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دروغ در روز روشن
محمود بهمنی رییس بانک مرکزی روز دوشنبه 
۲4 تیرماه گفت: تورم و رشد نقدینگی را مهار 

کرده ایم!
این اصطالح »یارو توی روز روشن هم دروغ 
می گوید« را احتماال برای چنین اوقاتی درست 
کرده اند! حاال ببین اگر مهار نمی کردند چی می شد؟
حسن روحانی روز قبل تر نرخ تورم را 4۲ درصد 
دانست. البته او دست باال را گرفته که اگر نرخ تورم 
را از 4۲ درصد به 3۲ درصد رساند بگوید 10 درصد 

را به حساب من بگذارید.
کاش در این مصاحبه مطبوعاتی رییس بانک 
مرکزی یک نفر یک لنگه کفش را به طرف او پرتاپ 
می کرد تا او دیگر از این حرف ها نزند. اگر ما از آمریکا 
لنگه کفش پرتاب کنیم مدت ها طول می کشد به 
ایران برسد و احتماال تا آن زمان مصاحبه مطبوعاتی 

وی تمام شده و کفش به کسی اصابت نمی کند!

اخبار مصر
در مصر هنوز اوضاع قمر در عقرب است. ارتش 
محمد مرسی را گرفته و در حبس خانگی نگه 
داشته است. دم این ارتش مصر گرم که از اکثریت 
مردم دفاع می کند نه مثل ارتش ما که فقط هوای 
اقلیت مردم را دارد و فقط سرش به صادرات و 

واردات گرم است.
شاید دری به تخته بخورد و این بهار عربی و 
اسالم زدایی از مصر به ایران هم برسد. یعنی یک 

طوری بشود که این  عرب ها که برای ما روزی اسالم 
را آوردند خودشان هم بیایند و آن را پس بگیرند!

بیچاره روزنامه »کیـهان«
من خیلی دلم به حال نویسندگان روزنامه 
»کیهان« بخصوص حسین شریعتمداری رییس 
این روزنامه می سوزد. این بدبخت ها صبح تا شب 
باال و پایین می پرند که اوضاع اسفناک مملکت را 
برای خوانندگان خودشان توجیه کنند. مگر چقدر 
می شود خبر اعتراض و اعتصاب در اسپانیا و فرانسه 
و یونان را با حروف درشت چاپ کرد تا بگویی فقط 
اوضاع ایران خراب نیست بلکه همه دنیا در وضع 

فجیع و بدی به سر می برد؟
خبرهای خود روزنامه »کیهان« در دو سه روز 

پیش را بخوانید:
* گزارش »کیهان« از افزایش قیمت لبنیات و 

ناخشنودی مصرف کنندگان و فروشندگان.
تضمینی،  خرید  پایین  قیمت  دلیل  به   *

کشاورزان به دولت گندم نمی فروشند.
* کاهش 1۵ میلیون لیتری عرضه گازوئیل در 

جایگا ه های بنزین کشور.
* آلودگی هوای تهران تابستان امسال کشنده 

خواهد بود.
* دالر مجددا صعود کرد.

و  دارو  کمبود  از  بیمارستان ها  شکایت   *
امکانات جراحی.

* تا کنون هزار و پانصد روزه خوار توسط ماموران 
انتظامی دستگیر شده اند.

* ظرفیت زندان های ایران به وضع خطرناکی 
رسیده است.

* با حذف نخود گرانقیمت مردم دیگر آبگوشت 
ساده هم نمی توانند بخورند.

* در تهران نرخ تاکسی به کیلومتری هزار تومان 
رسیده است.

* بیچاره نویسندگان روزنامه »کیهان« که باید 
از قوه تجسم خود استفاده کنند و همه این اخبار 
بد را یکجوری برای خوشحالی خوانندگان خود 
تحریف کنند و وارونه بنویسند... واقعا که حق 
این ها را خورده اند که بهشان جایزه پولیتزر نداده اند!

نکته
اسم رییس جمهور جدید ایران حسن است. 

اسم رییس جمهور آمریکا حسین است. 
اگر روزی این ها با هم مذاکره کنند خبر را 
اینجوری تیتر می زنند: حسن با حسین مالقات 

کرد!

قدرتمندترین زنان جهان
نشریه معتبر »فوربز« لیستی از قدرتمندترین 
زنان جهان تکیه کرده و به خوانندگان خود ارائه 
کرده است. این لیست نتیجه ماه ها مطالعه و 
بررسی روحیه و رفتار این زنان می باشد. در میان 

این زنان قدرتمند نام های زیر به چشم می خورد:
1ـ  آنجال مرکل، صدراعظم آلمان.

