن ـ

نشانمی دهد؟
خونخوار آمریکای تحریمهای این خاطر به ـ
تلفن دیگری جای از بزنیم دور مجبوریم است،

بزنیم.
دارد؟ ربطی چه ـ

چند به دادن موافق جواب نیست. مهم ـ
سئوالهستید؟

بفرمایید. ـخب،
راجعبهادغاموانحاللوزارتخانهها ـنظرشما

میگویم. را احمدینژاد آقای طرح چیست؟
نمیدانم. را انحالل نداره، اشکالی ادغام ـ
علوم وزارت میکنید منحل را وزارتخانهای هر
بشه فارغالتحصیل پسر من تا نکنید منحل را

نداره. اشکالی بعدش
وزارت مثال که چیست نظرتان شما  ـ

بشوند؟ قاطی هم با تعاون و کار و کشاورزی
میشود؟ مگر ـ

با و میکند  کار  کشاورزی نه؟  که چرا  ـ
نه؟ دارد. مگر تعاون دهقانان دیگر

درسته. ـ
یکی هم خارجه  امور  و  جنگ وزارت  ـ

بشوند.
خارجه وزارت امور چون امکان دارد این ـ
دیگر کشورهای با کردن جنگ فقط کارش ما

است.
طرف فهمیدهای آدم با که میآید خوشم ـ

هستم!
چه برای را دبیرستان دیپلم کردی فکر ـ

گرفتم؟
بشوند. هم یکی نفت و وزارت ارشاد خب، ـ

دارید؟ قبول
نفت؟ و ارشاد ـ

مگر داریم، الزم ارشاد برای را نفت پول ـ
نه؟

درسته! ـ
معادن و وزارتصنایع با هم را وزارتکشور ـ

یکیکنیم.
میکنی؟ شوخی داری ـ

جان شما! نه به ـ
میزنی؟ زنگ کجا از گفتی ـ

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

خرداد) ۲۳) جون ۱۳ دوشنبه

روشنفکران   روشنفکر و نقش
جامعه و انقالب در

ذاتی رضا سخنران:

شده روانشناسی افراد شکنجه
طالبی اشکبوس سخنران:

خرداد) ۱۶) جون ۶ دوشنبه

IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland
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خالی از شوخی
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مدت ۱۳۰  به فرمانروایانمغولکه سلسله ۱ـ 
ـ ازتیمهای سالدربخشی ازایرانحکومتکردند

فوتبالمجارستان. صاحبنام
رنود  ـ هم انسان دارد هر ماشین ـ پرگار ۲ـ 

ساده دل میمالند!. سر به
آسوده  و فارغ ـ محمد پیروان نیایشگاه ۳ ـ

ـ پسوند شباهت. خاطر

بزرگهمهـمستشارآمریکاییخزانهدار  بابا ۱ـ 
خورشیدی. ۱۲۹۰ سال در ایران کل

دستگاهی  ـ حامی و طرفدارـ  پیامبر زیبارو  ۲ـ 
ایرانی. موسیقی در

ـ  رسیدگی کننده  ناعالج ـ و ناگزیر - ۳
گازها. از

ـ برگزیده  بندهکوچکخدا عقلو دانشـ ۴ـ 
خوشبو. است چوبی ـ یگانه و

به  از سلسلههایی که ـ بر آید نهاد گاه از ۵ ـ
کردند  ایران حکومت بخشی از در مدت۱۱۰ سال

دارند. پرندگان ـ
خود  حق ـ فرانسه در معروفی دانشگاه ۶ ـ

خواستن. را
یک  دستحضرتموسی استـ ـ کنایه از  ۷

مخدر. جمله مواد ـ از چیزی دوم
قوت  اشکالهندسیـ از ـ مرکبوجوهر ۸ـ 

نیست. چنین معنای به انکار حرف ـ الیموت
نمکمعدنی  ـ نژاد و ریشه زاریوشیونـ ۹ـ 

آلی. نمک یا
هم. سر ـ پشت پایتختی آمریکایی ـ ۱۰

دشنام  کشور شوالیه ها ـ ـ خدای من ۱۱ ـ
نفرین. و

شهر  ـ شده اهلی ـ پوست دباغی مایع ۱۲ ـ
جرقه ـ شده! و مرج گرفتار هرج که «هرات»

