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همت مضاعف!
چه خوب شد که رهبر معظم سال گذشته را 
سال »همت مضاعف« نامگذاری کرد. این  باعث 
شد که بازرگانان به جای »تا تا«، اتومبیل ساخت 
هندوستان، به قیمت سه یا چهار هزار تومان، 
کمی بیشتر همت به خرج دهند و »پورشه« وارد 
مردم  که  باعث شد  این همت مضاعف  کنند! 
بیشتر و بیشتر برج و مجموعه مسکونی بسازند تا 
بتوانند این »پورشه« ها را بخرند. امسال هم اگر 
همت مضاعف را مضاعف تر بکنند می توانند بنیاد 

مستضعفان را هم ببندند!

پسته ۶۰ هزار تومانی!
قیمت پسته آنقدر باال رفته که برخی پیشنهاد 
کرده اند به جای غنی سازی هسته ای مقداری هم 
به صنعت پسته کاری توجه کنیم. غرب هم خیلی 

راضی تر می شود...

***
سئوال مردم ایران این است که اگر پسته 10 
هزار تومانی به 60 هزار تومان برسد آیا با این جهش 
قیمت بعدش نوبت آبجوهای وارداتی قاچاقی است 

یا این یک مساله تک ضلعی می باشد!

***
بعد از گرانی پسته قرار است در مراسم عقد 
عروس و داماد های ایرانی به جای سکه بهار آزادی 
از پسته استفاده شود. در عقدنامه  می آید: مهریه، 
یک جلد کالم اهلل، یک جفت آینه و شمعدان و 

هزار پسته خندان دامغان عندالمطالبه زوجه...

***
قدیم ها می گفتند پسته خام خون بدن را زیاد 
می کند و برای سالمتی خوب است. با این قیمت 
جدید پسته فعال خون من به جوش آمده... زر 

زیادی زده اند...

***
تا پیروزی کامل انقالب اسالمی ایران به خوردن 

تخمه روی آورید و از پسته حذر کنید. 
ـ قسمتی از خطابه حجت السالم خاتمی در 

نماز جمعه هفته اخیر تهران

***
نگاه کردن به پسته خندان، مخصوصا پسته 
لب های  با  تشابهی  که  قرمزی  مغز  لیموزده 

هنرپیشه های زن ایرانی دارد، حرام است! 
ـ فتوای جدید امام جمعه مشهد

***
ایران،  در  پسته  قیمت  تورم  با  مقابله  برای 
دولت مجبور به واردات چهار میلیون تن چس 

فیل هندی گردید.

***
امسال قیمت پسته در ایران رسما از کیلویی 

عددی رسید.

***
یکی رفته بود به خواستگاری دختره و ادعا 
کرده بود که عضو صنف آجیل فروشان تهران است 
و می تواند پسته را به نصف قیمت برای پدر و مادر 
عروس بیاورد. معلوم شد که دروغ می گوید و فقط 
یک مهندس ساده انرژی هسته ای بوده... دخترک 

را بهش ندادند...

***
بهترین هدیه نوروزی به دوستان و فامیل این 
است که در کارت تبریک خود یک عدد پسته 

قرار دهید.

***
تنها چیزی که به اوضاع قاراشمیش مملکت 
توجه ندارد همین پسته خندان است که مرتب 

می خندد...

***

جانی  خفن...  پارتی  یک  به  رفتیم  دیشب 
واکر، اسمیرونف، دو سه کیلو هم پسته بو داده از 
»تواضع« خریده بودند که همه جفت کردند. یارو 

وضعش خیلی توپ است.

***
دکتر به مریض ضد انقالبی: برای شما چند تا 

پسته خندان تجویز کردم؛
یکی را صبح بخورید و دومی را شب شیاف 

کنید...

بمب های بوستون
چند روز قبل چند بمب قوی در مراسم ماراتن 
ساالنه شهر بوستون آمریکا منفجر شد و دو کشته و 
ده ها زخمی به جا گذاشت. تاکنون کسی و گروهی 
مسئولیت این بمب گذاری را به عهده نگرفته است. 
البته دلیلش هم مشخص است چون تعداد قربانیان 
کم بوده است! اگر دو سه هزار نفر کشته شده بودند 
و می پرسیدی چه احمقی این کار را کرده است 
دست های همه تروریست های جهان باال می رفت.
به هر حال هر گروهی که این کار را کرده االن 
از خجالت در جایی قایم شده است و مسئول فنی 

بمب گذاری دارد از رییس گروه شالق می خورد.