۲ـ  دیلماروسف، رییس جمهور برزیل.
3ـ  ملیندا گیتس، همسر بیل گیتس رییس 

شرکت مایکروسافت. 
4ـ  میشل اوباما، بانوی اول آمریکا.

۵ـ  هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق 
آمریکا.

ـ شریل سندبرگ، مدیر عامل شرکت »فیس   6
بوک«

ـ کریستین الگارد، مدیر صندوق بین المللی   ۷
پول.

8ـ  ژانت ناپولیتانو، وزیر امنیت ملی آمریکا.
ایتالیای  تبار حزب  رهبر  گاندی،  ـ سونیا   9
کنگره ملی هند و بیوه نخست  وزیر سابق هند 

راجیو گاندی.
)همان طور که مشاهده می کنید نام همسر من 
و شما که قدرتمندتر از همه این 9 نفر می باشند در 

این لیست 10 نفره نیامده است(

اخبار سینمایی
گذشته  هفته  نفرت انگیزم«  »من  فیلم 
پرفروش ترین فیلم گیشه در آمریکا بود. برخالف 
تصور شما الزم به توضیح است که این فیلم درباره 

محمود احمدی نژاد و دوره دوم ریاست جمهوری 
او نیست و یک فیلم تفریحی کارتونی می باشد!

اصول کافی!
امروز صبح داشتم یک فنجان قهوه می نوشیدم. 
توی فنجان یک قاشق شکر ریختم و دو سه قاشق 
شیر به آن اضافه کردم. ناگهان نمی دانم چطور 
به آمدن حسن روحانی  شد که فنجان قهوه ام 

تمثیل شد.
رژیم اسالمی قهوه داغ ولی تلخی بود که از 
گلوی کسی پایین نمی رفت. هرچه احمدی نژاد با 
دادن یارانه سعی کرد این قهوه را شیرین کند مردم 
راضی نشدند. روحانی شاید همان شیر باشد که به 
قهوه اضافه می شود. هم تلخی را کم می کند هم 
رنگ سیاه قهوه را روشن تر می کند و هم حرارت 
فنجان قهوه را پایین می آورد. درک این مطلب 
برای کسانی که فقط چای تلخ می خورند کمی 

سخت است.

تبریک و تسلیت
بدین وسیله فرا رسیدن ماه رمضان را به نیمی 
از ملیـ  مذهبی های ایران تبریک گفته و به نیمه 

دیگر تسلیت عرض می نماییم!
انجمن ملی روزه خواران ایران

بای بای احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد بعد از هشت سال صحنه 
سیاست ایران را موقتا ترک خواهد کرد. او که 
»پروفشنال  یا  روی صحنه حرفه ای  کمدین  به 
استندآپ کمدی« بین المللی تشبیه شده است 
و جوک های معروف او نظیر: هاله نور سازمان 
یارانه  نفت،  بشکه  هوالکاست،  کتمان  ملل، 
تومان  میلیون  دو  دو سال  در  تومنی  هزار   ۲0
می شود و اجرای تئاتر زیبای بوسیدن مادر هوگو 
چاوز از شاهکارهای او است به خبرنگاران گفت: 

»می خواهم بعد از این هشت سال بازنشسته شوم. 
او گفت: من مثل محکومی هستم که در این هشت 
سال 80 ضربه شالق به خاطر بدمستی اش از آقا و 
دار و دسته اش خورده و صدایش درنیامده است.

این روزها احمدی نژاد که از روحیه بسیار خوبی 
به علت ترک مقام تشریفاتی  خودش برخوردار است 
گفته است: »مرا به جورج بوش آمریکایی تشبیه 
کرده اند که هشت سال دور آمریکا آفتابه به دست 
به همه چیز ترکمان زد اما من ناراحت نمی شوم. 

تاریخ را نمی توان عوض کرد. 
او اضافه کرد: اصال می دونید چیه؟ بهتره برم 
تگزاس پیش جورج بوش و پیش او بمانم. با جورج 
بوش شریک بشوم و یک کارخانه دوخت کاپشن 
سوراخ دار که جوانان دوست دارند بزنم. بعد هم 
سود جورج بوش را که نفت فروش است بگیرم و 

بر سر سفره هموطنان عزیز بیاورم.

