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موفقیت مذاکرات؟!
از  اسالمی  جمهوری  رهبری  معظم  مقام 
مذاکرات بی نتیجه چندین ماهه گروهی که برای 
به  و هوا و صفا کردن  تغییر آب  و  حال کردن 
کشورهای خارج می رفتند و بعد از خرج کردن 
را  جایشان  یک  مردمی  پول  تومان  میلیون ها 
خاراندند و به کشور برگشتند، ابراز رضایت کرد 

و آن را موفقیتی برای جمهوری اسالمی خواند.
االن حدود دو ساعت است که دارم سرم را 
را نوعی  این ولی فقیه  می خارانم که گفته های 

حالجی کنم و بفهمم. 
اگر تمدید تحریم ها موفقیت است، اگر باال 
رفتن قیمت دالر و رسیدن آن به سه هزار و ۴۰۰ 
تومان موفقیت است، اگر هنوز همه گزینه های 
مذاکره  در  است پس شکست  میز،  روی  غرب 
کدام است؟ شاید برای همین ایشان را ولی فقیه 

می خوانند و مرا نه!

دختر شایسته جهان اسالم!
در  اسالم  جهان  شایسته  دختر  مسابقات 
اندونزی پایان یافت و در بخش نهایی نماینده ایران 
اسالمی، سمانه زند، رقابت را به دختر شایسته 
تونس،  فاطمه بن گو فراچه، باخت. این مسابقه با 
اعتراض بسیاری از محافظه کاران و مراجع تقلید 
روبرو بود و سر و صدای آن حتی به بحث های 

مجلس شورای اسالمی تبدیل شد.
زهره طیب زاده نوری، نماینده مجلس شورای 

اسالمی، احتماال بخاطر این که خوشگل نیست و به 
دختران رقابت کننده این مسابقه حسادت می کند 

گفت: سطح مسابقه بسیار پایین بود. 
حلیمه عالی، دیگر نماینده زن مجلس، که 
لباس های  گفت:  نیست  او هم خوشگل  اتفاقا 
منجوق دوزی شرکت کنندگان شایسته زن اسالمی 

نیست!
همان طور که حدس می زنید در این مسابقه 
برعکس مسابقه ملکه زیبایی جهان قسمت های 
نمایش لباس شب، رقص، موسیقی، آوازخوانی 
و مایوی دو تیکه وجود ندارد. رقابت کنندگان 
باید به داوران نشان دهند که بلد هستند خیاطی 
کنند، آشپزی کنند و پوشک بچه را عوض کنند. 
آن ها به غیر از جواب به سئواالت اسالمی داوران، 
مانند چگونگی نماز و روزه و زیارت و غیره، باید 
نشان دهند که مطیع و برده مردان هستند. در 
ضمن، تمام شرکت کنندگان باید قرآن را هم از 

حفظ بلد باشند. 
جایزه این مسابقه مانند مسابقه ملکه زیبایی 
جهان طال و جواهر و اتومبیل و مسافرت به پاریس 
و الس وگاس نیست بلکه سفر به اماکن زیارتی 
می باشد. نفر اول مسابقه سفر به مکه را می برد و 
نفرات بعدی برای زیارت به سوریه و ایران خواهند 
رفت. بازنده ها هم برای این که ناراحت نشوند جایزه 
زیارت یک امامزاده به انتخاب خودشان دریافت 

خواهند کرد!

مدیران و وزیران 
امام زمانی!

محمود علوی، وزیر اطالعات دولت جدید، 
چند روز قبل خبر از بازداشت 2۰ مدیر دولت دوره 
محمود احمدی نژاد داد. گویا این 2۰ مرد خبیث 
خورده بودند و برده بودند و به امت اسالمی ایران 
بیالخ داده بودند. بحث هم می کنند که از نظر 
فنی نخورده اند و نبرده اند و همه چیز در راه خیر 

بوده  است.
این آیت اهلل جنتی و کلی از نمایندگان مجلس 
مدیران  و  وزیران  می کردند  پورت  و  هارت  که 