مذاکرات ساالنه گروه ۵ به اضافه یک
مذاکرات ایران با گروه ۵ بعالوه یک هر سال 
انجام می شود و تا به حال نتیجه ای هم نداشته 
است. تنها نتیجه این مذاکرات این بوده که خانم 
کاترین اشتون سال به سال بد لباس تر و پوشیده تر 
به صحنه می آید. حدس می زنم که در دوره دهم به 
بعد این مذاکرات خانم اشتون با روبنده سیاه زنان 

عربستان بر سر میز مذاکره بنشیند!

بحث اقتصادی
در حالی که محمود احمدی نژاد مانند دروغ های 
بزرگ دیگرش ادعا می کند که در طول ریاست 
جمهوری اش شش میلیون شغل ایجاد کرده یکی 
از برجسته ترین اقتصاددانان ایران در شبکه اول 

ایجاد  که  داد  نشان  اسالمی  سیمای جمهوری 
شغل در دوره ریاست جمهور محترم فقط 1۴ هزار 
و ۲00 نفر بوده است! حاال کاری نداریم که این 
دکتر مسعود نیلی درجه دکترای خود را در کشوری 
گرفته که سیستم »اقتصاد مال خر است« در صدر 
مکتب های اقتصادی دیگر قرار دارد اما وقتی که 
»صدا و سیما« چیزی را بگوید و »کیهان« تهران 
درباره آن چیزی ننویسد حتما مقداری از این آمار 

واقعی می باشد.
شاید هم احمدی نژاد آمارش را از اشتغال شش 
میلیونی ایرانی هایی که به خارج گریخته اند و در آنجا 

شاغل شده اند قرض گرفته است.
حاال بر سر همین 1۴ هزار و ۲00 نفر شغل 
ایجاد شده هم می توان بحث کرد و اگر پدیدار 
شدن 10 هزار مداح و چهار هزار بسیجی جدید 
و ۲00 نفر پرسنل جدید حراست )بدون احتساب 
پرسنل های جدید سربازان گمنام امام زمان که 
چون گمنام هستند در هیچ آماری قرار نیست 
بیایند( را به حساب نیاوریم باید گفت نرخ اشتغال 

دوره احمدی نژاد صفر بوده است.

خواستگاری از احمدی نژاد
یک خبر بامزه هفته گذشته این است که در 
یکی از سفرهای استانی احمدی نژاد، که این بار به 
سمنان بوده، یک پیرزن سمنانی که برای استقبال 
از احمدی نژاد به استادیوم شهر رفته بود بعد از پایان 
مراسم سخنرانی به احمدی نژاد نزدیک می شود و از 
او می خواهد که وی را عقد کرده و با خود ببرد! البته 
آقای احمدی نژاد دعوت این پیرزن را رد کرده بود.
خبرنگار مخصوص ما در سمنان بعد از این که 
این پیرزن را دنبال کرد و به خانه او رفت مصاحبه  

کوتاهی با او ترتیب داد.
ـ سالم مادر، ممکن است خودتان را معرفی 

کنید؟
ـ من یک پیرزن ۸۴ ساله سمنانی هستم.

ـ چرا اسمتان را نمی گویید؟
ـ دوست ندارم. این شبکه های خارجی مثل 
فردا  ان«  ان  یکی »سی  اون  و  بی سی«  »بی 

می آیند سراغ من و چون مصاحبه با این شبکه ها 
حرام اعالم شده ممکن است برای من دردسر 
درست کنند و به زندان بیفتم. اسمم را نمی گویم. 

بنویسید پیرزن سمنانی.
ـ این مطلب درست است که شما به آقای 

احمدی نژاد پیشنهاد ازدواج داد ه اید؟
ـ پیشنهاد صیغه شدن دادم نه ازدواج.

ـ ایشان را دوست دارید؟
ـ خیلی! از موقعی که یارانه ما را از ۴0 تومان 

60 تومان کردند مهرش به دلم افتاد.
ـ به خاطر پول عاشقش شدید؟

ـ نه!  به خدا خودش هم مثل هلو می ماند. 
خیلی نازه!

ـ تفاوت سنی شما چی میشه؟
ـ وقتی دیدم ایشان مادر چاوز را بغل کرده و 
فشار می ده فهمیدم که از زنان مسن تر از خودش 

خوشش میاد. این بود که جرات پیدا کردم.
ـ شما گفته اید که رییس جمهور شما را با 

خودش ببرد. منظورتان کجا بوده، سفر حج؟
ـ نه آقا، من یک بار حج رفته ام بس است.

