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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

شوخی با اخبار

غیراسالمی است را نابود کنید.
ـ یعنی  ۸۰درصد ایران باید نابود شود که شما
در مشهد حال کنید؟
* افزایش  ۷۴درصدی مرگ ناشی از قرص
«برنج»
ـ تقصیر خودشان است باید این قرص را با
خورش میخوردند نه خالی خالی!

امام جماعت

* رهبران «اخوان المسلمین» با لباس زنانه از
مصر فرار میکنند.
ـ دارند برای پارتی به خانه بنیصدر میروند.
* وزیر دفاع روحانی از گروگانگیرهای سفارت
آمریکاست.
ـ تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در
بیابانت دهد باز!
* سعید حجاریان :کاغذ پاره دیدن قطعنامهها
ما را بدبخت کرد.
ـ و نبودن کاغذ توالت برای پاک کردن این
نوع ترکمانها!
* مردم ایران با صدای اذان شبکه «فارسی
وان» افطار کردند.
ـ باز هم دم این غربیها گرم که اسالم را در
ایران حفظ میکنند!
* پنجاه سفارتخانه ایران در خارج سفیر ندارد.
ـ سفیر به چه درد میخورد؟ سفیه هم بگذارید
کارتان میگذرد!
* صنعت گردشگری ایران در سطح جهانی از
آخر اول شد.
ـ خاک بر سر این توریستهای غربی که تاثیر
زیارت امامزادههای ایران را نمیفهمند!
* رفسنجانی :اعتدال یعنی سرکشیدن جام
زهر.
ـ به سالمتی!
* نگرانی خامنهای از اوضاع منطقه اعالم شد.
ـ دوزاری آقا باالخره افتاد!
* احمد علمالهدی امام جمعه مشهد :هرچه

من هنوز هم بعد از یک هفته از این که چرا و
چگونه محمود احمدینژاد را عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام کردهاند در گیجی و ناباوری بسر
میبرم و دهانم باز مانده است.
شاید داستانی که یکی از دوستان برایم فرستاده
این کار آنها را توجیه نماید.
در روزگاری دور غریبی وقت اذان وارد دهکدهای
شد و برای نماز به مسجد رفت .امام جماعت را دید
که یک دست و یک پا و یک گوشش را بریده بودند و
یک چشمش از کاسه در آمده بود .از ریش سفیدی
پرسید :جریان چیه؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت :راه
خطا رفت پایش را قطع کردیم ،دزدی کرد دستش
را بریدیم ،گوش به شیطان سپرد گوشش را بریدیم،
چشم به نامحرم دوخت ،چشمش را درآوردیم.
مرد طعنه زنان پرسید :چطوره با این همه
فضیلت او را امام جماعت کردهاید؟
پیرمرد سری تکان داد و گفت :باید کاری
میکردیم که جلوی چشممان باشد چون اگر بیرون
میماند وقت نماز کفشهایمان را میدزدید!

مذاکرت صلح دوباره
اسراییل و فلسطین

این اسراییل هم با همه دنیا شوخی دارد .دو
سه روز مانده دوره جدید مذاکرات صلح با فلسطین
کلی جواز ساخت خانه و آپارتمان روی سرزمینهای
اشغالی یا مورد بحث و دعوا صادر کرده است.
اسراییل معموال این کار را در آستانه تمام مذاکرات

صلح انجام میدهد .یا میخواهد دست پیش را
بگیرد تا پس نیفتد و یا میخواهد دل عربها را
بسوزاند .میتوان نتیجه گرفت که اگر مذاکرات
صلحی در کار نباشد این خانهسازیها هم انجام
نمیشود و فلسطینیها در موقعیت بهتری قرار
میگیرند تا مذاکره را ادامه دهند!
هیچ کس هم حریف اسراییل نمیشود و
خاخامهای دو آتشه هم نمیتوانند فتوا بدهند که
خرید یا اجاره آپارتمان و خانه روی زمینهای غصبی
حرام است (کاشر نیست!)
راه حلی که منطقی به نظر میرسد این است
که در یکی از این مذاکرات صلح به اسراییل تفهیم
کنند که اگر روزی مجبور شدی زمینها را پس
بدهی باید هرچه روی آن هم ساخته شده پس داده
شود! این ممکن است ساختمان سازی اسراییل
را از سرعت بیاندازد و اگر قیمت خانه و آپارتمان
در اسراییل مثل تهران خودمان در حال باال رفتن
باشد ممکن است اسراییل را از لجبازی با غرب و
سازمان ملل و فلسطینیها باز دارد.