محمود احمدی نژاد به تایید امام زمان رسیده اند 
کجا هستند؟ یا آن امام زمان کجاست که شمشیر 
لیزری امام زمانی خود را در آورد و احمدی نژاد و 
جنتی و یا آن آیت اهلل امام جمعه شکل دزدان دریایی 
والت دیسنی )خاتمی( را از وسط دو شقه کند تا 
آن ها دیگر این وزیران را به امام زمان ربط ندهند؟

سئوال ریاضی ـ عقیدتی
اگر فرض کنیم دالر حدود سه هزار تومان باشد 
و چند نفر را به غرب بفرستیم تا چهار ماه با آن ها 
مذاکره کنند تا قیمت دالر پایین بیاید اما بعد از 
چهار ماه مذاکره بی نتیجه باشد و قیمت دالر به سه 
هزار و ۴۰۰ تومان برسد، تعیین کنید اگر مذاکرات 
برای هشت ماه آینده تمدید شده باشد قیمت دالر 

در پایان مهلت تمدید به چقدر خواهد رسید؟

گاز بده... گاز بده...
روزنامه »کیهان« تهران که از سقوط قیمت 
نفت در بازارهای جهانی بسیار ناراحت است برای 
روزنامه اش  مبادا خوانندگان حزب الهی  که  این 
نشئگی انقالب اسالمی  از سرشان بپرد و سردرد 
بگیرند مقاله نوشته که نگران قیمت نفت حتی 
روی 5۰ دالر نیستیم و منابع گاز »پارس جنوبی« 
جایگزین درآمد نفت خواهند بود! کسی نیست 
بپرسد گاز چه ربطی دارد به شقیقه؟ وقتی که بیشتر 
آن  گاز در داخل مملکت مصرف می شود و حتی 
یواشکی برای حال دادن به والدیمیر پوتین از روسیه 
گاز وارد می کنیم روی چه درآمدی حساب کنیم؟
این هم به سبک جوک های روزنامه »کیهان« 
که توسط نویسندگان لوس و عاری از طنز این نشریه 

در پایان این نوع مقاالت می آید. 
یارو به رفقیش گفت: چرا ماشینت تندتر نمی ره؟
طرف جواب داد: نمی دونم. تندتر رفتن سرش 

را بخورد، اگر روشن شود راضی هستم!
یارو گفت: گاز بده... گاز بده... راه میره...

طرف جواب داد: گاز دادن چه فایده دارد وقتی 
که ماشین بنزین نداره!

)قبال از لوس بودن این جوک از خوانندگانی که 
»کیهان« را نمی خوانند پوزش می خواهم(

جزیره بی تربیت ها
شهرام شفیعی، نویسنده کتاب های متعدد 
برای کودکان و نوجوانان، خبر از انتشار قریب الوقوع 
کتاب تازه خود با عنوان »جزیره بی تربیت ها« داد.
این کتاب فعال در ممیزی وزارت ارشاد گیر کرده 
و منتظر دریافت »پول چایی« از نویسنده و ناشر 
و یا تایید چند امام جمعه شهرهای مختلف است 

تا شاید چاپ شود.
شهرام شفیعی گفت: کودکان ما باید بیاموزند 
که مودب و نجیب باشند و از هر واژه ای برای ابراز 

گفتار و احساس خود استفاده نکنند.
او گفت: کتاب با حرف های صادق قطب زاده 
شروع می شود که به همه غربی ها فحش می داد و 
بعد گفته های امام خمینی آمده که می گوید »آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند« و یا »من توی دهن 

این دولت می زنم.« 
او گفت: کتاب با گفته های احمدی نژاد از قبیل 
»اون ممه را لولو برد« و یا »اینقدر قطعنامه بدهند 
که قطعنامه دان آن ها پاره شود« به اوج می رسد و با 
سخنان مودبانه حسن روحانی درباره خرد و تدبیر 
به پایان می رسد که به نظر نویسنده نوعی فحش به 

مردم ایران اما از نوع محترمانه آن بود.

