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خالی از شوخی
طوری بشود که اینعربها که برای ما روزی اسالم
را آوردند خودشان هم بیایند و آن را پس بگیرند!

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

دروغ در روز روشن

محمود بهمنی رییس بانک مرکزی روز دوشنبه
 ۲۴تیرماه گفت :تورم و رشد نقدینگی را مهار
کردهایم!
این اصطالح «یارو توی روز روشن هم دروغ
میگوید» را احتماال برای چنین اوقاتی درست
کردهاند! حاال ببین اگر مهار نمیکردند چی میشد؟
حسن روحانی روز قبلتر نرخ تورم را  ۴۲درصد
دانست .البته او دست باال را گرفته که اگر نرخ تورم
را از  ۴۲درصد به  ۳۲درصد رساند بگوید  ۱۰درصد
را به حساب من بگذارید.
کاش در این مصاحبه مطبوعاتی رییس بانک
مرکزی یک نفر یک لنگه کفش را به طرف او پرتاپ
میکرد تا او دیگر از این حرفها نزند .اگر ما از آمریکا
لنگه کفش پرتاب کنیم مدتها طول میکشد به
ایران برسد و احتماال تا آن زمان مصاحبه مطبوعاتی
وی تمام شده و کفش به کسی اصابت نمیکند!

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 میکند 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
اسالمزدایی از مصر به ایران هم برسد .یعنی یک

بیچاره روزنامه «کیـهان»

من خیلی دلم به حال نویسندگان روزنامه
«کیهان» بخصوص حسین شریعتمداری رییس
این روزنامه میسوزد .این بدبختها صبح تا شب
باال و پایین میپرند که اوضاع اسفناک مملکت را
برای خوانندگان خودشان توجیه کنند .مگر چقدر
میشود 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 میبرد؟
خبرهای خود روزنامه «کیهان» در دو سه روز
پیش را بخوانید:
* گزارش «کیهان» از افزایش قیمت لبنیات و
ناخشنودی مصرف کنندگان و فروشندگان.
* به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی،
کشاورزان به دولت گندم نمیفروشند.
* کاهش  ۱۵میلیون لیتری عرضه گازوئیل در
جایگاههای بنزین کشور.
* آلودگی هوای تهران تابستان امسال کشنده
خواهد بود.
* دالر مجددا صعود کرد.
* شکایت بیمارستانها از کمبود دارو و
امکانات جراحی.
* تا کنون هزار و پانصد روزهخوار توسط ماموران
انتظامی دستگیر شدهاند.
* ظرفیت زندانهای ایران به وضع خطرناکی
رسیده است.
* با حذف نخود گرانقیمت مردم دیگر آبگوشت
ساده هم نمیتوانند 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
اینها را خوردهاند که بهشان جایزه پولیتزر ندادهاند!

نکته

اسم رییس جمهور جدید ایران حسن است.
اسم رییس جمهور آمریکا حسین است.
اگر روزی اینها با هم مذاکره کنند خبر را
اینجوری تیتر میزنند :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 ماهها مطالعه و
بررسی روحیه و رفتار این زنان میباشد .در میان
این زنان قدرتمند نامهای زیر به چشم میخورد:
 ۱ـ آنجال مرکل ،صدراعظم آلمان.
 ۲ـ دیلماروسف ،رییس جمهور برزیل.
 ۳ـ ملیندا گیتس ،همسر بیل گیتس رییس
شرکت مایکروسافت.
 ۴ـ میشل اوباما ،بانوی اول آمریکا.
 ۵ـ هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه سابق
آمریکا.
 ۶ـ شریل سندبرگ ،مدیرعامل شرکت «فیس
بوک»
 ۷ـ کریستین الگارد ،مدیر صندوق بینالمللی
پول.
 ۸ـ ژانت ناپولیتانو ،وزیر امنیت ملی آمریکا.
 ۹ـ سونیا گاندی ،رهبر ایتالیایتبار حزب
ت وزیر سابق هند
کنگره ملی هند و بیوه نخس 
راجیو گاندی.
(همانطور که مشاهده میکنید نام همسر من
و شما که قدرتمندتر از همه این  ۹نفر میباشند در
این لیست  ۱۰نفره نیامده است)

اخبار سینمایی

فیلم «من نفر تانگیزم» هفته گذشته
پرفروشترین فیلم گیشه در آمریکا بود .برخالف
تصور شما الزم به توضیح است که این فیلم درباره
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ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ:

محمود احمدینژاد و دوره دوم ریاست جمهوری
او نیست و یک فیلم تفریحی کارتونی میباشد!