بحث شیـرین صیغه
در ایران اسالمی

دیشب از ایران یکی از این ایمیلهای تبلیغاتی
آمد که بسیار جالب و بیسابقه بود .قبال هم
ایمیلهایی درباره جراحی دماغ و کشیدن پوست
و قرصهای ویاگرا و آخرین تکنولوژی و متد جدید
بزرگ سازی آلت تناسلی گرفته بودم ولی این یکی
خیلی منحصر به فرد بود و نشان میداد که انقالب
اسالمی ایران به اوج عظمت خود (حداقل برای
مردان) رسیده است.
شرکتی به نام موسسه «صبای هانی» که
احتماال معنی «صبح عسل» نمیدهد آگهی
سرویس و خدمات خود را در زمینه صیغه یا ازدواج
موقت پخش کرده بود .بسیاری از این فرستندگان
ایمیل نمیدانند دریافت کننده در کجای دنیا
زندگی میکند و اگر میدانستند حداقل اسم مرا
حذف میکردند .آنها نمیدانند اگر من برای گرفتن
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یک زن صیغه به ایران بروم زنم هم پشت سر من
بلیط هواپیما میخرد و با هفت تیر به سراغم میآید
تا دیگر هوس تجدید فراش نکنم (پاشیدن اسید
در غرب مخصوصا برای خانمها مرسوم نیست
و معموال از اسلحه گرم استفاده میشود) .این
موسسه صیغههای خود را در سه مرحله متفاوت
درجه یک ،درجه دو و درجه سه گنجانده بود.
احتماال منظور از «درجه» زیبایی زن صیغه
است! قیمت صیغه درجه یک برای زن زیر  ۲۰سال
 ۳۰۰هزار تومان برای یک ماه درج شده بود که واقعا
مفت است .یک ماه عشق و حال با  ۱۰۰دالر (به
نرخ  ۳۰۰تومان برای هر دالر) حتی اگر یک بلیط
هواپیمای هزار دالری لوفتهانزا را هم اضافه کنی
یعنی در جمع هزار و صد دالر ارزانتر از رفتن به
کوبا و اجاره فاحشههای آنجا میشود!
طبق آگهی این موسسه نرخ صیغه برای
صیغه درجه سه و زن باالی  ۳۰سال برای سه
ماه فقط  ۵۵۰هزار تومان است! یعنی اگر شما
 ۶۰ساله هستید میتوانید با شبی دو دالر (دالر
سه هزار تومان) با زنی نصف سن خودتان ازدواج
موقت داشته باشید .حاال شما بروید بگویید ایران
گرانی است!
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آگهی این موسسه به یک منوی رستوران شبیه
است .صیغه درجه یک و درجه دو و درجه سه در
سه ردیف زیر  ۲۰سال ،بین  ۲۰تا  ۳۰سال و باالی
 ۳۰سال (مثل برگ و کوبیده و آبگوشت)!
کار جالب دیگر این موسسه این است که عالوه
بر این قیمتهای مفت و ارزان رضایت شما را هم
ضمانت میکند و اگر در عرض سه روز از صیغه خود
راضی نیستید میتوانید آن را فسخ کنید و تمام
وجوه دریافتی به جز  ۵۰هزار تومان حق محضر (که
باید اسمش چیز دیگری باشد) را دریافت نمایید.
این موسسه که  ۲۴ساعته باز است در حوالی
خیابان خاوران نزدیک میدان امام رضا قرار دارد.
برای این که دماغ رفقا را بسوزانم آدرس کامل آن
را نمینویسم تا آنها به ایران مسافرت نکنند و
دل من نسوزد...