سپاه فیلم سازی می کند!
شنیدیم که با دریافت بودجه هنگفتی )که 
عددها از چک بانکی بیرون می زند و نقل به پشت 
چک می شود!( سپاه پاسداران اجازه یافت که به 
کارهای سینمایی بپردازد و فیلم بسازد! البته با 
تجربه ۳5 ساله سپاه پاسداران در فیلم کردن مردم 
بعید نیست آن ها بتوانند فیلم های خوبی بسازند؛ 

نه در سطح اسکار ولی در سطح جشنواره فجر.
گویا اولین فیلم آن ها که البته مذهبی است 
قرار است بسیار فوق تکنولوژی باشد و از افه ها و 
حقه های کامپیوتری پیشرفته در آن استفاده شود. 

شایعه این که اولین فیلم سپاه قرار است »سوپر 
من« نام داشته باشد و درباره ظهور امام زمان باشد 

هنوز تایید نشده است!

کتاب های روز تهران 
پرفروش ترین کتاب های روز در تهران چنین 

گزارش شده اند:
۱۰ـ  هزار روز با خاتمی

۹ـ  عبور از بحران )هاشمی رفسنجانی(
شهرام  )خاطرات  بربادرفته  آرزوهای  ـ   ۸

جزایری(
7 ـ چگونه مذاکره کنیم )مدیریت مذاکره با 

غرب نوشته جواد ظریف(
)سعید  مبتدیان  برای  اتمی  مذاکرات  ـ   6

جلیلی(
ـ بلندی های بادگیر )عملیات سپاه در سوریه(  5
ـ  آموزش نصب ضد فیلتر و ضد پارازیت   ۴

)ناشناس، چاپ زیرزمینی(
ـ راهنمای تهیه شیمیایی انواع اسید )انجمن   ۳

امر به معروف اصفهان(
ـ داستان دو شهر )خشکی زاینده  رود و دریاچه   2

ارومیه، انجمن دوستداران محیط زیست ایران(
۱ـ  اصول علم تقیه )آیت اهلل مکارم شیرازی(

اطالعیه و درخواست
اخیرا مشاهده می کنیم که ماموران انتظامی با 
یورش به خانه مردم و پرتاب دیش های ماهواره از 
پشت بام آن ها بر زمین با هجوم فرهنگ غربی و 
تبلیغ و ترویج شادی بجای دعا و نیایش و سوگواری 
مبارزه می کنند. اگرچه این نوعی مبارزه انقالبی 
می باشد اما پرتاب دیش های ماهواره بر زمین و 
پخش قطعات آن خطری است برای محیط زیست 
و آینده فرزندان ما. این نوع پالستیک ها با گذشت 
زمان از بین نمی روند و قطعات تیز و برنده این 
 دیش ها در بسیاری موارد باعث بریدگی دست و پای 
عابران و کودکان در خیابان شده است. از مسئولین 
نیروی انتظامی خواستاریم بجای پرتاب دیش ها بر 
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شوخی عکسی

روحانی: اگر ۵۰ مدیر دیگر هم بیاریم که هم اندیشی کنیم قیمت دالر را نمی توانیم پایین بیاوریم!

ک و مستغالت «متروپل» موسسه امال
ک آماده   با بیش از ٢٨ سال تجربه و برخورداری از تیمی مجهز از مشاوران امال

خدمت به شما در زمینه خرید و فروش ساختمان های مسکونی و تجاری است. 
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زمین از پاشیدن اسید بر روی آن ها استفاده کنند 
و عمر آن ها را همان باالی بام خانه ها خاتمه دهند.
اسالمی  زیست  محیط  دوستداران  انجمن 

استان اصفهان

رابطه ریاضی
دیروز خواندم که سن فحشا در ایران به متوسط 
۱۴ سال رسیده است. کنار این خبر خواندم که 
اختالس های جدید سران دولت جمهوری اسالمی 
به اعداد ۱۴ رقمی رسیده است. نمی دانم بین این 
دو خبر رابطه  ریاضی بخصوصی وجود دارد یا نه؟

اگر واقعا بین این دو پدیده و اتفاق رابطه ای 
باشد بهتر است دعا کنیم که مبلغ اختالس ها در 
ایران به عددهای ۱7 و ۱۸ و حتی 2۰ رقمی برسد. 