سفره افطار
به جرات می توان گفت که بهترین چیز در اسالم 

همین ماه رمضان است.
چطور می توان به سفره رنگین و قشنگ افطاری 
با این همه اطعمه و اشربه و غذاهای خوشمزه نگاه 

کرد و به اسالم روی نیاورد؟

ایمیل های نخواسته
من هم مثل بسیاری از شما رفقای اینترنتی 
فراوانی دارم. صندوق پست الکترونیکی  ام روزانه با 
صدها ایمیل رفقا بمباران می شود )پست باران کلمه 
قشنگ تری است( البته من هم مثل شما دوست 
ندارم از بعضی از رفقای اینترنتی ایمیل دریافت 
کنم. به حساب من این بعضی ها به قرار زیر هستند:
10 ـ آن هایی که هزاران ایمیل گرفته اند اما 

ایمیل نمی فرستند!
9 ـ آن هایی که جواب ایمیل تو را دو سال 

بعد می دهند!
پایین  آن  ایمیل می زنند و  ـ آن هایی که   8

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 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    

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

تلفن های اطالعات کانون:
 703-474-8956           703-283-9221

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

جنبش بین المللی کارگری و همبستگی                                    
با جنبش کارگری ایران

Timothy J. Beaty سخنرانان: آزیتا مشایخی و
)Director, Global Strategies International Brotherhood of Teamsters(

)سخنرانی به زبان انگلیسی(

دوشنبه 29 جوالی )7 مرداد(

بررسی انتخابات ایران
سخنران: شیرین نریمان

دوشنبه 22 جوالی )۳۱ تیر(
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احمدی نژاد: ترا به خدا بگذارید من هم با یکی از این خانم ها دست بدهم!

 بقیه در صفحه 41   

72 Market Street, Gaithersburg, MD 20878

Tel.: 301-590-0007

مدیریت این رستوران، با افزودن و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت تازه و گسترده در بخش کیترینگ خود، 

آمادگی برای پذیرش سفارش های تا ۴۰۰ نفر با سرویس کامل را دارد.

همچنین در صورت تمایل آماده پذیرائی شایسته در گردهمائی های تا ۱۰۰ نفر در محل زیبا و خانوادگی رستوران 

می باشیم. بوفه شامل انواع غذاهای مورد نظر مشتریان گرامی، به اضافه پیش غذا، دسر و نوشابه می باشد.

گوشت حالل  • کیفیت  عالی • سرویس فوق العاده • قیمت مناسب

کلیه غذاهای رستوران کاسپین با نظارت مستقیم خانم شیـرازی تهیه می شود

رستوران کاسپین
واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)
سفارش پخت حلوا پذیرفته می شود 

موزیک زنده:جمعه ، شنبه و یکشنبه ها
با کیبرد فرزاد ـ از ساعت ۶ بعد از ظهر 

رقص عربی: جمعه شب ها، شنبه شب ها

می نویسند اگر می خواهی برای بقیه بفرستی اسم 
فرستنده اولیه را پاک کن!

۷ ـ آن هایی که ایمیل تو را با اسم خودشان 
برای بقیه می فرستند!

ـ آن هایی که زبان انگلیسی آن ها به بدی زبان   6
انگلیسی محمود احمدی نژاد است  اما مقاله های 

انگلیسی روزنامه ها را برایت می فرستند!
ـ آن هایی که ایمیل های آن ها منحصرا مربوط   ۵

به ایران دو هزار و پانصد سال قبل است!
4ـ  آن هایی که عکس سگ و گربه و نمایشگاه 
متروی  هلندی،   گل های  و  اروپا  در  اتومبیل 
ژاپنی، پل های کانادایی و رودخانه های آفریقایی 

می فرستند!
3 ـ آن هایی که راز جوانی و سالمتی و تاثیر 
غذاها و سبزیجات و میوه ها را از تخت بیمارستان 
خود برای تو ایمیل می کنند! ایمیل های خودشان 

را نخوانده اند؟
۲ـ  آن هایی که ایمیل های سال ها قبل خودت 
را برای تو می فرستند. مخصوصا ایمیل های حاوی 

هشدار  Y2K سال ۲000 میالدی!
1 ـ آن هایی که ایمیل های حاوی عکس های 
سکسی دختران و زنان را در ماه محرم و رمضان 

یکباره و بدون هیچ دلیلی متوقف می کنند!