کانون دوستداران فرهنگ ایران
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عباس «پشم فروش» که احتماال به خاطر نام
خانوادگیاش معاون بازرگانی داخلی پشتیبانی امور
دام کشور شده است گفت :بعد از اتخاذ این تدبیر
ویژه توسط ستاد ویژه تدابیر قیمت سویا ،ذرت و
جو (ولی نه آبجو) در بازار حدود یک تومان پایین
آمده است!
او اضافه کرد :به زودی علوفه را با همین نرخ
دالر هزار و  ۲۲۶تومان وارد خواهیم کرد.
قسمت اول اظهارات این مغز کل متخصص
امور تدبیرات را کاری نداریم ولی در مورد قسمت
دوم یعنی قضیه علوفه پیشاپیش تبریکات خود را
به همه االغهای ایران تقدیم میکنم!

خط قرمز

سخنگوی دفتر انتقال قدرت حسن روحانی به
خبرنگاران گفت :خط قرمز فعالیتهای آینده رییس
جمهور توسط دفتر بیت رهبری مشخص میشود.
وی گفت :حسن روحانی با شرکت در انتخابات
از دفتر رهبری دو کارت زرد گرفت اما مواظب است
که این کارتهای اخطاری سه عدد نشوند و تا حاال
هم خوب آمده.
او اضافه کرد :برای آقای روحانی بسیار سخت
است که در چنین شرایطی و در چنین زمین
مسابقهای به رقابت بپردازد آن هم زمانی که خط
ک داورها هم سپاهی و بسیجی
نگه دارها و کم 
و قدسی هستند ،داور مسابقه یعنی حضرت آقا
یواشکی پپسی گرفته و اگر هم به پیروزی برسد
در بیرون میدان مسابقه از نویسندگان روزنامه
«کیهان» کتک خواهد خورد!

افکار عمیق

آیا این گفته علی خامنهای ولی فقید ایران که
میگوید :مخالفان حکومت و طرفداران اعتراض
سال ( ۸۸فتنه سبز) اگر معذرتخواهی و توبه
کنند میتوانند با ما طرف مذاکره باشند (به جای
معذرتخواهی از سرکوب مردم و کتک زدن آنها
در خیابانها) مثل کارهای اسراییل نیست که
هم میخواهد مذاکره صلح راه بیندازد و هم روی
زمینهای اشغالی خانهسازی میکند؟
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رییس جمهور جدید

مثل خیلیهای دیگر من هنوز هم در قبول و
درک معنای حسن روحانی بعنوان رییس جمهور
جدید ایران در شک و تردید بسر میبرم .صبحها
وقتی که دارم ریشم را به کوری چشم برادران
پشمالوی «حزباهلل» در برابر آینه بزرگ حمام
میتراشم به خودم میگویم :بیا این حسن آقا را
قبول کن ،شاید به مردم بدبخت ایران کمک کند.
اما طرف مقابل در آینه قبول نمیکند.
آمدن حسن روحانی مثل رفتن به یکی از
بوفههای غذای آسیاییها یا چینیهاست که صد
قلم غذا را تا آنجایی که نتوانی استفراغ کنی میتوانی
با حدود شش یا هفت دالر بخوری اما خبری از
کباب و قورمه سبزی و حتی استیک آمریکایی و
شاتو بریان و کباب بره نیست .من همیشه از این
نوع بوفهها گرسنه به خانه برگشتهام و به جان نان
و پنیر ایرانی خودم افتادهام تا سیر شوم.

قیمت مواد مخدر باال نرفته چون دولت از
*
آنها بعنوان چسب زخم برای جراحات مردم بریده
از انقالب اسالمی استفاده میکند!
قیمت مواد مخدر باال نرفته چون اگر قیمت
*
این مواد هم مثل سایر اجناس و اقالم باال برود حتی
نشئهترین مردم ایران هم برای اعتراض به خیابانها
خواهند آمد و موی دماغ دولت خواهند شد!
قیمت مواد مخدر باال نرفته چون آمار این
*
قیمتها از سوی بانک مرکزی اعالم نمیشود!
قیمت مواد مخدر باال نرفته چون «مثقال
*
دات کام» سایت اینترنتی نرخ ارز و طال و سهام
واحد «مثقال» را پیشبینی نکرده است!
قیمت مواد مخدر باال نرفته چون کمکهای
*
انسانی ایران به افغانستان باید ادامه پیدا کند!
قیمت مواد مخدر باال نرفته چون افغانها به
*
کاشت زعفران روی آوردهاند و آنقدر پول درمیآورند
که نگران افت قیمت مواد مخدر نباشند!

تورم در ایران با یک
استثنای کوچک!