اصول کافی!

امروز صبح داشتم یک فنجان قهوه مینوشیدم.
توی فنجان یک قاشق شکر ریختم و دو سه قاشق
شیر به آن اضافه کردم .ناگهان نمیدانم چطور
شد که فنجان قهوهام به آمدن حسن روحانی
تمثیل شد.
رژیم اسالمی قهوه داغ ولی تلخی بود که از
گلوی کسی پایین نمیرفت .هرچه احمدینژاد با
دادن یارانه سعی کرد این قهوه را شیرین کند مردم
راضی نشدند .روحانی شاید همان شیر باشد که به
قهوه اضافه میشود .هم تلخی را کم میکند هم
رنگ سیاه قهوه را روشنتر میکند و هم حرارت
فنجان قهوه را پایین میآورد .درک این مطلب
برای کسانی که فقط چای تلخ میخورند کمی
سخت است.

تبریک و تسلیت

بدین وسیله فرا رسیدن ماه رمضان را به نیمی
از ملی ـ مذهبیهای ایران تبریک گفته و به نیمه
دیگر تسلیت عرض مینماییم!

«میخواهم بعد از این هشت سال بازنشسته شوم.
او گفت :من مثل محکومی هستم که در این هشت
سال  ۸۰ضربه شالق به خاطر بدمستیاش از آقا و
دار و دستهاش خورده و صدایش درنیامده است.
این روزها احمدینژاد که از روحیه بسیار خوبی
ی خودش برخوردار است
به علت ترک مقام تشریفات 
گفته است« :مرا به جورج بوش آمریکایی تشبیه
کردهاند که هشت سال دور آمریکا آفتابه به دست
به همه چیز ترکمان زد اما من ناراحت نمیشوم.
تاریخ را نمیتوان عوض کرد.
او اضافه کرد :اصال میدونید چیه؟ بهتره برم
تگزاس پیش جورج بوش و پیش او بمانم .با جورج
بوش شریک بشوم و یک کارخانه دوخت کاپشن
سوراخدار 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 میتوان گفت که بهترین چیز در اسالم
همین ماه رمضان است.
چطور میتوان به سفره رنگین و قشنگ افطاری
با این همه اطعمه و اشربه و غذاهای خوشمزه نگاه
کرد و به اسالم روی نیاورد؟

انجمن ملی روزهخواران ایران

بای بای احمدینژاد

محمود احمدینژاد بعد از هشت سال صحنه
سیاست ایران را موقتا ترک خواهد کرد .او که
به کمدین روی صحنه حرفهای یا «پروفشنال
استندآپ کمدی» بینالمللی تشبیه شده است
و جوکهای معروف او نظیر :هاله نور سازمان
ملل ،کتمان هوالکاست ،بشکه نفت ،یارانه
 ۲۰هزار تومنی در دو سال دو میلیون تومان
میشود و اجرای تئاتر زیبای بوسیدن مادر هوگو
چاوز از شاهکارهای او است به خبرنگاران گفت:
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ایمیلهای نخواسته

من هم مثل بسیاری از شما رفقای اینترنتی
فراوانی دارم .صندوق پست الکترونیکیام روزانه با
صدها ایمیل رفقا بمباران میشود (پست باران کلمه
قشنگتری است) البته من هم مثل شما دوست
ندارم از بعضی از رفقای اینترنتی ایمیل دریافت
کنم .به حساب من این بعضیها به قرار زیر هستند:
 ۱۰ـ آنهایی که هزاران ایمیل گرفتهاند اما
ایمیل نمیفرستند!
 ۹ـ آنهایی که جواب ایمیل تو را دو سال
بعد میدهند!
ن آن
 ۸ـ آنهایی که ایمیل میزنند و پایی 