آتش.
نازل  آسمان از میگویند ـ  روش و راه ۱۳ ـ

شعر. مصراعی برای چهار ـ قالب میشوند
مازندران  استان در بخشی ـ عقیده ها ۱۴ ـ

جهان. و گیتی ـ
داستاننویس  از نویل شوت است کتابی ۱۵ـ 
دوم جنگ جهانی رویدادهای از با الهام انگلیسی

رسوم. و آداب ـ

پرندهای  ـ شکوه و جاللـ  جانب و طرف ـ ۴
گوشت. حالل وحشی و

رفتارعوضبهمثلـکلمهتعلیلوپرسش  ۵ـ 
خورد! و زد پر کشتی ـ

ـ محصولش  و شگفتی کلمه تحسین ۶ ـ
تنپوش استخر ـ است نیستی و مرگ ویرانی و

جایگاه.
از  ـ جنگ میدان  و  جنگ ـ  میگو ـ  ۷

دیدنیها.
فلزی  کادر و سینی ـ سام! عمو باغ ـ  ۸
آن در را سربی حروف صفحه که چاپخانه در

میبستند.
ورزشی. ابزار ـ از طرف راست ـ نیشتر ـ ۹

قرار  و سکون آرامش و کننده ـ باطل ۱۰ ـ
ندا. حرف ـ

است  قلعهیی ـ پدران ـ فساد و بدی ۱۱ ـ
و کاشان. قم تاریخی بین

خاکیـ   بلند کندـ  پشته سازش که ۱۲ـ  آن
ناپسند. و زشت

لبش  که آن ـ یورو و دالر اجزا  از  ـ  ۱۳
اقبال. ـ بخت و باشد مادرزادی چاک خورده

استـ   شکاری پرندهای ـ یارایی و ۱۴ـ  قدرت
اردبیل. استان در معدنی آب با توریستی بخشی

غذا  نوعی اگر ـ کردن دور خود از ـ  ۱۵
کتاب«نبوغ نویسندهایفرانسویاستبا نباشد

مسیحیت».

اسالمی. آمار ارشاد و وزارت ـ
تلفنی مزاحم دستگاه؟ سر گذاشتی را ما ـ

آقا... برو هستی؟
تلفن... آزاد بوق ـ

تلفندوم
رینگ... رینگ... ...

الو؟ ـ
سالم. ـ

بفرمایید... ـ
نباشید. ـخسته

خسته نیستم. خواب بودم بیدارم کردید! ـ
است؟ خواب وقت چه این ـ

ربطی چه شما به دیگه... ظهر از بعد خواب ـ
دارد؟جنابعالی؟

هستم. اکبرزاده من ـ
نمیآورم. جا به ـ

نیاوریدوگرنه برایتانمشکل بهتراستبه جا ـ
ایجادمیشود.

بله؟ ـ
ـمنازدفتر اطالعاتمحرمانهوزارت اطالعات

قسمتهدفمندیزنگمیزنم. یارانهها
بله؟ ـ

بگم؟ دوباره ـ
دارید؟ چکار نه... ـ

شد. واریز شما حساب به قبل ماه مبلغی ـ
درسته؟

مبلغ؟ کدوم ـ
شما به یارانه بابت که مفتی پول همان ـ

دادیم.
یکی؟ کدوم ـ

تومان. هزار ۴۰ پول یارانه، همون ـ
را  تومانش هزار پنج بود. تومان ۳۵ هزار ـ

خوردید؟
بود. مالیات ـ

چی؟ مالیات ـ
«حماس». و فلسطین مالیات ـ

نکن! اذیت ـ
که بدم اطالع  میخواستم حال هر به ـ
و چهار هزار و باید سی و شما داده اشتباهی رخ
این  باید تومان و نه ۳۵ هزار ۹۰۰ تومانمیگرفتید
بهدفتررییسجمهوربرسانیدو  ۱۰۰ تومانراسریعا

رسید بگیرید. و بدهید تحویل خانم ایشان به
تا ۱۰۰  بدم بنزین پول ۵۰۰ تومان من بله؟ ـ

میکنی؟ بدهم؟ شوخی را پس شما تومان
تا فردا ظهر اگر نه آقا. خیلیهمجدی است. ـ
پولراپسندهیدحقشما ازانرژیهستهایکشور
شمع و با باید وقت آن و میکنیم قطع کامال را