ـ زیارت سوریه؟
ـ فکر می کنم خود آقای رییس جمهور هم اگر 

کالهش آنجا بیفتد در سوریه آفتابی نمی  شود.
ـ پس کجا؟

به شهرهای  ساده زیستی  عین  در  ایشان  ـ 
با  هم  مرا  می توانست  رفته.  هم  دنیا  قشنگ 

خودش ببرد.
ـ مثال کجا دوست دارید بروید؟

ـ همین کرکس ونزوئال.
ـ منظورتان کاراکاس است؟

ـ آره!  همونجاست. یا نیویورک و الس وگاس. 
من حتی به ترکیه هم راضی هستم.

ـ آیا می خواهید به رییس جمهور آینده هم 
پیشنهاد ازدواج بدهید؟

ـ بستگی دارد چه کسی انتخاب شود. خدا کند 
فالحیان نباشد چون خیلی با آن دماغش زشت 
است. قالیباف بدک نیست. مشائی کمی اواخواهر 

است ولی او هم بد نیست.
ـ آقای پورمحمدی هم قرار است کاندیدا شود.

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

انتخابات ریاست جمهوری در ایران

سخنران: بیژن صف سری

دوشنبه 22 آپریل )2 اردیبهشت(

بحث آزاد
»اوضاع کنونی ایران « 

اعضاء  کانون

دوشنبه 29 آپریل )9 اردیبهشت(
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11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

...    Commercial    ...

Metro Rail is coming
Invest in McLean, Vienna, 

Reston & Herndon Properties

سرمایه گذاری در مجاورت 
«مترو» بنفع شماست

آیا بهتر نیست مالک محل «بیـزنس» خود باشیـد؟

Licenced in Virginia, Maryland & DC

بزرگترین سرمایه من، کسب اطمینان شماست

رضا رفوگران
مشاور مورد اطمینان شما
در امالک مسکونی و جتاری
با ٢٢ سال سابقه درخشان

Reza Rofougaran
703.734.0400

با اینجانب متاس حاصل فرمائید

 سال سابقه درخشان

رضا رفوگران کلید خانه 
دلخواه شما را در اختیار دارد

ـ حاال که این شرط سنی را برداشته اند باید 
حداقل شرط زیبایی را برای رییس جمهور آینده 
ایران تعیین می کردند. این اگر بره برای مذاکره همه 

از سالن مذاکره در می روند )خنده(
ـ پس به ایشان پیشنهادهای اونجوری نخواهید 

داد؟
ـ اوا خاک عالم!  فکر کردی من اینقدر وضعم 

خراب است؟
ـ نه، اصال. شوخی کردم.

ـ حاال بگو خودت قرار نیست مسافرت خارج 
بری؟ چند سالته ؟ زن داری؟

ـ ولمون کن مادر. خیلی ممنون برای این 
مصاحبه.

ـ یادت باشه اسم مرا جایی ننویسی توی شهر 
برام حرف در بیارن...

ـ نه... مطمئن باشید...

هدیه به خبرنگاران...
احمدی نژاد در یک اقدام بی سابقه دست به 
پخش یک کارت بانکی شبیه کردیت کارت زده و 
با اعتبار ۴00 هزار تومان این کارت ها را در اختیار 
خبرنگاران کشور قرار داده تا با این هدیه رییس 
جمهور بتوانند اخبار انتخابات را بهتر و راحت تر تهیه 
و پخش کنند. )قابل توجه آن هایی که فکر می کردند 
حماسه ریاست جمهوری احمدی نژاد در یک قوطی 

ساندیس و نی نوشیدنی آن باقی می ماند!( 
جالب اینجا است که از سوی دادستان کشور 
خرج کردن از بودجه دولتی برای تبلیغات انتخاباتی 

ممنوع شده است.
در روی کارت اعتباری ۴00 هزار تومانی عبارت 
»سالم بر تو ای بهار انسان ها، سالم بر تو ای خرمی 
دوران ها« نقش بسته و کلمه بهار به رنگ سبز 
)نه سبز تند جنبش سبز بلکه سبز مغز پسته ای( 

چاپ شده است.
بانک ها  در  استفاده  قابل  فعال  کارت ها  این 
نیستند و در روز انتخابات تمام خبرنگارانی که 
کارت را دریافت کرده اند باید برای استفاده از کارت 
و گرفتن کلمه عبور رمز کارت به دفتر ریاست 
جمهوری و یا دفتر بیت رهبری تلفن کنند و این 

کارت را قابل استفاده و Active کنند...