اخبار سینمایی ـ سیاسی
گزارش کرده اند که اصغر فرهادی کارگردان 
معروف ایرانی در بازگشت به ایران در فرودگاه امام 
خمینی دچار مشکالتی شده و گذرنامه او را برای 
مدت زیادی مصادره کرده اند. گفته اند که اصغر 
فرهادی باید برای ادای توضیحاتی خودش را به 
نهادهای امنیتی معرفی کند و به سئواالت آنان 
جواب دهد. پاره ای از سئواالت احتمالی از اصغر 

فرهادی به شرح زیر می باشد:
10ـ  در یک جامعه اسالمی سیمین غلط کرده 

که از نادر جدا شود آیا قبول ندارید؟
9ـ  چرا شما ریش پرفسوری گذاشته اید و ریش 

اسالمی ندارید؟
8 ـ مالیات ۲0 میلیون دالری که فیلم شما 

درآورده چرا به دولت پرداخت نشده است؟ 
۷ ـ چرا شما از خارجیان پول و جایزه قبول 

کردید؟
6 ـ چرا دختر شما در مراسم اسکار حجاب 

اسالمی را رعایت نکرده بود؟
۵ ـ آیا نمی دانستید که اگر غربی ها از کسی 
تقدیر و تمجید کنند آن شخص احتماال جاسوس 

آن هاست و خودش خبر ندارد؟
4 ـ چرا شما با زنان در مراسم اسکار دست 

دادید؟
3ـ  چرا شما گذاشتید بعضی از زنان هنرپیشه 
در مراسم اسکار و فستیوال کان شما را ببوسند؟

۲ ـ چرا شما وقتی که فیلم هایتان در ایران 
ممنوع النمایش هستند و پروانه نگرفته اند این 

فیلم ها را در خارج نشان می دهید؟
ـ آیا فیلم جدید شما »گذشته« طعنه ای است   1

به این که زمان شاه وضع مردم بهتر بود؟

با الهام از نوشته های اینترنتی 

فقط در ایران
دوست دخترم »اس ام اس« زده پرسیده بود: 

»اس ام اس« مخفف چیه؟
جواب دادم: سالم. من سکس می خوام.

دو هفته است با من قهر کرده هرچه »اس ام 
اس « فرستادم که بابا شوخی کردم قبول نمی کنه.

***
یارو بطور مخفف »اس ام اس« فرستاده و 

نوشته بود: س. خ. چ. خ
جواب دادم: منظورت چیه؟

جواب داد: سالم خوبی؟ چه خبر؟ مخفف 
نوشتم...

تلفن همراه به جای  در جواب گفتم: شارژ 
دقیقه، حرف شده؟ 
جواب داد: نه! 

»اس ام اس« فرستادم: خ ب ت!
پرسید: یعنی چه؟

گفتم: خاک بر سر تنبلت!

***
باالخره یکی از دوست دخترهای قدیمی ام را 
در »فیس بوک« پیدا کردم. اسمش نهال بود. 
عکس را نگاه کردم. مثل یک درخت صد ساله 

امامزاده ها شده بود.

***
پدرم آمد و گفت: باالخره مملکت به یک سری 

پاسدار و بسیج و مداح هم نیاز داره. همه که دکتر 
و مهندس نیستند.

گفتم: مرسی برای تقویت روحیه من. پس من 
اگر کنکور هم قبول نشم نونم باز هم توی روغنه؟!

***
این هم »اس ام اس« رفیق قاچاقچی مواد که 
دیروز فرستاده بود: اگر قیمت نخود و لوبیا باز هم 

باالتر بره به جای علف برات آش میارم!

***
دوست دختر سابقم برام »اس ام اس« فرستاده 

بود اینجوری:
از حادثه لبریزم. من پر از فریادم. در درونم 

غوغاست!
جواب دادم: حاملگی مبارک... فرستادم برای 

شوهرت...

***
رفیقم توی شیرینی  فروشی کار می کنه. میگه 
همیشه به شیرینی ها ناخنک میزنه و دو سه تا رو 
قبل از بسته بندی می خوره و صداشو در نمیاره...
بیاد سر کار  قرار  پرسیدم: حاال که روحانی 

چکار می کنی؟
گفت: دزدی را می گذارم کنار.

گفتم: آفرین!
گفت: از این به بعد فقط روی شیرینی ها را 

لیس می زنم!

***
درست بعد از انتخابات »اس ام اس« فرستاد 

و پرسید: به کی دادی؟
»اس ام اس« کردن به این رفقای اطالعاتی که 
توی زندگی خصوصی و سکسی تو دخالت می کنند 

اشتباه است. جوابش را ندادم!