کنید. حال هیزم آتش
میکنی؟ شوخی ـ

فردا بیاورید جریمهاش پس پول را آقا. اگر نه ـ
آوردهاید. دیر می شود چون تومان هزار ۲۵۶

میکنی؟ شوخی ـ
اصال پس ندهید  را تومان ۱۰۰ این هم اگر ـ
بیت المال پول رفت. خواهید زندان به مستقیم
اعدام مجازات با غرض است. محاربه خوردن را

دارد.
است؟ فیاالرض محاربه منظورتان ـ

همون. آره. ـ
میزنی؟ زنگ کجا از گفتی ـ

اطالعات. هدفمندی وزارت از ـ
تلفنیهستی؟ مزاحم ـ

کی را تومان صد نکن. عوض را موضوع ـ
ما؟ می آوری دفتر

بکن... را صد تومان آقا... برو ـ
آزاد... بوق تلفن و قطع صدای

مرا آقا وقتی بگو! داری الزم پول اگر احمدی،
میخوانند واقعا احمدی جای احمدینژاد، به
خالی که بیامرزم خدا پدر جای لذت میبرم.

روز را ببیند. این
این و آن یک چیز را یاد گرفتم هوگو چاوز از
بیست حدود گفتم آقا به باشی. پررو که بود

داریم. کسری بیلیون دالر
دسته چک عبایش از زیر و زد آقا لبخندی
این صحنه ناظر مجتبیکه آقا درآورد. مبارک را
آقاگفت: بوداشکدرچشمانشجمعشد. زیبا
مجتبیداشت  آقا کافیاست؟ بیلیوندالر ۳۵
در و آورد بیرون را چکش دسته میکرد. گریه
بانکی نوشتن چک به شروع گریه شدید حالت
فوقالعاده پدری حالت  با  آقا کرد. خودش

لبخندمیزد.
با که از ظهر بود و نیم بعد هفت ساعت
چک  و آقا دالری بیلیون ۳۵ بانکی چک دو

خانه  طرف به مجتبی آقا دالری بیلیون ۲۰
و عیال به زدم زنگ ماشین توی از می رفتم.
پیتزا دارم چون نگذارد بار آبگوشت که گفتم
چه شدند. خوشحال خیلی ایشان میآورم.
گفتند هستند. خانه داری و وفادار و شجاع زن

پپرونیباشد.
۱۱ صبح بود  ساعت خرداد: ششم جمعه
بخوریم بریم قهوه بیا که زنگ زد خاتمی که
به خط روی گذاشتمش بزنیم. حرف کمی و

زدم. زنگ مشایی
درنیامده! خوب کن. ولش گفت: مشایی

درنیامده؟ خوب چه پرسیدم:
دیدن آمده. در بد کشیدم. کارت گفت:

خاتمی درست نیست.
امام مرگ سالگرد  خرداد:  هفتم  شنبه
کاپشن از خشکشویی زنگ زدم است. نزدیک
و تیرماه سال بود کرده که اتوشویی سیاه مرا

خیلی خانم هم بیاورند. بود حاضر شده قبل
اطو را سیاهش چادر بار سه است. زده هیجان

کرد. با بخار صاف و کرد
بود صبح ساعت نه هشتم خرداد: یکشنبه
میکرد. گریه زد. زنگ مرکزی بانک رییس که
دامنت. دالر جان، دستم به گفت: دکتر

کنم؟ چکار تومان ۵۰۰ و هزار میشه داره
را مجتبی آقا چک قراره گفتم که وقتی
خیلی گفتم را چک مبلغ او به و بفرستم

خوشحالشد.
زد زنگ مشایی رحیم خرداد: نهم دوشنبه
هفته دو همین انگار رسیده. حمام وقت که
عسگر و چمران و دولت با هیات بود که پیش
با عمومی. گرمابه رفتیم دستهجمعی اوالدی
چقدر زمان جمهوری رییس زیاد مشغله این

سریعمیگذرد!