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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مینویسند اگر میخواهی برای بقیه بفرستی اسم
فرستنده اولیه را پاک کن!
 ۷ـ آنهایی که ایمیل تو را با اسم خودشان
برای بقیه میفرستند!
 ۶ـ آنهایی که زبان انگلیسی آنها به بدی زبان
انگلیسی محمود احمدینژاد است اما مقالههای
انگلیسی روزنامهها را برایت میفرستند!
 ۵ـ آنهایی که ایمیلهای آنها منحصرا مربوط
به ایران دو هزار و پانصد سال قبل است!
 ۴ـ آنهایی که عکس سگ و گربه و نمایشگاه
اتومبیل در اروپا و گلهای هلندی ،متروی
ژاپنی ،پلهای کانادایی و رودخانههای آفریقایی
میفرستند!
 ۳ـ آنهایی که راز جوانی و سالمتی و تاثیر
غذاها و سبزیجات و میوهها را از تخت بیمارستان
خود برای تو ایمیل میکنند! ایمیلهای خودشان
را نخواندهاند؟
 ۲ـ آنهایی که ایمیلهای سالها قبل خودت
را برای تو میفرستند .مخصوصا ایمیلهای حاوی
هشدار Y2Kسال  ۲۰۰۰میالدی!
 ۱ـ آنهایی که ایمیلهای حاوی عکسهای
سکسی دختران و زنان را در ماه محرم و رمضان
یکباره و بدون هیچ دلیلی متوقف میکنند!

اخبار سینمایی ـ سیاسی

گزارش کردهاند 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 کردهاند .گفتهاند که اصغر
فرهادی باید برای ادای توضیحاتی خودش را به
نهادهای امنیتی معرفی کند و به سئواالت آنان
جواب دهد .پارهای از سئواالت احتمالی از اصغر
فرهادی به شرح زیر میباشد:
 ۱۰ـ در یک جامعه اسالمی سیمین غلط کرده
که از نادر جدا شود آیا قبول ندارید؟
 ۹ـ چرا شما ریش پرفسوری گذاشتهاید و ریش
اسالمی ندارید؟
 ۸ـ مالیات  ۲۰میلیون دالری که فیلم شما
درآورده چرا به دولت پرداخت نشده است؟
 ۷ـ چرا شما از خارجیان پول و جایزه قبول
کردید؟
 ۶ـ چرا دختر شما در مراسم اسکار حجاب
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اسالمی را رعایت نکرده بود؟
 ۵ـ آیا نمیدانستید که اگر غربیها از کسی
تقدیر و تمجید کنند آن شخص احتماال جاسوس
آنهاست و خودش خبر ندارد؟
 ۴ـ چرا شما با زنان در مراسم اسکار دست
دادید؟
 ۳ـ چرا شما گذاشتید بعضی از زنان هنرپیشه
در مراسم اسکار و فستیوال کان شما را ببوسند؟
 ۲ـ چرا شما وقتی که فیلمهایتان در ایران
ممنوع النمایش هستند و پروانه نگرفتهاند این
فیلمها را در خارج نشان میدهید؟
 ۱ـ آیا فیلم جدید شما «گذشته» طعنهای است
به این که زمان شاه وضع مردم بهتر بود؟

با الهام از نوشتههای اینترنتی

فقط در ایران

دوست دخترم «اس ام اس» زده پرسیده بود:
«اس ام اس» مخفف چیه؟
جواب دادم :سالم .من سکس میخوام.
دو هفته است با من قهر کرده هرچه «اس ام
اس» فرستادم که بابا شوخی کردم قبول نمیکنه.

***

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...
در جواب گفتم :شارژ تلفن همراه به جای
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 قدیمیام را
در «فیس بوک» پیدا کردم .اسمش نهال بود.
عکس را نگاه کردم .مثل یک درخت صد ساله
امامزادهها شده بود.

***

پدرم آمد و گفت :باالخره مملکت به یک سری

شوخی عکسی

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؟!
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***

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...

***

ی فروشی کار میکنه .میگه
رفیقم توی شیرین 
همیشه به شیرینیها ناخنک میزنه و دو سه تا رو
قبل از بستهبندی میخوره و صداشو در نمیاره...
پرسیدم :حاال که روحانی قرار بیاد سر کار
چکار میکنی؟
گفت :دزدی را میگذارم کنار.
گفتم :آفرین!
گفت :از این به بعد فقط روی شیرینیها را
لیس میزنم!