در ایران مرغ خدایی
میکند

دیشب داشتم حدود چهار یا پنج دقیقه مرتب
سرم را میخاراندم .علت خارش سرم حساسیت به
شامپو یا حمله حشرات تابستانی به کله کچلم نبود.
سرم را میخاراندم چون نمیتوانستم بفهمم
چرا تورم وحشتناک ایران و باال رفتن قیمت همه
اجناس از مرغ و گوشت گاو بگیر تا نخود و لوبیا
و قیمت خودروها و نان سنگک و غیره شامل باال
رفتن قیمت مواد مخدر (تریاک ،حشیش ،علف،
کراک ،شیشه و هرویین) نشده است؟ چه رمزی
در کار است؟ باالخره بعد از این که خواستم خارش
سر خود را به نوعی متوقف کنم مذبوحانه به دالیل
زیر رسیدم:
قیمت مواد مخدر باال نرفته چون عرضه
*
پایاپای تقاضا باال رفته است!
قیمت مواد مخدر باال نرفته چون پول واردات
*
آنها هنوز به نرخ دالر زمان رفسنجانی است!
قیمت مواد مخدر باال نرفته چون افغانها
*
و پاکستانیها هنوز ریال ایران را بعنوان یک ارز
معتبرتر از پول خودشان قبول دارند!

شنیدم که قیمت رسمی و دولتی مرغ در ایران
از سوی دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه
هر کیلو ده هزار تومان اعالم شده است .البته قیمت
مرغ در بازار آزاد حدود  ۱۸تا  ۲۵هزار تومان است
و به نرخ دولتی ربطی نداشته و ندارد.
ایرانیهای مقیم آمریکا میدانند که خرید مرغ
به قیمت پوندی پنج دالر چقدر برای یک خانواده
سخت و غیرممکن است چون قیمت عادی مرغ
چیزی حدود کمی بیشتر از یک دالر است .مردم
ایران به خاطر سرگیجهای که از نوسان نرخ دالر
هزار تومانی و رسیدن آن به سه هزار و  ۵۰۰تومان
دارند نمیتوانند مانند آمریکاییها ریاضیدان خوبی
باشند و بفهمند که دارند مرغ را به پنج برابر نرخ
بینالمللی این پرنده میخرند ،آن هم مرغی ریقو
از پاکستان و نه مرغ گردن کلفت و پر از پروتئین
آمریکایی!
بهتر است از تخم مرغ شانهای  ۱۵هزار تومان
چیزی نگویم چون املت تخم مرغ شما پر از اشک
خواهد شد!

شوخی عکسی

ـ نه حاج آقا ،برای این که وارد کابینه آقای روحانی بشوید اصال نیازی نیست عمامه خودتان را با کاله
مارک «نایکی» عوض کنید!

«پارس دیلی نیـوز»
مریض شد

دیشب رفتم سراغ سایت اینترنتی «پارس دیلی
نیوز» که خبرها را بخوانم و سوژهای برای نوشتن
پیدا کنم،دیدم در یک صفحه سیاه رنگ زدهاند:
«کاربران محترم ،سایت به علت بیماری ادمین تا
اطالع ثانوی تعطیل میباشد!»
امیدوارم منظور از این عبارت این باشد که
 Administratorاین سایت مریض شده و امیدوارم
شخصی که مریض شد اسمش «ادمین» نباشد!

حقایق تاریخی

آیا میدانستید در تاریخ عرب اسالمی قبال ماه
صفر وجود نداشت؟
این ماه را ایرانیها نامگذاری کردند چون بعد از
یک ماه تحمل گرسنگی و تشنگی ماه رمضان عربی
بسیاری از ایرانیها سالی یک ماه به مسافرتهای
طوالنی یعنی «سفر» رفتند که تا در آنجا میغذا
بخورند و آب بنوشند .بعدا عربها به احترام

ایرانیها که میخواستند آزادی و عدالت اسالمی
را زیر سئوال ببرند این ماه را به جای سفر صفر
نامگذاری کردند که بگویند اصالحطلبی در اسالم
قابل قبول است .این یکی از معدود پیروزیهای
ایرانیها علیه حمله اعراب به ایران میباشد.

خواب آخر جنیفر لوپز...