۳۰ میلیارد دالر 
عند المطالبه!

نشریه عربی »نقودی« مدعی شد که در دیدار 
وزیر امور خارجه ایران، صالحی، با محمد مرسی 
رییس جمهور جدید مصر توافق شد که ۲0 هزار 
طلبه مصری برای تحصیل در قم ویزای دانشجویی 
دریافت کنند، ایران دو هزار کارخانه در مصر ایجاد 
کند و دو میلیون ایرانی برای مسافرت های توریستی 
به مصر در سال ثبت نام کنند. به عنوان مهریه این 
ازدواج ایران چک کمکی به مبلغ 30 میلیارد دالر 

را تضمین کرده است.
قطعیت این قرارداد دو جانبه به این شرط 
است که مصری ها ۲00 نفر طرفدار روزنامه »کیهان 
عربی« را در کشور خود پیدا کنند و این روزنامه را 

به آدرس آن ها بفرستند.
انقالب هم انقالب مصر... نه تنها خرج زیادی 
نکرده اند بلکه بعد از یکی دو سال چک های بیلیون 
دالری هم می گیرند نه مثل ما ایرانی ها که 3۵ سال 

است مرتب چک می کشیم...

رابطه صمیمی!
وزارت ارشاد طی بخشنامه ای از ناشرین کتاب 
خواست که در کتاب های خود به جای »رابطه 
»رابطه  کلمه های  از  زنان  و  مردان  جنسی« 

صمیمی« استفاده کنند!
کتاب های آینده در ایران ممکن است به این 

جمالت یارانه ای و مصنوعی دولتی مزین شوند.
* چون رابطه صمیمی با زنم نداشتم به اصرار 
یکی از رفقا به یکی از این خانه های عفاف زنگ زدم 
تا یک رابطه صمیمی جدید برای من ایجاد کنند...

* من هیچ گاه با این زن )مونیکا لوئینسکی( 
رابطه صمیمی نداشته ام )بیل کلینتون(

* رابطه صمیمی ما با یک رابطه ساده شفاهی 
شروع شد...

* به همسرم گفتم چون در یک کشور اسالمی 
زندگی می کنیم داشتن یک رابطه صمیمی دوم با 

زن دیگری کامال مجاز است و او هم قبول کرد.
* وقتی که با دوست پسرم بهم زدم به او گفتم 
که از این به بعد نباید از من توقعات آنجوری داشته 
باشد و فقط می توانیم رابطه صمیمی داشته باشیم.

* قرص ویاگرا: بهترین دوست شما برای تحکیم 
روابط صمیمی )تبلیغات(

خاطر  به  آمریکا  در  ادواردز  جان  سناتور   *
روابط صمیمی به دور از چشم همسرش از سوی 
هوادارانش از رقابت های سیاسی کنار گذاشته شد.

روابط  داشتن  علت  به  کامیار  و  کامران   *
صمیمی محکوم و اعدام شدند.

* استفاده از کاندوم رابطه صمیمی را خراب 
می کند.

رابطه  یک  نداشتن  خاطر  به  شوهرم  از   *
صمیمی طالق گرفتم.

که  بود  پیدا  دیدمش...  مدت ها  از  بعد   *
همچنان خواهان رابطه صمیمی با من بود.

* از تعداد فرزندان این زن و شوهر می توان 
حدس زد که با هم رابطه صمیمی  خوبی دارند.

مذاکرات آلماتی
همان طور که می دانید دوره دوم مذاکرات گروه 
پنج به اضافه یک با ایران درباره مسائل تنش آمیز 
هسته ای در آلماتی شکست خورد و همه به نقطه 
اول شروع این مذاکرات که چندین سال پیش آغاز 

شده بود برگشتند.
متن اصلی مذاکره این بود که ایران رفع تحریم ها 
را خواستار بود اما می گفت به جای سه قدم به 
جلو برای فعالیت های هسته ای فقط دو قدم جلوتر 
می رویم. غربی ها خواستار این بودند که ایران دو 
قدم به عقب برگردد و از کمی دورتر یعنی دو قدم 

عقب تر خواستار رفع تحریم ها باشد.
خبرنگار مخصوص هسته ای ما بعد از خاتمه 
کنفرانس توانست گفت و گوی کوتاه و بی پرده ای با 
سعید جلیلی مسئول و نماینده ایران داشته باشد:

ـ سالم عرض می کنم و تشکر از این مصاحبه 
با وقت کم شما.

ـ السالم العلیکم و سئواالت خودتان را مطرح 
کنید چون باید به فرودگاه برسم.