***

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 میکنند
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 میکردیم اونجا همه فقیر هستند ولی اشتباه

احمدینژاد :ترا به خدا بگذارید من هم با یکی از این خانمها دست بدهم!

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

***

دو سه روزه فکر میکنم انتخاب حسن روحانی
واقعیت نداره .چطور گذاشتند او بر سر کار بیاد.
نکنه این بابا را فتوشاپ کرده باشند؟

احمدینژاد از ما بود

آیا ما هم احمدینژاد هستیم؟

فقط چند روز دیگر به رفتن احمدینژاد باقی
مانده است .این مرد که قیافهاش ،لباسهایش،
حر فهایش ،مصاحبههایش ،ادعاهایش،
دروغهایش و کلهشقیهایش هشت سال سوژه
مطبوعات و رسانههای داخلی و خارجی بود بارش
را بسته که بزند به چاک و دیگر جایی آفتابی نشود.
ک و شوخیها گذشته باید پرسید
از همه جو 
آیا نه این که محمود احمدینژاد یک ایرانی بود و
از نژاد ما؟ آیا ما با او که انتقادش میکنیم متفاوت
هستیم؟ اگر منصفانه قضاوت کنید خواهید دید
که همه ما به نوعی احمدینژاد هستیم یا حداقل
بسیاری از ما.
ما بارها قانون را دور زدهایم .رشوه داده و

گرفتهایم .پارتی بازی کر دهایم .ما هم دروغ گفتهایم
تا کارمان بگذرد و وقتی که مچمان را گرفتهاند
دوباره دروغ گفتهایم 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 احمدینژاد هیچگاه
عادت به معذرتخواهی نداریم و از آنچه که کردهایم
و گفتهایم تاسف نخوردهایم.
ما هم مثل او به فکر منافع خودمان بودهایم
و هیچگاه به دیگران فکر نکردهایم .بسیاری از ما
مثل او لباس میپوشند و دمپایی به پا کرده و پیژاما
میپوشند و به خیابان میآیند.
بسیاری از ما دکتر و مهندس هستیم اما دو
کلمه انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و اسپانیایی بلد
نیستیم .بسیاری از ما عقدههای ضد غرب داریم
و اگر کسی غرب را بکوبد خوشحال میشویم.
بسیاری از ما سرخورده از کمونیسم و سوسیالیسم
به دامان اسالم پناه بردهایم تا مساوات و برابری
و برادری را برای ما تضمین کند .ما هم در ماه
رمضان و محرم مشروب را ترک میکنیم و نیمه
شعبان را جشن میگیریم و یواشکی سکهای در

ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ
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چاه جمکران میاندازیم .شاید تنها فرق
ما با احمدینژاد این باشد که او در تمام
سال مشروب نمیخورد...

جیـرﮎ جیـرﮎها

دیشب جیرجیرکهای پشت حیاط
خانه تا صبح خواندند .فکر میکنم
یک ارکستر کامل هم بودند .دویست
یا سیصدتایشان را از روی صدایشان
میشناختم .موسیقی را از روی نت
نمیشناسم ولی مطمئن هستم حداقل
پنجاه تا از آنها خارج از نت میخواندند.
حداقل پنجاه تا از آنها همان نت را مرتب
تکرار میکردند .خسته هم نمیشدند.
با آن که به صدای این جیرجیرکها
عادت کردهام و شبها با آن همه جیﻎ و
فریاد آنها با آسودگی میخوابم اما آرزو
میکنم که آنها کمی با هم هماهنگتر
باشند و بهتر بخوانند.
چقدر خوب میشد که همه این سیصد
جیرجیرک در مسابقه آکادمی گوگوش
شرکت میکردند و فقط آنها که بلد
بودند بخوانند به حیاط پشت خانه من
برمیگشتند.اگرباروسریهمبرمیگشتند
مهم نبود .مهم این بود که خوب بخوانند.