دیشب بعد از دو سه ساعت انتظار دیدن خواب
جنیفر لوپز ،یعنی همان زمانی که از او سلب امید
کرده بودم و داشتم به قسمت دوم خوابم یعنی
دیدن شکیرا میرسیدم ،باالخره او با تاخیر از راه
رسید .خیلی عصبانی بود .پرید روی تخت و روی
گردن من نشست و پرسید :تو به من دروغ گفتی؟
پرسیدم :منظورت چیه؟ من که راجع به شکیرا
و بیانسه هم به تو گفته بودم و خودت گفتی که
حسودی نمیکنی و باز هم توی خواب من میآیی؟
با عصبانیت خندید و گفت :منظور من اونها
نیستند .از این عصبانی هستم که گفتی وقتی حسن
روحانی سر کار بیاید من میتوانم یک کنسرت
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مرکز فرهنگی وآموزشی ایران

جشن بیست وپنجمین سال پایهگذاری و بزرگداشت
دستآوردهای دانشآموزان مرکز وسایر جوانان ایرانی

کنفرانس ،گفتگوهای فرهنگی و آموزشی و میهمانی شام
شنبه دوازدهم اکتبر 2013

از همه دانشآموزان گذشته مرکز ،مادران و پدران ،و سایر جوانان ایرانی دعوت میکنیم برای دریافت آگاهیهای بیشتر درباره این
برنامه با استفاده از ایمیل زیر با ما تماس بگیرند:

Anniversary@iraneducationalcenter.org
همچنین با استفاده از فیسبوک ،توئیتر و لینکداین
میتوانید با ما در تماس باشید
www.Facebook.com/ICEC.Maryland
@ICECMD

Tel: 301-545-0143

www.iraneducationalcenter.org

310

Iran Cultural and Educational Center
)(ICEC

Celebrating it’s 25th Anniversary and the Achievements
of Young Iranian- Americans
We invite all ICEC former students, their parents and other young
Iranian- Americans to join us on Saturday, October 12, 2013,
for a day Conference & evening Gala.
Please send your contact information to
Anniversary@iraneducationalcenter.org
To receive conference and registration information
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ملیﮔراﻳی تکثرستﻴـز :ﺿد ﻏرب و پروندهساز

بقیه از صفحه 1۶

برای مخالفان و منتقدان ،هوچﻴگری
(سر و صدا راه انداختن برای هﻴچ)،
فرعی کردن موضوع نقض حقوﻕ بشر،
محدود کردن دمکراسی به حقوﻕ خود
و دوستان و همزبانان و همدﻳنان و
همنژادان ،و حق دادن به دﻳکتاتورها
برای گراﻳش ضد غربی (مثل حق دادن
به خامنهای در عدم اعتماد به دول غربی)
و برخورد امنﻴتی با مخالفان (تا حد بر
شمردن خدمات فاشﻴستهاﻳی مثل
داوری به عنوان خدمت به مام مﻴهن)
را به همراه میآورد.

ناﺳﻴوناﻟﻴسﻢ ﻫوﭼی

اﻳن اولﻴن بار نﻴست که ملیگراﻳی به
ابزاری برای فراموش کردن دمکراسی و
حقوﻕ بشر ﻳا پاﻳمال کردن حقوﻕ دﻳگران
ﻳا برچسبزنی و لجنمال کردن دﻳگران
استفاده میشود و آخرﻳن بار هم نخواهد
بود .حتی کسانی مثل احمدینژاد در
سالهای پاﻳانی دولتش به ملیگراﻳی پناه
برده بود چون تبلﻴغاتچیها میدانند از
اﻳن طرﻳق میتوانند مطابق با احساسات
مردم سخن بگوﻳند .اما ملیگراﻳی سنتی
در اﻳران دمکراسیخواه و حداقل خواهان
استﻴفای حقوﻕ مدنی بود .حتی ملی
ـ مذهبیها در اﻳن جهت با ملیگراﻳان
سکوالر همراهی داشتند .ملیگراﻳان

سکوالر و مذهبی نسلهای گذشته از
فعاالن عرصه پﻴگﻴری حقوﻕ بشر در
اﻳران بودهاند.