ـ آقای جلیلی، مذاکرات را چطوری ازریابی 
کردید؟

ـ مثل سابق. غرب پایش را کرده توی یک کفش 
و می گوید مرغ یک پا دارد.
ـ شما هم همین طور ؟

ـ نه ما پایمان توی دو کفش است. حرف هایمان 

خیلی منطقی است.
ـ مرغ شما چند پا دارد؟

ـ معلومه! چهار پا! اگر حرف ما مثل غربی ها 
بود که برای مذاکره نمی آمدیم.

ـ حاال چرا این انرژی هسته ای شده مشکل 
بزرگ کشور ما؟ آیا مسائل داخلی به اندازه کافی 

نداریم که این را پیراهن عثمان کرده ایم؟
ـ ما برای کشور های ضعیف و محروم جهان 
می جنگیم. اگر ما یک قدم عقب برویم آبرو و اعتبار 

ما از بین می رود.
ـ پس خود فعالیت های هسته ای بهانه است؟

ـ نه! البته اگر بتوانیم برق و انرژی ارزان تولید 
کنیم که خوب است و به نفع مردم ما است.

ـ چه منفعتی؟ شما بیلیون ها دالر خرج این 
را زیرزمینی و پنهانی  پروژه کرده اید. همه چیز 

می سازید.
ـ چه اشکالی دارد؟ انرژی هسته ای ناموس 

ماست و باید پوشیده باقی بماند.
ـ نمی توانستید این تکنولوژی را به نصف قیمت 

از غربی ها بخرید؟

ـ چرا ولی تولید ملی تکلیفش چی می شود؟
ـ این همه اتومبیل و لباس و عطر و ادوکلن 
خارجی وارد کرده اید؛ برنج و مرغ هندی و پاکستانی 
و گندم آمریکایی و اسلحه کره شمالی و هواپیمای 
روسی، حال چرا به این قضیه تولید هسته ای ملی 
بند کرده اید؟ چرا نباید انرژی هسته ای را هم وارد 

کنید وقتی بهتر و ارزان تر درمی آید؟
ـ سئوال خوبی است. سئوال بعدی را بفرمایید.
ـ می دانید مردم ایران در عرض 30 سال اخیر 
به خاطر تحریم ها چقدر ضرر داده اند؟ دالر دوال پهنا 
خریده اند. کاال و اجناس را با دور زدن تحریم ها چند 
برابر خریده اند؟ تکنولوژی دنیا چند سال دیرتر به 
دست آن ها رسیده است. اگر جمع و تفریق کنید 
پول ضررهای 30 سال اخیر را با انرژی هسته ای 

300 سال آینده هم در نخواهید آورد.
ـ به هر حال این سیاست ملی ماست که با زور 

گفتن مبارزه کنیم و با استکبار بجنگیم.
ـ چرا با خانم کاترین اشتون دست ندادید؟

ـ برای این که ایشان زن است و ما نباید با زنان 
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خانانییاد

1ـ  از رجال خوشنام عهد قاجاریهـ  دانشمند 
میکروب شناس فرانسوی. 

نوعی  ـ  تجربه  و کم  کار  تازه  ـ  پرتابگر  ـ   ۲
سنگ سخت.

3ـ  طرف کنکاش ـ  جانب و طرفـ  خوان به 
طعام آراسته.

1ـ  مرد بی زنـ  استاد بزرگ خط نستعلیق در 
قرون نهم و دهم هجری.

۲ـ  اثری علمی و تخیلی نوشته هربرت جورج 
ولز نویسنده انگلیسیـ  بی مغز و میان تهی.

ـ از سرزمین های خاک شده  ـ یاقوت معروف   3
بین النهرینـ  جنگ و کارزار.

۴ ـ حیله و نیرنگ ـ نیای تهمتن ـ آدمی ـ 
رنگین کمان.

۵ ـ داستان انگلیسی ـ از کشورهای کوچک 
غرب اروپا.

6ـ  شهری در آلمان ـ  جایگاه تبهکارانـ  دست 
بردار ـ  از نفیرش مرد و زن نالیده اند.

۷ ـ اره دورودگری ـ خوراک به قدر حاجت 
ـ عالیرتبه.

۸ ـ پارچه کنه ـ نام پایتخت سیرالئون ـ از 
تیم های باشگاهی تهران.

9 ـ گاو آهن ـ هر چیز زیبا و تجملی ـ زیبای 
فردوس نشین.