احمدینژاد خاطرات
علم خاطرات سبک به

از بچهها از یکی خرداد: چهارم چهارشنبه
آقا دستبوس به مدتها که زد زنگ دفترمان
شوند. ناراحت ایشان است ممکن و نرفتهایم
داشتم کتاب «خودم معجزه هزاره سوم» یعنی
رجبی هزارهسوم» فاطمه «احمدینژاد معجزه
چهارم. صفحه به بودم رسیده میخواندم. را
چیزی بخوانم کتاب را میخواهم این وقت هر
را به آن و مجبورم خواندن میآید مهم پیش

موکولکنم. بعد
آقا خدمت و بگیرند وقت که گفتم دفتر به
گفتم درستمیکرد. شام داشت خانم برسیم.
قلهواهللا وحشت با آقا. خدمت بروم باید که
بهتر خرداد است ماه دکتر! و گفتند: خواندند
استکهبروی.وقتیخانممبهمندکترمیگوید
این میشود. کاش سرازیر چانهام چک و از آب
که من خانم از را احترام و ادب خبرنگارها
زن چه بگیرند. یاد بوده من کنار در همیشه

حمایتی! با و شجاع
مشایی زود صبح خرداد: پنجم پنجشنبه
زنگزدکهساعتهفتاستوبایدعازمبشویم.
بدهد خانممیخواست گوشتکوبیده دیشبرا
ریاست گلوله ضد ماشین در خودم با من که
جمهوری بخورمامابچههاعجلهداشتند. مجبور
و مقداری فرانسوی باگت نان یک سر راه شدیم
به رانندگی در حال و دانمارکی بخریم شیرینی
ترافیکوحشتناک عنوانصبحانهصرفکنیم.
نمیتواند هرگز ترافیک  این با  قالیباف بود.
شانسیبرایریاست جمهوری سالآیندهداشته
ترافیکسنگینتهرانساعتپنجبعداز باشد.با

رهبری. به بیت باالخره رسیدیم ظهر
چهسکیوریتیمفصلی دارند اینآقا!درچهار
نقطهمختلفمجبورشدمکارتشناسایینشان
بگذارند منرد بشوم. میخواستمرحیم بدهمتا
گفتکه ببرم اما پیشآقا خودم هم با مشاییرا
(۲) جنگیر قرار است رفقایش و با است گرفتار
هفت از که این از بعد کند. تماشا خانه اش در را
شامل که رد شدیم یا سکیوریتی ایمنی خوان
آقا وارددفتر درآوردنکفشو کاپشنبودباالخره
شدیم. نگاهکردمدیدم رفسنجانینیست. خیلی
همه به و آمد کرم موالیی حاج خوشحال شدم.
سفید رویجوراببچههای پودر گالبپاشید و

ناراحت نشود. آقا تا بو ریخت ضد
آمد. آقا که  بود و خردهای شش ساعت
خواب از احتماال بودند. کرده پف چشمانش
آنهمخواب بسیار بودند بیدارشده از ظهر بعد

نسبت می دهند. ایشان که به کوتاهی
دار نگه ملت ایران برای رهبر را این خدایا
مسائل به تا میزند ظهرش از بعد خواب از که

ومشکالتمملکتبپردازد.
ماچ را ایشان و بازوی رفتم ایشان سوی به
ضمن بوسید. مرا  صورت ایشان هم کردم.
دماغ سفیدی روی پودر که من دیدم بوسیدن
آقا پاک کردم. را آن انگشت است. با ایشان
اصفهان آردی این گز گفت: عاشق و کرد تشکر
دارد هم دوست را دیگر آقا شهرهای هستند.

نمیخورند. قم سوهان ولی
کردند وضع مملکت مورد سئواالتی در آقا
بودند. شده مهیا کامل هوشیاری با همه که
متاسفانهبرای بیشتر آنها جوابی نداشتم.موقع

مجتبی آمد. آقا که بود آقا جواب سئوال و
پرسیدندچطوریدکتر؟

گفتم:خوبم!
داری؟ پول برای یارانه هنوز گفت:

دالر  شما نفت باالی۱۰۰ لطف گفتم: اگر به
بوسیدندوگفتند: گونهمرا مجددا آقا بماندبله!