***
دوست دخترم »اس ام اس« فرستاده و پرسیده 

بود: داری میایی خواستگاری؟
جواب دادم: آره. اونجا چند نفر هستند؟

جواب داد: پنج به اضافه یک.
جواب دادم: ؟)عالمت سئوال(

جواب داد: اعضاء خانواده به اضافه پدرم!

***
دیشب رفتیم خونه رفیق جدیدمان که پایین 

شهر میشینه.
فکر می کردیم اونجا همه فقیر هستند ولی اشتباه 

می کردیم. پدر رفیقمان انگار وضعش بد نیست چون 
به ما آبگوشت داد که توش نخود هم بود!

***
دو سه روزه فکر می کنم انتخاب حسن روحانی 
واقعیت نداره. چطور گذاشتند او بر سر کار بیاد. 

نکنه این بابا را فتوشاپ کرده باشند؟

احمدی نژاد از ما بود
آیا ما هم احمدی نژاد هستیم؟

فقط چند روز دیگر به رفتن احمدی نژاد باقی 
مانده است. این مرد که قیافه اش، لباس هایش، 
ادعاهایش،  مصاحبه هایش،  حرف هایش، 
دروغ هایش و کله شقی هایش هشت سال سوژه 
مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی بود بارش 
را بسته که بزند به چاک و دیگر جایی آفتابی نشود.
از همه جوک  و شوخی ها گذشته باید پرسید 
آیا نه این که محمود احمدی نژاد یک ایرانی بود و 
از نژاد ما؟ آیا ما با او که انتقادش می کنیم متفاوت 
هستیم؟ اگر منصفانه قضاوت کنید خواهید دید 
که همه ما به نوعی احمدی نژاد هستیم یا حداقل 

بسیاری از ما. 
و  داده   رشوه  زده ایم.  دور  را  قانون  بارها  ما 

گرفته ایم. پارتی بازی کرد ه ایم. ما هم دروغ گفته ایم 
تا کارمان بگذرد و وقتی که مچمان را گرفته اند 
دوباره دروغ گفته ایم تا دست از سرمان بردارند. 
چند میلیون از ما درست از بعد از انقالب ریشمان 
را نتراشیده نگه داشتیم و ناگهان جای مهر نماز 
روی پیشانی ما ظاهر شد تا از مزایای آن استفاده 
ببریم؟ بیشتر ما درست مثل احمدی نژاد هیچ گاه 
عادت به معذرت خواهی نداریم و از آنچه که کرده ایم 

و گفته ایم تاسف نخورده ایم.
ما هم مثل او به فکر منافع خودمان بوده ایم 
و هیچ گاه به دیگران فکر نکرده ایم. بسیاری از ما 
مثل او لباس می پوشند و دمپایی به پا کرده و پیژاما 

می پوشند و به خیابان می آیند.
بسیاری از ما دکتر و مهندس هستیم اما دو 
کلمه انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و اسپانیایی بلد 
نیستیم. بسیاری از ما عقده های ضد غرب داریم 
و اگر کسی غرب را بکوبد خوشحال می شویم. 
بسیاری از ما سرخورده از کمونیسم و سوسیالیسم 
به دامان اسالم پناه برده ایم تا مساوات و برابری 
و برادری را برای ما تضمین کند. ما هم در ماه 
رمضان و محرم مشروب را ترک می کنیم و نیمه 
شعبان را جشن می گیریم و یواشکی سکه ای در 
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

برای اجنام کلیه تعمیرات داخلی 
و خارجی منزل،  برق کشی، لوله کشی 

و ... با مجید متاس بگیرید.
(703) 209 3212

Insurance و License دارای

Tara Home Improvement

عمودی

بقیه از صفحه ۳1

1ـ  نام هاـ  در زمان وزارت وی قرارداد نفت با دارسی 

و واگذاری امتیاز را ه آهن شمال با روس ها امضاء شد.

۲ـ  استان زرخیز کشورمانـ  لباس ملی زنان ژاپن.

3ـ  گشادگی میان دو کوهـ  کشوری باستانیـ  تو در 
توست و نوعی شیرینی.

ـ سازمانی سیاسی مذهبی که در سال 19۲8 توسط   1
حسن البنا در مصر بنیان نهاده شد.