ـ افشره خشک شده  ـ مردار  ـ کتاب ماتیسن   10
آلو ـ  فراوانی شیر.

ـ  شمالی  آمریکای  آب  پر  رودهای  از  ـ   11
تن پوش بانو.

1۲ ـ جوانمردی ـ دیوار بلند ـ زندان مسعود 
سعد سلمانـ  مکان بی خطر.

ـ الستیک خودرو ـ  پایتختی در اسکاندیناوی   13
ـ سرزمین موسیقی.

1۴ـ  جهاز عروس خانم ـ  از شاهکار های استاد 
کمال الملک غفاری.

1۵ـ  اثری معروف از نویسنده انگلیسی رونالد 
داونینگـ  بسیار پوشاننده.

ـ ناسیونال  ـ کیفیت خوراکی ها  ـ نرم و مالیم   ۴
ـ با رفت کار کدبانوست.

۵ـ  هفتمین ماه از ماه های سریانیـ  دریافت 
چیزی با تیزهوشیـ  چه زمانی.

از  ـ  ـ  قصه و سرگذشت  6 ـ مزه میخوش 
مجالس.

۷ـ  کبوتر دشتیـ  رویین  تن یونانیـ  امتداد. 
۸ ـ توده غله ـ شبه  جزیره ای در غرب آسیا ـ 

گل ته جوی.
9 ـ سرنامه ـ از شهرهای مرزی شمال غرب 

کشورـ  خمیده و تا شده.
10ـ  از ابزار نجاریـ  نازبالشـ  لحظه.

11ـ  طالیه اعدادـ  از حکما و دانشمندان یونان 
باستانـ  کار بی مزد و مواجب.

1۲ ـ حرف هشدار ـ  اثری از فریدون توللی ـ 
فرمانـ  بی قراری و بی تابی.

13 ـ نمای عمارت ـ مایه  بازی و سرگرمی ـ 
آتشی مزاجی.

1۴ ـ پیآمد پشتک ـ بویی از مروت نبرده ـ 

روکش دندان.
1۵ـ  چنین نیز می زنند تا اعتراف بگیرندـ  از 

شهرهای مرزی جنوب شرق کشور.

نمی تواند داعيه نمايندگی مردم را داشته و روی 
رای بااليش مانور دهد. در باور صاحب منصبان 
اصلی قدرت چه بسا ریيس جمهوری ضعيف بهتر 
بتواند فرادستی و هژمونی ولی فقيه را تثبيت نمايد.
آينده نشان خواهد داد که اين فرضيه تا چه 
ميزان با واقعيت تطابق پيدا خواهد کرد. اما قرائن 
نشان می دهد که آن را بايد جدی گرفت. البته اين 
فرضيه مبتنی بر خواست رهبری است اما ترديد 
جدی وجود دارد که واقعا انتخاب ریيس جمهوری 
و  اسالميت  دوگانگی  به  بتواند  پارلمان  توسط 
و  داده  اسالمی خاتمه  در جمهوری  جمهوريت 
حاکميت يک دست و مطيع رهبری را به شکل 

پايدار و غير چالشی استقرار بخشد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو فردا»

بقیه از صفحه 1۷
انتخابات یازدهم؛ پایان...

دست بدهیم. کشور ما اسالمی است.
ـ نمی دانم به شما گفته اند که ایشان مرد هستند 

و عمل جراحی کرده اند تا زن بشوند؟
ـ اهه... شوخی می کنید...

ـ کامال جدی می گویم. سئوال آخر من این 
است که شما با امید جلیلی کمدین ایرانی انگلیسی 

نسبتی دارید؟
ـ نه، چطور مگه؟

ـ بعضی از حرف های شما خنده دار بود فکر کردم 
ایشان با شما فامیل هستند...

ـ شوخی نکنید...
امید  به  مصاحبه.  این  از  متشکرم  خیلی  ـ 

مصاحبه آینده در دور سوم مذاکرات...
آماده  و مصاحبه  مذاکره  برای  ما همیشه  ـ 

هستیم.
ـ قبل از اختتام این مصاحبه یک سئوال بی پرده 
می توانم از شما بپرسم؟ می گویند شما حدود ۴0 
دقیقه با معاون وزیر امور خارجه آمریکا در پشت 
درهای بسته مذاکره کرده اید. آیا خبر این مذاکرات 

درست است؟
ـ این مذاکرات اصال درباره فعالیت های هسته ای 

ایران نبود.
ـ پس این ۴0 دقیقه مذاکره برای چه بوده است؟

ویزای  مورد  در  داشتم  ایشان سئواالتی  از  ـ 
آمریکا.