و گرسنگی و علیه زنان و علیه فقر خشونت علیه
درسال های انسانینیز برایتامیننیازهایاولیه
است. گرفته سازمان قرار کار این دستور در اخیر
بینالملل، فرای فعالیتهایعفو گسترش دامنه
در آغاز که از وجدان زندانیان برای آزادی مبارزه
البته (و است داشته قرار آن فعالیتهای مرکز
درون این در را مباحثی دارد)، ادامه هنوز هم
برخی این گسترش و است سازمان پیش کشیده
ارزیابی سازمان اصلی فعالیتهای زیان به را
میکنند.ولیسیاستگذاریدرسازمان،همچون
و میگیرد انجام دموکراتیک صورت به آن، اداره
منتخب امنای هیات تصویب با نیز گسترش این

گرفته است. شکل باال پایین به از اعضا
تشکیالت تماما یک بینالملل عفو سازمان
سازمان است. این عضو به و متکی داوطلبانه
 ۵۰ عمر طول در دیگر انسانی نهاد هر مانند نیز
نشیبهایی و فراز و شده اشتباه دچار خود ساله
بر اساس سازمان دو مورد، یکی در داشته است.
شد بیپایه معلوم بعدا که کرد اطالعاتی عمل
پوزش خود اشتباه از این سازمان و است بوده
کمیته که شد اعالم نیز پیش چند ماه طلبید.
کار اجراییبینالمللیسازمانبرایپایاندادنبه
دالر یک میلیون از بیش او معاون خود و دبیر کل
بهآن دوپرداختهاست؛موضوعیکهطبیعتا مورد
گرفت. قرار سازمان اعضای از بسیاری اعتراض
کار سازمان اهمیت هیچ از این اشتباهات ولی
اعضایاین عفوبینالمللواعضای آن نمیکاهد.

سازمانمصداقبارز این سخن هستندکهمیتوان
 ۶۰ دهه مقتول جمهور رییس کندی اف جان از
بشر «حقوق که نپرسید گرفت: عاریت به آمریکا
که خود بپرسید از است؟» چه کرده من برای
کردهام؟»؛ سخنی که چه بشر «من برای حقوق
به جای باشد که ایرانیانی همه باید آویزه گوش
دهند انجام کاری برای حقوق بشر خود که این
فعاالنداوطلب و ازسازمانها بیگاه و گاه یا مرتبا

بشری خرده میگیرند! حقوق
این بود: کندی سخن معروف

Ask not what your country can do for you, 
ask what you can do for your country
چه می تواند برایشما شما که کشور نپرسید
بکند،بپرسیدکهشمابرایکشورتانچهمیتوانید

بکنید.

سال... پنجاه بینالملل؛ عفو

گرفته است. قرار مورد انتقاد
حضور عدم ایران از حال، رسانه های همین در
نفت بورس زمان افتتاح نفت در وزارت مقامات
چهارشنبه نفت بورس فعالیت کردهاند. انتقاد
ایران در تولیدی کوره نفت سهام ارائه با این هفته

کیش آغاز شد.
مقاماتوزارتنفت پیش از این راه اندازیبورس
برای توسعه در جلبسرمایه نفترا یکعاملموثر

بودند. دانسته ایران نفت صنعت
وزارتنفت، اقداماتاحمدینژاددر همزمانبا
را حقیقتیاب گروه یک اسالمی شورای مجلس
پاالیشگاه نفت حادثه آتشسوزی در بررسی برای

است. آن شهر فرستاده به آبادان
نفت اطالعرسانی شبکه «شانا»، گزارش به
بررسی برای مجلس حقیقتیاب هیات انرژی، و
پاالیشگاه بنزین سازی واحد در آتش سوزی دالیل
وارد نهمخرداد با برابر اینهفته دوشنبه آبادانروز

است. شده آبادان شهر
رییس کعبی، نایب عبداهللا گزارش، این بنا بر
کارشناسان از تن و چند انرژی، کمیسیون اول
از نفر چند همراه به مجلس پژوهشهای مرکز
حوزه نفتو مدیران واحد هایشرکتهایفعالدر

کردهاند. واحد آسیب دیده بازدید از پتروشیمی
ضیغمی، معاون علیرضا ایندر حالیاستکه
فراورده های و پخش پاالیش امور در  نفت وزیر
روز ده بنزینسازی که واحد که گفته است نفتی،
بروز دلیل به شد افتتاح احمدینژاد توسط پیش

است. از کار افتاده آتشسوزی