بﺨﺶ شعر و ترانه

ایران من

(به سبک آهنگهای 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 میخورن 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 داستانهای من و
ﭘلیﺲ محله ما

داشتم به سرعت رانندگی میکردم
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
ماهوارهایام را از «بی بی سی» عوض کردم
و گذاشتم روی یک ایستگاه آهنگهای
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 نمیکردم چون بوی ته سیگار توی
ماشین میماند .خاکستر سیگار را از الی
شیشه پنجره بیرون میریختم 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 همینطور سوزانده بودم و وقتی زنم
پرسید چرا شلوارم سوراخهای ریز دارد
گفتم احتماال توی اشکاف که آویزان بوده
بیدها به آن حمله کردهاند.
وقتی که آهنگ تند و قشنگ سالسا
تمام شد سیگار من هم به آخرهایش
رسید .برای این که خودم را گول بزنم
که کم سیگار بکشم سیگارم را تا نزدیک
فیلتر نمیکشم و کمی باالتر از آن را دور
میاندازم .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 چراغهای
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 میکرد هنوز کامال
از ماشین بیرون نرفته بود.
بعد از این که تصدیقم را گرفت و نگاه
کرد پرسید :میدونی که ریختن آشغال در
معابر عمومی ممنوع است و جریمه دارد؟
با لبخندی جواب دادم :به خدا
آشغالهایم را در آشغالدونی شهرداری
میریزم نه توی خیابون...
با قیافهای عبوس و عصبانی به من
خیره شد و گفت :من درست پشت سرت
حرکت میکردم و دیدم که ته سیگارت را
انداختی بیرون.
من و من کنان در جستجوی جواب
مناسب گشتم و گفتم :سرکار ،یک ته
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سیگار که آشغال نیست .از خود طبیعت
آمده و به خود طبیعت هم برمیگردد.
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.
نمیدانستم چه جوابی به او بدهم.
مرد میانسال و شاید هم مسنی بود .از
کاله مخصوص پلیسیاش نمیشد فهمید
موهایش چقدر سفید شده تا سنش را
حدس بزنی.
ناگهان هر دو با هم شروع کردیم
پرههای 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 شیشههای باز ماشین او دود
غلیظی بیرون میآمد.
با دستپاچگی به من نگاه کرد و دفترچه
برگ جریمهاش را بست و گفت :این دفعه
فقط بهت اخطار میدهم چون ماشینم
آتش گرفته ولی دیگر آشغال نریز توی
خیابانها ...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
ایستگاههای رادیویی را عوض میکردم چند
ثانیه روی اخبار محلی مکﺚ کردم .خبر
آتشسوزی یک ماشین پلیس بود .علت
حادثه مشخص نشده اما خود سرنشین
پلیس این وسیله نقلیه قسم میخورد که
ته سیگار خاموش نشده یک راننده دیگر که
به بیرون پرتاب کرده بود به داخل اتومبیل
او افتاده و باعﺚ آتشسوزی شده است!

مخملباﻑ و نوریزاد ...تﻐییـرخواهان و روحانی
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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
اسالمی علیه بهائیان و اسراییل ،در
ﺫهنیت مردم ایران به شدت تقویت یافته
است .در واقع ،این فقط جامعه مذهبی
ایران نیست که از تبلیغات دولتی علیه
بهائیان تاثیر پذیرفته است .به جرات
میتوان 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
گامهایی به سوی صلح داخلی (مسلمانان
با پیروان ادیان دیگر و بیدینان) و صلح
منطقهای (مردم ایران و اسراییل) از یک
سو ،و ضربه به سیاستهای تبعیﺾآمیز
و تنشزا و ماجراجویانه رژیم جمهوری
اسالمی از سوی دیگر ارزیابی کرد.