ـ ویزای آمریکا؟
ـ پسر خواهرم می خواهد به عنوان دانشجو به 

آمریکا بیاید و از معاون وزیر سئواالتی داشتم.
ـ نتیجه ای هم داشت؟

ـ قرار شد یکی از آب نبات ها یا شکالت هایی که 
غرب در مذاکرات مطرح می کند تا دل ما را به دست 

بیاورد همین ویزای پسر خواهرم باشد.
ـ نتیجه چه شد؟

ـ گفتند تا فعالیت های هسته ای ایران ادامه 
داشته باشد به او ویزا نمی دهند و باید در قرعه کشی 

گرین کارت ساالنه آمریکا شرکت کند.
ـ شما هم قبول کردید؟

ـ فعال... تا دور سوم مذاکرات...

ـ خیلی ممنون. خداحافظ.
ـ خداحافظ...

افکار عمیق تاریخی
تاریخ نویسان می گویند که حوا برای پوشش 
عریانی خود از برگ درخت به ویژه برگ درخت 
انجیر استفاده می کرد. سئوال من این است که حوا 
در فصل پاییز که همه برگ ها زرد و شکننده بود 
چکار می کرد؟ آیا خودش را با میوه ها می پوشاند؟

بخش شعر و ادبیات

زیبای تنبل
تو را دوست دارم

صبح تو را در رختخواب قبل از رفتن به سر کار 
نگاه می کنم

تمام هستی من هستی
و اینجا در این رختخواب خوابیده ای تا لنگ ظهر

بعد از من چه خواهی کرد؟
باز هم خواهی خوابید؟

یا در رویای بازگشت من از سر کار غرق خواهی 
شد؟

وقتی از کار به خانه برمی گردم
به سوی تخت تو می آیم

تا این زیبای خفته را دوباره ببینم
و تو نیستی... تخت خالی است...

و تو در آشپزخانه هستی
و داری نان و پنیر و سبزی می خوری

و برای من چای درست نکرده ای که خستگی 
کار از تنم در رود

با دهان پر از پنیر و نان سنگک می گویی دوستم 
داری...

نگاهت می کنم و چشمانم پر از عالمت تعجب 
است

تو این زن زیبای خفته ای که امروز صبح دیدم 
نیستی

تو یک زشت بیداری، شاید هم یک زیبای تنبل
و دوست دارم تو را فقط صبح ها وقتی ترکت 

می کنم

دوست بدارم
و شب ها با یک بوسه ترا برای همیشه خواب 

کنم...

داستان های پلیسی
من  از سر کچل  ما دست  محله  پلیس  این 
توی  از خوردن صبحانه  بعد  روز  هر  برنمی دارد. 
ماشین پلیس خودش پشت یک بوته بزرگ درخت 
مانند، سر یک فرعی خیابانی که من هر روز از آن 
رد می شوم کمین می کند و رادارش را به سوی 
اتومبیل هایی که گذر می کنند  نشانه می کند تا به 

آن ها قبض جریمه یا تیکت بدهد.
در عرض دو سال اخیر حدود چند تا از این 
تیکت ها را از این پلیس جدی و بداخالق گرفته ام. 
بچه ها همیشه می گفتند اگر در محدوده سرعت تا 9 
مایل بیشتر بروی پلیس به تو کاری ندارد و 9 مایل 
چشم گاو است. مرا از سرعت بیشتر از 10 مایل باالی 
محدوده سرعت می ترساندند. من همیشه 9 مایل 

بیشتر از سرعت مجاز سرعت دارم.
دیروز غروب همان طور که داشتم کانال رادیوی 
ماهواره ای خودم را که موسیقی تند اسپانیایی پخش 
می کرد گوش می کردم احتماال به علت شاد بودن 
آهنگ پایم را روی گاز گذاشتم و در محدوده سرعت 
3۵ مایل به سرعت ۴۸ مایل رسیدم. درست بهترین 
قسمت آهنگ بود که چراغ های آبی ماشین پلیس 
را پشت سرم از آینه دیدم. اول دوزاریم نیفتاد و فکر 
کردم دارم توی یک دیسکوتک می رقصم و این چراغ 
آبی قسمتی از دکوراسیون سالن دیسکوتک است. 
دو سه دقیقه پشت سر من با چراغ آبی چشمک زن 
آمد و باالخره بوق بلند خودش را مثل لنگر انداختن 

کشتی به صدا در آورد که من بایستم. 
کنار کشیدم و او به سرعت برق و باد آمد بغل 
پنجره ماشین. هنوز داشتم دنبال کارت بیمه و 
مالکیت ماشین می گشتم. یک خروار کاغذ توی 
داشبورد ریخته بود. هوا گرم بود و همان طور که 
دنبال کاغذهای بیمه و سند مالکیت می گشتم 
احساس کردم انگشت هایم لزج و چسبناک شده اند. 