اتحاد موقت اما کاربردی

اﻳن نوع ملیگراﻳی البﻴﻴستهای
جمهوری اسالمی ،کسانی را که
میخواهند راهی برای بازگشت به وطن
(پس از مهاجرت به دالﻳل مختلف از
جمله سوداهای سﻴاسی و اقتصادی)
پﻴدا کنند ،سرخوردگان از مبارزه با رژﻳم،
ضدامپرﻳالﻴستهاوضدصهﻴونﻴستهای
چﭗ ،برخی اصالح طلبان مذهبی،
ملیگراﻳان فاشﻴست ،و برخی ملیگراﻳان
سوسﻴالﻴست را با هم در ﻳک جهت متحد
ساخته است.
البﻴﻴستهای نفتی آمرﻳکاﻳی و اروپاﻳی
نﻴز که خواستار سرماﻳهگذاری در بخش
انرژی اﻳران هستند با اﻳن جرﻳان همکاری
میکنند .اﻳنها اهداف مختلفی دارند و
نباﻳد همه را طرفدار جمهوری اسالمی
معرفی کرد اما فعال در ﻳک هدف که
برداشتن تحرﻳمها و سرازﻳر شدن دالرهای
نفتی هر چه بﻴشتر به جﻴب خامنهای و
سپاهﻴان و مراجع قم و نزدﻳکانشان و
بطور مختصر کاست حکومتی است با
هم توافق دارند.

برﮔرﻓﺘه از ﭘایﮕاه اینﺘرنﺘی «خﺒرنامه ﮔویا»

اﮔر به روحانی رای داده بودم..

بقیه از صفحه 1۵

شایستهساالری را مالک قرار داده است .از
دید او مصطفی پورمحمدی مدیر با تجربه
و «همه جا موفق» بوده ،و همین ظاهرا
برای گزینش او کافی بوده است .سخن بر
سر مهارتهای مدیریتی آقای پورمحمدی
نیست .جنایتکاران بزرگی بودهاند که
در طول زمان مهارتهای جدیدی پیدا
کردهاند و (بعد از تحمل زندان و مجازات
خود) به عنوان یک نویسنده ،روزنامهنگار،
حقوقدان و مدیر و مانند اینها عضو مفید
جامعه شدهاند .ولی یک جنایتکار پیش
از هر چیز باید به پای میز عدالت آورده
شود تا فرهنگ جنایت بدون عقوبت (که
بر تمامی تار و پود نظام جمهوری اسالمی
حاکم است) نهادینه نشود .آقای روحانی
که به دلیل سمتها و موقعیتی که در
حکومت داشته و اکنون دارد در جنایت
ضد بشریت مورد چهارم یاد شده در باال
ـ تا آنگاه که برای پاسخگویی به سئواالت
خانوادههای قربانیان اقدامی موثر انجام
نداده ـ سهم دارد ،با گزینش مصطفی
پورمحمدی به عنوان وزیر و حمایت از
او ،عمال به یک عامل بزرگ جنایت سال
 6۷مدد رسانده است و بار مسئولیت آن
را بر دوش میکشد.
موفقیت روحانی در رایگیری ۲4

خرداد تا حد زیادی مرهون حمایت
نیروهای ناراضی از حکومت و امیدوار به
تحقق شعارهای امید برانگیز و انسانی
او بوده است .در بین این نیروها بدون
تردید کسانی بودهاند که در سالهای
دور و نزدیک مورد ستم حکومتیان قرار
گرفتهاند .از جمله ،میتوان حدس زد
که تعدادی از خانوادههای قربانیان قتل
عام سال  6۷نیز در بین این نیروها بوده
باشند .بدون تردید ،اکثریت قریب به
اتفاﻕ این نیروها نمیتوانستند تصور کنند
که رای آنها ممکن است در برگزیدن
عنصری مانند مصطفی پورمحمدی به
وزارت هزینه شود .بسیاری ممکن است
از این نظر احساس گناه کنند ،ولی این
احساس نابجا است .واقعیت این است که
اینان با اعتماد به شعارهای آقای روحانی
و بدون کمترین شاﺋبهای که رایشان
چنین برآیندی داشته باشد با حسن نیت
تمام رای خود را به صندوﻕ انداختهاند و
من که رای ندادهام به سهم خود میتوانم
بگویم که اگر به روحانی رای داده بودم
اکنون نه احساس گناه که احساس شرم
میکردم ـ احساس شرمی بزرگ از این که
تک رای من در باال آمدن عنصری مانند
مصطفی پورمحمدی سهمی ولو بسیار
کوچک داشته است.