با  که  خزر  دریای  در  جزیره ای  ـ  هم  از  ـ جدا   ۲
عقب نشینی آب دریا امروزه جایش مشخص نیستـ  از 

عشاق درون کتاب.
را  آیین خود  زردشتیان  و  است  یکتا پرستی  ـ   3

می نامندـ  گردش کودکانه!ـ  ناپسند.
4ـ  تعدادی شمشیرـ  شهری در استان اردبیلـ  پسر 

به گویش شمالی ها.
۵ ـ جور و ظلم ـ ضمیر سوم شخص مفرد ـ قالب 

ماهیگیری.
6ـ  خزنده خوش خط و خالـ  سگ قالده گسسته 

و ولگردـ  مادر ترک.
۷ ـ گوش مطلوب ناصح! ـ زبان شیرین فارسی ـ 
اشاره به نزدیکـ  در خانه اگر باشد یک حرف بس است.

8ـ  آن که صاحب سخن را بر سر ذوق آوردـ  کتابی 
است از افالطون.

9ـ  صریح اللهجهـ  موجب شفاـ  جواب منطقی های 
ـ از انواع سنگ.

10ـ  طایفه و عشیرهـ  کشوری در آمریکا مرکزی که 
در سال 18۲1 از اسپانیا استقالل یافتـ  درد و رنج.

11ـ  پر و لبریزـ  حرف نداـ  درخت بی ثمر.
و  تشک  ـ  فارس  خلیج  شیخ نشین های  از  ـ   1۲
رختخوابـ  فلزی است که بیشتر به حالت اکسید یافت 

می شود.
13 ـ پونه سر خورده! ـ آوازه ـ از ایزدان زرتشتی و 

فرشته موکل بر آب.
14ـ  آرنج درب!ـ  مجمع الجزایری در اقیانوس کبیر 

و جزء متصرفات فرانسهـ  خیس بودن.
1۵ـ  کتابی است از محمدعلی ندوشن منتشر شده 

در سال 13۷6.

ـ حرف ندا. ـ قدم یکپا  ـ برج پنجم فلکی  ـ نومیدی   4
۵ـ  مروارید تازه صید شدهـ  به گمان افتادن.

6ـ  فرزند تازیـ  خلق اهللاـ  نظیر و شبیه ندارد.

۷ـ  زبانـ  کشاورزی را گویندـ  قصه و حکایت.
8ـ  سرنیزهـ  زنده به آبـ  هستی و وجود و حقیقت 

شیئیـ  تکیه کالم درویش.
9 ـ فلزی قلیایی و سبکتر از آب ـ ظلم و ستم ـ 

پرچم و بیرق.
10 ـ پایتخت امپراتوری کهن ـ شهری در استان 

گلستانـ  بوی ناخوشایند.
ـ دستمایه  ـ کاسب چنین معامله ای را نمی پسندد   11

کسب و کار.
1۲ـ  ضمیر فرنگیـ  باران اندکـ  به خواب شدنـ  

مظهر چسبندگی.
13ـ  کریه و بدمنظرـ  تزویر و دوروییـ  جهان.

زیر  از  ـ  با عسل می پزند  که  نوعی حلوا  از  ـ   14
مجموعه های نیروی انتظامی.

1۵ ـ از روحانیون مشروطه طلب تبریز که به دست 
روس ها به دار آویخته شدـ  به دنیا آوردن.
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چاه جمکران می اندازیم. شاید تنها فرق 
ما با احمدی نژاد این باشد که او در تمام 

سال مشروب نمی خورد...

جیـرک جیـرک ها
دیشب جیرجیرک های پشت حیاط 
می کنم  فکر  خواندند.  صبح  تا  خانه 
دویست  بودند.  هم  کامل  ارکستر  یک 
صدایشان  روی  از  را  سیصدتایشان  یا 
نت  روی  از  را  موسیقی  می شناختم. 
نمی شناسم ولی مطمئن هستم حداقل 
پنجاه تا از آن ها خارج از نت می خواندند. 
حداقل پنجاه تا از آن ها همان نت را مرتب 

تکرار می کردند. خسته هم نمی شدند.
با آن که به صدای این جیرجیرک ها 
عادت کرده ام و شب ها با آن همه جیغ و 
فریاد آن ها با آسودگی می خوابم اما آرزو 
می کنم که آن ها کمی با هم هماهنگ تر 

باشند و بهتر بخوانند.
چقدر خوب می شد که همه این سیصد 
آکادمی گوگوش  جیرجیرک در مسابقه 
بلد  که  آن ها  فقط  و  می کردند  شرکت 
بودند بخوانند به حیاط پشت خانه من 
برمی گشتند. اگر با روسری هم برمی گشتند 
مهم نبود. مهم این بود که خوب بخوانند.