نمی شود هم خدار را خواست و هم خرما را!

علل مرگ و میـر ایرانی ها
دفتر امور کامپیوتری و آماری رسانه ای وزارت 
کشور و اداره ثبت احوال کشور علت مرگ های ثبت 
شده در عرض ۳۰ سال اخیر ایران را منتشر کرد. 
بر اساس این آمار علت مرگ ایرانی ها در عرض سه 

دهه اخیر به قرار زیر بوده  است:
ـ مرگ بر اثر تصادفات جاده ای: 25 درصد.

ـ مرگ بر اثر تصادفات شهری: 5 درصد.
ـ مرگ بر اثر خوردن مشروبات الکلی دست 

ساز: ۱2 درصد.
ـ مرگ بر اثر مصرف زیاد مواد مخدر و عبور از 

خط قرمز نشئگی )اوردوز(: ۸ درصد.
ـ مرگ بر اثر قتل های ناموسی: ۱۳ درصد.
ـ مرگ بر اثر اعدام های دولتی: ۹ درصد.

ـ مرگ بر اثر خودکشی: ۱2 درصد.
ـ مرگ بر اثر دریافت خبرهای خوب از قبیل برنده 

شدن در قرعه کشی گرین کارت آمریکا: 6 درصد.
ـ مرگ های مشکوک و گزارش نشده: ۱۰ درصد!

در محضر لقمان حکیم
از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟

گفت: از بی ادبان!
پرسیدند: منظورت آن هایی است که ادبیات 

حالی شان نیست؟
جواب داد: برو... مادرتو...

***
از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟
گفت: از نویسندگان روزنامه »کیهان«!

***
از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟

جواب داد: رفتم فرانسه در کالس های اتیکت 
اسم نوشتم.

***
از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟

جواب داد: مسلما از تو که نمی پرسی »ادب 
از که آموختید؟« و مرا اول شخص مفرد خطاب 

می کنی نبوده!

***
از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟

جواب داد: باز هم ما را گذاشتید سر کار؟ برو 
بگذار باد بیاد بچه!

***
از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟

جواب داد: از آیت اهلل فاکر و مخصوصا مادر فاکر!

***
از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟

جواب داد: خواهر و مادر اون کسی که دفعه 
اول با این سئوال آبرو در تاریخ برای ما نگذاشت.

افکار عمیق
اگر خدا بجای این همه درخت چند تا چراغ 
راهنمایی در نقاط مختلف کره زمین سبز می کرد 
و می گذاشت تا حاال جان دو سه میلیون نفر در اثر 

تصادفات جاده ای سالم می ماند.

حقایق تاریخی )۱(
آیا می دانستید که بابا طاهر عریان هرگز لخت 
نمی شد و به خیابان نمی آمد و عضو انجمن شاعران 
لختی ایران نبود؟ او صرفا برای این که یکبار برای 
کمک به اثبات تئوری ارشمیدس لخت در وان 
حمام او غوطه ور شد و یکبار هم برای نقاشی های 
لختی میکل آنژ ایتالیایی لباس های خود را در آورد 

به عنوان بابا طاهر عریان مشهور شد. زنش تایید 
کرده و گفته است که این مرد را حتی یکبار هم 

لخت ندیده ام؛ حتی در اتاق خواب...