آدامس دوست دخترم بود که دو سه هفته دنبالش 
می گشتم و فکر می کردم از پنجره بیرون انداخته اما 
قاطی این کاغذها رفته بود. با تقه هایی که به شیشه 
پنجره زد از جا پریدم. شیشه را پایین کشیدم و با 

لبخند پرسیدم: سرکار چی شده؟
ترا  من  گفت  و  کرد  نگاهم  جدی  خیلی 

می شناسم!
جواب دادم: من مشتری همیشگی شما هستم. 

مرسی که مرا بجا آوردید!
خیلی جدی پرسید: تصدیق و کارت بیمه ات کو؟ 

سند مالکیت ماشین؟
آدامس جویده آب  با  را که  یک مشت کاغذ 
شده به هم چسبیده بودند با دستم جلوی صورتش 

گرفتم.
پرسید: تصدیقت کو؟

گفتم: توی جیب شلوارمه...
گفت: نشون بده.

گفتم: نشونت میدم به شرطی که تو هم مال 
خودتو به من نشون بدی!

گفت: چرا اینقدر تند می رفتی؟
گفتم: رفته بودم یک رستوران مکزیکی و غذای 
تند خورده بودم. می دانی که غذای تند سرعت میاره!

گفت: شوخی نکن!
گفتم: جدی گفتم...

گفت: نگفتی چرا اینقدر سرعت داشتی؟
گفتم: سرعت تو هم کمتر از من نبود.

گفت: برای این که دنبال تو بودم که بزنی کنار 
جاده. باید بهت تیکت بدم...

گفتم: من هم می تونم به تو تیکت بدهم چون 
داشتی تند می رفتی؟

خندید و گفت: حرفی نیست پولش از جیب 
مالیات دهنده ها در می آید که خودت هستی!

گفتم: حاال نمیشه فقط به من از اون قبض های 
اخطار بدی؟

گفت: حال تصدیقت را نشان بده تا بعد صحبت 
کنیم.

تا حاال صد دفعه تصدیق  برای چی؟  گفتم: 

مرا دیده ای؟
گفت: طبق قانون باید به من نشون بدی.

گفتم: عکسم خوب نیفتاده، خجالت می کشم 
بهت نشون بدم.

گفت: داری اذیت می کنی. تصدیقت را نشان 
بده وگرنه...

گفتم: وگرنه چی؟ داری منو تهدید می کنی؟ 
مگر اینجا ایرانه؟

ایرونی هستی. حاال  تو  گفت:  ترس  با کمی 
یادم افتاد.

گفتم: ایرانی مسلمان. تو داری مسلمان آزاری 
می کنی. من به سناتورم نامه می نویسم...

گفت: اگر مسلمانی پس این قوطی های خالی 
آبجو روی صندلی عقب ماشینت را چطوری توجیه 

می کنی؟
گفتم: یک دوست دختر مسیحی دیشب به 

پستم خورد و اون اهل آبجو بود نه من...
گفت: بگذار دهنت را بو کنم تا ببینم مشروب 

خوردی یا نه؟
گفتم: من قبل از تاریک شدن هوا مشروب 
نمی خورم. منظور اینه که اصال مشروب نمی خورم.

گفت: ها کن بوی دهنت را حس کنم.
چاره ای نبود به طرف او ها کردم تا بوی دهانم 

را آنالیز کند.
چند قدم عقب تر رفت و گفت: چه بویی؟! وای...
گفتم: برای این قهوه چهار دالر پول دادم. از 

بویش حال می کنی؟
گفت: نه! اصال... فکر می کنم مشکل معده 

داری. بوی بد می دهد.
گفتم: دوست داری یک تیکت هم برای بوی بد 

معده من بدهی؟
گفت: دلم به حالت سوخت. این قبض اخطاره. 

دیگه تند نرو... باشه؟
گفتم: مرسی... تو هم همین طور...

شیشه را باال کشیدم و صدای موسیقی را بلند 
کردم و به راه افتادم. سعی کردم بیشتر از 9 مایل 

باالی سرعت مجاز نروم تا از آنجا دور شوم...

خالی از شوخی