بخش شعر و ترانه

ایران من
)به سبک آهنگ های گروه کیوسک 

بخوانید(
»ایرون من... ایرون من

این باغچه ویرون من
خاکت همه بر سر شده

چشمون ما از گریه تر شده
مردم همه سرکوب و ساکت
نون می خورن به نرخ مارکت

آرش دیگه کمون نداره
رستم جرات و جون نداره.
مردم توی صف و تو نوبت

کارشون شده اطاعت 
نرخ ریال ملی

عوض میشه ساعت به ساعت
مغزها همه فراری

»بی ام و« شده »فراری«
یارانه دوالپه 

ماشین حساب نداری؟
کار همه مداحی

تعریف جدید تباهی
کار همه بیکاری

یارانه کی میاری؟
همه مریض و بیمار

همه کمی روانی 
پیر میشن یه باره

بدون یه روز جوانی
انقالب ما همین بود؟

انقالب ما همین بود؟
از چپ و راست خوردیم، پرواز نکرده 

مردیم 
قسمت ما زمین بود؟...«

ته سیگار
از سری داستان های من و 

پلیس محله ما
رانندگی می کردم  به سرعت  داشتم 
تا زودتر از ترافیک بعد از ظهر نجات پیدا 
کنم و به خانه برسم و چای بعد از ظهر 
را بخورم. سیگاری روشن کردم و رادیوی 
ماهواره ای ام را از »بی بی سی« عوض کردم 
و گذاشتم روی یک ایستگاه آهنگ های 

رقص اسپانیایی.
بعد از ظهر یک تابستان گرم ماه جوالی 
بود. الی شیشه ماشین را باز کرده بودم که 
دود سیگار بیرون برود. از زیر سیگار ماشین 
استفاده نمی کردم چون بوی ته سیگار توی 
ماشین می ماند. خاکستر سیگار را از الی 
شیشه پنجره بیرون می ریختم و مواظب 
بودم آتش سیگار به لبه شیشه نخورد تا 
مبادا گلوله آتش سیگار روی شلوارم بیفتد 
و سوراخ ایجاد کند. چندین بار شلوارم 
را همین طور سوزانده بودم و وقتی زنم 
دارد  ریز  پرسید چرا شلوارم سوراخ های 
گفتم احتماال توی اشکاف که آویزان بوده 

بیدها به آن حمله کرده اند.
وقتی که آهنگ تند و قشنگ سالسا 
آخرهایش  به  هم  من  سیگار  تمام شد 
رسید. برای این که خودم را گول بزنم 
که کم سیگار بکشم سیگارم را تا نزدیک 
فیلتر نمی کشم و کمی باالتر از آن را دور 
می اندازم. آن روز هم همین کار را کردم. 
سیگارم را با حرکتی آرتیستی با یک تنلگر 
محکم از الی شیشه پنجره به بیرون پرتاب 
کردم و الی شیشه را بستم. درست ۲0 
ثانیه بعد همه جا آبی شد. بله چرا غ های 
آبی رنگ ماشین پلیس پشت سرم من 
روشن شده بود. به کناری کشیدم و پلیس 
از ماشینش پیاده شد و مثل جن و پری 
خودش را رساند به کنار پنجره راننده. با 
اشاره دست خواست که پنجره را باز کنم. 
دکمه را زدم تا شیشه  پنجره پایین بیاید. 
شروع کرد به سرفه کردن. دود سیگار با 
وجود این که کولر کار می کرد هنوز کامال 

از ماشین بیرون نرفته بود.
بعد از این که تصدیقم را گرفت و نگاه 
کرد پرسید: می دونی که ریختن آشغال در 
معابر عمومی ممنوع است و جریمه دارد؟

خدا  به  دادم:  جواب  لبخندی  با 
آشغالدونی شهرداری  در  را  آشغال هایم 

می ریزم نه توی خیابون...
با قیافه ای عبوس و عصبانی به من 
خیره شد و گفت: من درست پشت سرت 
حرکت می کردم و دیدم که ته سیگارت را 

انداختی بیرون.
من و من کنان در جستجوی جواب 
مناسب گشتم و گفتم: سرکار، یک ته 

سیگار که آشغال نیست. از خود طبیعت 
آمده و به خود طبیعت هم برمی گردد. 
یک ذره تنباکو و کاغذ که آشغال نیست...
جواب داد: از نظر من آشغال است 
چه یک قوطی خالی آبجو باشد و چه یک 