توصیه مجدد به دوستان 
ایمیلی

لطفا از فرستادن ایمیل های تصاویر زیبای ایران، 
عکس سگ و گربه و ایمیل های یاد ایران بخیر با 
عکس زنان و دختران بدون حجاب و با مینی ژوپ 
ایمیل های  در خیابان،  پسران  در دست  دست 
زن های خالکوبی شده با عنوان دوشنبه مبارک، 
سه شنبه مبارک و آخر هفته مبارک و همچنین 
ایمیل هایی درباره معجزه های پزشکی میوه ها و 
سبزیجات در معالجه تمام امراض جهان، آواز خوانی 
زنان در متروی تهران با تقلید صدای گوگوش و 
مخصوصا ایمیل هایی با عنوان »این ایمیل را باز 
نکنید ویروس دارد« خودداری نمایید و وقت عزیز 

مرا تلف نکنید.
مجددا تقاضا می کنم ایمیل هایی را که سه سال 
پیش برای شما فرستاده ام بعنوان ایمیل جدید و 

داغ روز دوباره برای خودم نفرستید!
در خاتمه اطالع رسانی کنید که ایمیل های 
سیاسی و انقالبی که ارسال کنندگان در پایان 
صفحه ارسالی نوشته اند نام ارسال کننده را قبل 
از فرستادن به بقیه پاک کنید برای گوشمالی این 
ترسوها که زنگ در خانه را می زنند و بعد پا به 
فرار می گذارند با نام و آدرس فرستنده فرستاده 
خواهند شد! این بی ادبی نیست بلکه وظیفه ملی 

همه ماست.

حقایق تاریخی )۲( 
آیا می دانستید اگر بجای این که یک سیب روی 
کله نیوتون بیفتد یک نارگیل بزرگ و سنگین روی 
کله او می افتاد و او درجا غش می کرد و بیهوش 
می شد تئوری قوه جاذبه زمین هرگز کشف نمی شد 
و شاید امروز من و شما آویزان و حیران در فضا 

معلق می بودیم؟

کار خوب و پر درآمد
دیشب یکی از دوستان قدیمی زنگ زد و گفت: 

می خواهم خداحافظی کنم.
گفتم: کجا داری میری؟

گفت: طرف های خاورمیانه، برای کار کردن و 
پول در آوردن...

گفتم: نکنه بری به »داعش« ملحق بشی اون 
هم برای روزی ۱۰۰ دالر چندر غاز؟

خندید و گفت: نه. اینقدر خر نیستم. می دونی 
که من اصال با مذهب حال نمی کنم.

گفتم: پس کجا داری میری؟
گفت: عربستان. یک کار توپ و با حال گیرم 

آمده...
گفتم: احتماال مربوط به پتروشیمی و نفت و 

از این چیزهاست.
دوباره خندید و گفت: نه. قرار است »اسکورت 

سرویس« بشوم؛ برای خانم ها...
گفتم: یعنی فاحشه مرد برای زن ها؟

خندید و گفت: نه! شنیدی که زن ها اونجا حق 
رانندگی گرفته اند؟

گفتم: آره. بیچاره ها حق شان محدود به سوار 
شدن شتر است و بس.

موقع  زن  مناطق  از  برخی  در  هنوز  گفت: 

رانندگی باید تنها نباشد و یک مرد کنارش در 
می کنند.  اذیتش  وگرنه  باشد  نشسته  اتومبیل 

اینجاست که کار من شروع می شود.
خندیدم و گفتم: »رانندگی بدون مرد« بجای 
»رانندگی بدون تصدیق« در غرب و کشورهای 

متمدن.
گفت: آره. قراره کنار خانم ها بنشینم و برای هر 

کیلومتر سه دالر به من بدهند.
گفتم: چه درآمد خوبی! فاصله ها هم که زیاده. 

عربستان خیلی بزرگه...
گفت: روزی 5۰۰ تا 6۰۰ دالر گیرم میاد.

خیلی  »داعش«  پیشنهادی  پول  از  گفتم: 
بیشتره!

جواب داد: »داعش« را ولش کن که قول 7۰ 
دختر را در بهشت به تو داده اند.

بعد از یک روز کامل شاگرد شوفر بودن و پول 
در آوردن شنیدم که خانم راننده ممکن است هوس 
انعام هم به سرش بزند و حدس می زنی که انعام 

چه می تواند باشد؟
گفتم: وای... نگو...

خندید و گفت: حاال برو بگو اسالم بده...
جواب دادم: من غلط می کنم همچین حرفی 

بزنم... کمک خواستی زنگ بزن!