Tara Home Improvement
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﳒﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺰﻝ ،ﺑﺮﻕﮐﺸﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻭ  ...ﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
(703) 209 3212
ﺩﺍﺭﺍﯼ  Licenseﻭ Insurance
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خالی از شوخی

برنامه روحانی در...

بزرگ در استادیوم آزادی بگذارم و همه
تماشا کنند.
پرسیدم :من این را گفتم؟ با زانوهایش
محکم به گردن من فشار آورد و گفت:
نه تو نگفتی ،عمهات گفت؟ چرا دروغ
گفتی؟ گردنم حسابی درد گرفته بود و
میخواستم بخوابم .جواب دادم :منظوری
نداشتم فقط تقیه کردم! از من مسلمان
چه توقعی داری؟ گفتند اگر روحانی بیاید
اوضاع عوض میشود.
االن دو سه شب است که هر سه تای
آنها به خواب من نمیآیند .انگار که این
غربیها اصال با تقیه حال نمیکنند .حاال
باید یک تقیه دیگر پیدا کنم و به این سه
تا قالب کنم تا دوباره به خوابهای من
بازگردند.

اعتالی جنبش دانشجویی نیز صادﻕ است.
دیگر ایراد بزرگ برنامه روحانی کیفی
بودن صرف آن است و کمیت در آن اراﺋه
نشده است .مفاد برنامه قابل اندازهگیری
نیست .در زمانه کنونی و با توجه به
گسترش مدلهای کمی و ریاضی در
ساماندهیهای سیاسی و اجتماعی،
برنامهای برای اداره کشور ارزشمند است
که محتویش صورت کمی و سنجش عینی
قابل اندازهگیری باشد.
نادیده گرفتن ماهیت پروسه ای
اجتماع و سیاست دیگر اشکال برنامه
است .در این برنامه بیش از حد به
مهندسی اجتماعی تکیه شده است .گویی
دولت ابرقدرتی است که میتواند به یکباره
بر اساس نشاطی که پس از اعالم نتایج
انتخابات حاصل شده است ،تغییرات
زیادی را در کشور ایجاد کند.
این برنامه انتظارات و توقعات را
باال میبرد .محتوای آن حالت انقالبی

بقیه از صفحه ۳1

اخبار ورزشی

شنیدیم که تیم بسکتبال ایران موفق
شد به مقام قهرمانی آسیا برسد .البته از
شنیدن این خبر خوشحال شدیم اما در
عین حال کمی هم غمگین و افسرده
شدیم.
آخر این تیم بسکتبال ایران هم بیکار
است که در میان مردم ایران هیجان پیروزی
ایجاد میکند و بعد توجه دختران و زنان
به این ورزش جلب میشود و بعد بخواهند
به سالنهای مسابقه بروند و بعد آنها را
با کتک و لگد و ناسزا بیرون میاندازند؟
آیا همان فوتبال ما برای دختران و زنان
هموطن کافی نیست؟ چرا کار را سختتر
میکنید؟

بقیه از صفحه ۳۳
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افقی
 1ـ نمایان و پدیدار ـ کتابی است از دکتر علی بهزادی
روزنامهنگار معاصر در شرح احوال دولتمردان و رخدادهای
دهه پیش از انقالب.
 ۲ـ از کشیدنیها در بانک و بازار ـ دنباله و تابع ـ گاه
بیمحل میخواند!
 3ـ پرندهای کبود رنگ که بیشتر کنار آب مینشیند ـ
کار بعضی حیوانات که خوراک را نیم خورده برمیگردانند
و دوباره میجوند ـ خندهرو ،شادمان.
 4ـ وسیلهای مسی یا حلبی که در قدیم در همه
خانهها وجود داشت و اینک نوع پالستیکی آن به بازار
آمده است ـ سخت و محکم ـ روکار ساختمان.
 5ـ از کشورهای وابسته به شوروی سابق ـ از صفات
حضرت حق ـ درنوردیدن.
 6ـ دشنام و نفرین ـ بندگی ـ شهری در استان
کرمان ـ شکار کوهی.
 ۷ـ مخالف ـ زرنیخ سفید ـ سفرنامههای او به دستور
منصور سامانی به فارسی هم ترجمه شده است.
 ۸ـ دو بین ـ از مرتجعین ـ نسبت همسر دوم آقا
با همسر اول.
 9ـ موجودی ذرهبینی ـ در مقابل کار شایان میدهند
ـ تالش و جدیت.
 10ـ سیلی ـ پراکندگی و تفرﻕ ـ طاقت و توان ـ
گوشت به گویش آذری.
 11ـ عالمت صفت تفضیلی ـ وسیله جدا کردن شن
از ماسه ـ رنج و سختی در کار.
 1۲ـ آن که مورد استهزای دیگران قرار گرفته ـ هر
روییدنی از زمین ـ محل مسابقه اسبدوانی.
 13ـ از چند پهلوان میگوید! ـ ماهی از سال فرنگی
ـ از اجسام معدنی.
 14ـ دیرینهتر ـ کتاب داستان ـ خشنود و خرسند.
 15ـ مجمع الجزایری بزرگ در اقیانوس کبیر متشکل
از چند کشور اروپایی و آسیایی ـ نوعی تنپوش زنانه.