ته سیگار.
نمی دانستم چه جوابی به او بدهم. 
مرد میانسال و شاید هم مسنی بود. از 
کاله مخصوص پلیسی اش نمی شد فهمید 
موهایش چقدر سفید شده تا سنش را 

حدس بزنی.
کردیم  شروع  هم  با  دو  هر  ناگهان 
پره های دماغمان  را باال و پایین بردن. بوی 
دود و سوختگی توجه هر دو ما را جلب 
کرده بود. او به من نگاه کرد و من به او. 
از ماشین من نبود. هر دو با هم به عقب 
نگاه کردیم. از شیشه های باز ماشین او دود 

غلیظی بیرون می آمد.
با دستپاچگی به من نگاه کرد و دفترچه 
برگ جریمه اش را بست و گفت: این دفعه 
فقط بهت اخطار می دهم چون ماشینم 
توی  نریز  آشغال  دیگر  ولی  گرفته  آتش 

خیابان ها... باشه؟
با لبخندی سرم را باال و پایین بردم و 

گفتم: حتما... حتما...
ترسیدم ماشینش منفجر بشه. پایم را 
روی گاز گذاشتم و از ماشین پلیس دور 
شدم. چند دقیقه بعد وقتی که داشتم 
ایستگاه های رادیویی را عوض می کردم چند 
ثانیه روی اخبار محلی مکث کردم. خبر 
آتش سوزی یک ماشین پلیس بود. علت 
حادثه مشخص نشده اما خود سرنشین 
پلیس این وسیله نقلیه قسم می خورد که 
ته سیگار خاموش نشده یک راننده دیگر که 
به بیرون پرتاب کرده بود به داخل اتومبیل 

او افتاده و باعث آتش سوزی شده است!

خالی از شوخی

بزرگ دست زدند و دو تابوی مسلط بر 
فرهنگ سیاسی و مذهبی ایرانیان را در 
هم شکستند.  این دو تابو به خصوص با 
تبلیغات سی و چند ساله رژیم جمهوری 
در  اسراییل،  و  بهائیان  علیه  اسالمی 
ذهنیت مردم ایران به شدت تقویت یافته 
است.  در واقع، این فقط جامعه مذهبی 
ایران نیست که از تبلیغات دولتی علیه 
به جرات  پذیرفته است.   تاثیر  بهائیان 
می توان گفت که برخورد جامعه سیاسی 
ایران با مساله اسراییل و فلسطین، حتی 
در بین اپوزیسیون نیز، از تبلیغات خصمانه 
رژیم حاکم علیه اسراییل در امان نمانده 
است.  از این رو، شکستن این دو تابو را باید 
گام هایی به سوی صلح داخلی )مسلمانان 
با پیروان ادیان دیگر و بی دینان( و صلح 
منطقه ای )مردم ایران و اسراییل( از یک 
سو، و ضربه به سیاست های تبعیض آمیز 
رژیم جمهوری  و تنش زا و ماجراجویانه 

اسالمی از سوی دیگر ارزیابی کرد. 

مخملباف و نوری زاد...

مبنای  بر  را  خود  دارند  نیاز  دیگران 
تعریف  باز  جدید  فصل  این  مختصات 
نمایند. اما موجودیت راهبرد تغییر خواهی 
و گفتمان عبور از جمهوری اسالمی به 
نظام جمهوری عرفی دموکراتیک همچنان 
پا برجا است و ۲4خرداد تعقیب آن در 
عرصه سیاسی را مساعد ساخته است. از 
زاویه ای دیگر انتخابات ریاست جمهوری 
فرصتی مناسب برای شناسایی نیرو های 

پایه ای تغییر خواهی بود که به درستی این 
راهبرد سیاسی ایمان دارند و گام های شان 

متزلزل نشد.
رشد و بالندگی هر حرکت سیاسی 
بر وجود هسته ای منسجم از معتقدان 
استوار است که ستون فقرات آن حرکت 
را تشکیل می دهند. جنبش های اجتماعی 
فراگیر از رشد این هسته سخت اولیه آغاز 
می شود. ۲4 خرداد 9۲ موقعیت مناسبی 
پایه  و  استخوان بندی  این  برای کشف 
اجتماعی حرکتی برای تغییر خواهان بود.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «سایت روز»

تغییـر خواهان و روحانی
بقیه از صفحه ۲۲