حل سودکو شماره قبل
7

3

1

4

7

8

5

1

2
6 3

8
4

6
9

6

4

2

8

9

5

7

3

1

9

6

4

5

2

3

3
7

8

2

5

7

1

9

8

4
2
1

9

1
6

8

4

7

1

5

6

4

9

2

3

9
3

8
7

2
6

5
4

1
8

7 3
1 5

6
9

9

7

3

2

5

6

افقی
 1ـ سازمانی سیاسی مذهبی که در سال  19۲8توسط
حسنالبنا در مصر بنیان نهاده شد.
 ۲ـ جدا از هم ـ جزیرهای در دریای خزر که با
عقبنشینی آب دریا امروزه جایش مشخص نیست ـ از
عشاق درون کتاب.
 3ـ یکتاپرستی است و زردشتیان آیین خود را
مینامند ـ گردش کودکانه! ـ ناپسند.
 4ـ تعدادی شمشیر ـ شهری در استان اردبیل ـ پسر
به گویش شمالیها.
 ۵ـ جور و ظلم ـ ضمیر سوم شخص مفرد ـ قالب
ماهیگیری.
 6ـ خزنده خوش خط و خال ـ سگ قالده گسسته
و ولگرد ـ مادر ترک.
 ۷ـ گوش مطلوب ناصح! ـ زبان شیرین فارسی ـ
اشاره به نزدیک ـ در خانه اگر باشد یک حرف بس است.
 8ـ آن که صاحب سخن را بر سر ﺫوق آورد ـ کتابی
است از افالطون.
 9ـ صریحاللهجه ـ موجب شفا ـ جواب منطقیهای
ـ از انواع سنگ.
 10ـ طایفه و عشیره ـ کشوری در آمریکا مرکزی که
در سال  18۲1از اسپانیا استقالل یافت ـ درد و رنج.
 11ـ پر و لبریز ـ حرف ندا ـ درخت بیثمر.
 1۲ـ از شیخنشینهای خلیج فارس ـ تشک و
رختخواب ـ فلزی است که بیشتر به حالت اکسید یافت
میشود.
 13ـ پونه سر خورده! ـ آوازه ـ از ایزدان زرتشتی و
فرشته موکل بر آب.
 14ـ آرنج درب! ـ مجمعالجزایری در اقیانوس کبیر
و جزء متصرفات فرانسه ـ خیس بودن.
 1۵ـ کتابی است از محمدعلی ندوشن منتشر شده
در سال .13۷6

عمودی
 1ـ نامها ـ در زمان وزارت وی قرارداد نفت با دارسی
و واگذاری امتیاز راهآهن شمال با روسها امضاء شد.
 ۲ـ استان زرخیز کشورمان ـ لباس ملی زنان ژاپن.
 3ـ گشادگی میان دو کوه ـ کشوری باستانی ـ تو در
توست و نوعی شیرینی.

1

4

8

پایهای تغییرخواهی بود که به درستی این
راهبرد سیاسی ایمان دارند و گامهایشان
متزلزل نشد.
رشد و بالندگی هر حرکت سیاسی
بر وجود هستهای منسجم از معتقدان
استوار است که ستون فقرات آن حرکت
راتشکیلمیدهند.جنبشهایاجتماعی
فراگیر از رشد این هسته سخت اولیه آغاز
میشود ۲4 .خرداد  9۲موقعیت مناسبی
برای کشف این استخوانبندی و پایه
اجتماعی حرکتی برای تغییر خواهان بود.

بقیه از صفحه ۲۲

دیگران نیاز دارند خود را بر مبنای
مختصات این فصل جدید باز تعریف
نمایند .اما موجودیت راهبرد تغییرخواهی
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
زاویهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری
فرصتی مناسب برای شناسایی نیروهای

برﮔرﻓته از ﭘایگاه اینترنتی »سایت روز«
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 4ـ نومیدی ـ برج پنجم فلکی ـ قدم یکپا ـ حرف ندا.
 ۵ـ مروارید تازه صید شده ـ به گمان افتادن.
 6ـ فرزند تازی ـ خلقاﷲ ـ نظیر و شبیه ندارد.
 ۷ـ زبان ـ کشاورزی را گویند ـ قصه و حکایت.
 8ـ سرنیزه ـ زنده به آب ـ هستی و وجود و حقیقت
شیئی ـ تکیه کالم درویش.
 9ـ فلزی قلیایی و سبکتر از آب ـ ظلم و ستم ـ
پرچم و بیرق.
 10ـ پایتخت امپراتوری کهن ـ شهری در استان
گلستان ـ بوی ناخوشایند.
 11ـ کاسب چنین معاملهای را نمیپسندد ـ دستمایه
کسب و کار.
 1۲ـ ضمیر فرنگی ـ باران اندک ـ به خواب شدن ـ
مظهر چسبندگی.
 13ـ کریه و بدمنظر ـ تزویر و دورویی ـ جهان.
 14ـ از نوعی حلوا که با عسل میپزند ـ از زیر
مجموعههای نیروی انتظامی.

 1۵ـ از روحانیون مشروطهطلب تبریز که به دست
روسها به دار آویخته شد ـ به دنیا آوردن.
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