عمودی
 1ـ وزیر اسماعیل و احمد سامانی در قرن چهارم
هجری قمری.
 ۲ـ بزرگواری ،بلندقدری ـ دستافزار خوشنویس ـ
آن که نقص عضوی دارد و معیوب است.
 3ـ قرمز دانه از شیره این گیاه تغذیه میکند ـ هم
میزنند ،هم میکشند ـ به هم برخورد کردن.
 4ـ آتش آذری ـ از انواع ترشی ـ با توﭖ همراه میزنند!
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جدوﻝ سو دکو این شماره
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تحقق این برنامه را دارند.
در برنامه روحانی وزن امید بیشتر از
تدبیر است .اما مرزهای امیدبخشی آن با
امید کاذب معلوم نیست .تدبیر در نبود
راهکارهای اجرایی و غفلت از موانع و
تنگناها ،کم فروغ شده است .اما هر چه
هست در صورت تحقق برنامه روحانی در
مقایسه با خط مشی احمدینژاد برای
توسعه ،دمکراسی و رفاه مردم ایران
مناسب است و حداقل روند منفی و سیر
قهقرایی حاکم را متوقف میسازد.

نسبت به وضع موجود دارد اما در فرم
به اصالحطلبی محافظهکار تعلق دارد.
این تعارض اجرای برنامه را با مشکل
مواجه میسازد .همچنین کماکان رویکرد
پوپولیستی در برنامه قابل مشاهده است
اگر چه به شدت مواضع روحانی در ایام
تبلیغات انتخاباتی نیست.
در مجموع برنامه روحانی نمره
متوسط به پایین میگیرد .ضمن این
که تحقق آن نیز دور از دسترس به نظر
میرسد .همچنین معلوم نیست خود وی
و وزرایش چه قدر اراده و توان الزم برای

حل سودکو شماره قبل
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ـ بانگ و صدا.
 5ـ پیامبر ـ دستمزد ـ ضمیر متکلم وحده.
 6ـ از حشرات مزاحم و خونخوار ـ صریحاللهجه ـ از
سورههای قرآن مجید.
 ۷ـ از القاب تشریفاتی بزرگان عرب ـ آگاه شدن ـ تخته
زیر ریل خط آهن.
 ۸ـ دستار یا شال کمر ـ قایق بزرگ موتوری ـ آهنگر.
 9ـ طرفدار و مدافع ـ زمان بازی در ورزش خشن ـ
چراغ آسمان.
 10ـ از سبزیهای خوراکی است و حرف سوم آن را با
«و» هم مینویسند ـ تصدیق آلمانی ـ فرزند عرب.
 11ـ برادر عرب ـ شهری در آب ـ از آن سو آیین است.
 1۲ـ شادمانی ـ از خود راندن ـ از آالت موسیقی ـ
عالمت مفعول بیواسطه.
 13ـ تابش و فروغ ـ میوه پسندیده ـ روزگاری یکهتاز
جنگل در پرده سینما بود!
 14ـ از ایاالت شبه قاره ـ آهنگر نامدار ـ سختی کشیدن
برای تهذیب نفس.

 15ـ نویسنده و فیلسوف فرانسوی خالق «نامههای
ایرانی» و «روحالقوانین»
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