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تفاوت بین شنیدن و گوش دادن، 
بحثی در رابطه با مدیریت 

 سخنران: فرشید مقیمی 

دوشنبه 18 نوامبر )27 آبان(

بحث آزاد
روابط ایران و آمریکا، چالش های تاریخی

)در رستوران نیبرز(

دوشنبه 11 نوامبر )20 آبان(

مذاکرات ایران و آمریکا 
و بقیه قضایا

برنامه مراسم آشتی ایران و آمریکا:
ـ اعالم برنامه توسط عادل فردوسی پور از برنامه 

»نود« و جی لنو از برنامه »تونایت شو«.ژ
ـ موسیقی افتتاحیه توسط علیرضا افتخاری 

خواننده حزب اللهی.
ـ نطق باراک اوباما.

ـ موسیقی توسط لیدی گاگا و جنیفر لوپز 
خوانندگان ضد حزب اللهی.
ـ نطق حسن روحانی.

ـ برگزاری مراسم سنتی »زیرلفظی« توسط پدر 
داماد از کشور کنیا با ویدیوی اینترنتی اسکایپ.

ـ رقص خردادیان و شکیرا.
ـ صرف »ماء الشعیر« توسط مهمانان ایرانی و 

شراب و ویسکی توسط مقامات آمریکایی.
ـ برگزاری نماز عشاء و نواختن زنگ کلیساها 

بصورت هم زمان.
ـ مراسم روبوسی اوباما و روحانی و همسران 

آن ها.
و  بره حالل  چلوکباب  ـ صرف شام شامل 

استیک خوک توسط کبابی کاخ سفید.
ـ مراسم گالب پاشی به صورت شرکت کنندگان.
ـ تعویض کلید کاخ سفید با کاخ جماران به 

صورت سمبولیک بین روحانی و اوباما.
 Time to Say ترانه اجرای  و  مراسم  پایان  ـ 

Goodbye توسط سارا برایتمن انگلیسی.

***

از هم  و شوروی  گورباچف  به  نوشتیم  نامه 
پاشید. نامه دادیم به اوباما دولت آمریکا ورشکسته 
شد. اگر یک »اس ام اس« کوتاه برای نتانیاهو بزنیم 

کنترل دنیا به دست ما خواهد بود!

***
فکر کردیم آمریکا پولداره و وضعش خوبه رفتیم 
باهاش مذاکره کنیم. هنوز شروع نکرده دولتش 
ورشکسته شد و به جای مستکبر شد مستضعف! 
نکنه فردا مجبور بشیم خرج آمریکا را هم مثل لبنان 

و فلسطین را بدهیم؟

***
محمود احمدی نژاد هشت سال مدیریت جهانی 
کرد ولی نتوانست از خرابه های حادثه 11 سپتامبر 
دیدن کند. حسن روحانی بعد از دو سه ماه اگر 
اراده کند می تواند در کاخ سفید sleep over کند!

***
اگر حسن روحانی بتواند درست و حسابی با 
آمریکا مذاکره کند هم دالر پایین می آید و هم 
سهمیه قرعه کشی گرین کارت ایرانی ها در آمریکا 

باال می رود.

***
حاال که قراره با آمریکا رفت و آمد کنیم بهتر 
نیست لباس های جوادی دوخته شده در ترکیه و 
امارات را کنار بگذاریم و کمی مارک تامی هیل 

فیگر بپوشیم؟

***
از موقعی که حرف از آشتی ایران و آمریکا شده 
نمی دانم روز دانشجو را جشن بگیریم یا روز 13 آبان 

یعنی روز اشغال سفارت آمریکا را؟

***
خدا کند حسن روحانی که این همه حرف از 
کلید می زند، کلید کاخ سفید را هم داشته باشد...

***
اگر حسن روحانی دو ماه روزنامه »کیهان« را 
نخواند نه تنها در مذاکره با آمریکا موفق تر خواهد بود 
بلکه حتی شاید بتواند آمریکا را مستعمره ایران کند!

***
در مذاکره باید منصف بود و از خود گذشت 
نشان داد. مثال برای آشتی با آمریکا بهتر است 
میشل اوباما قبول کند که به زیارت امام رضا برود 

و زن حسن روحانی هم قبول کند که برای خرید 
از مغازه »ویکتوریا سیکرت« به آمریکا سفر کند.

***
تغییر شعارها در طول مذاکره با آمریکا:

1ـ  مرگ بر آمریکا
۲ـ  خاک بر سر آمریکا

3ـ  خدا بگم چکارت کنه...
۴ـ  ای پدر سوخته!

۵ـ  بیا یه ماچ بده به بابا!

***
حسن، خیلی خطرناکه! چرا این عراقچی را 
فرستادی برای مذاکره؟ نکنه آمریکایی ها قاطی 
کنند و فکر کنند دارند با عراق مذاکره می کنند 

نه ایران؟...

***
»اس ام اس« باراک اوباما به حسن روحانی: 

یک high five بده حال کنیم.
به   five جواب:  در  روحانی  اس«  ام  »اس 

اضافه یک؟

جشن هالوین
برای  آمریکا  هالوین  در جشن  من هر سال 
ترساندن دوستان و همسایگان معموال نقاب چهره 
رییس جمهورهای ایران را می زنم و به در خانه آن ها 
می روم. تا حاال هم وقتی که در را برای من باز 
کرده اند فورا از وحشت جیغ زده اند و فرار کرده اند.
نقاب  با  می کرد.  فرق  کمی  وضع  امسال 
حسن روحانی اصال کسی از من نترسید و فرار 
نکرد. حتی خانم مسن همسایه می خواست مرا 
به عنوان فرزندخواندگی خودش قبول کند و کلی 
بهم شکالت و آب نبات داد که شب پیش او بمانم. 

مرسی روحانی!

روحانی و احمدی نژاد
حسن روحانی گفت: دولت من با دولت قبلی 
کامال متفاوت است. وی اضافه کرد: دولت قبلی 
می گفت خورشید از غرب به شرق می آید و من 

می گویم خورشید منطقا باید از شرق به غرب بیاید. 
البته من و آقای احمدی نژاد در مورد روزهای ابری 

کامال توافق داریم...

دانشگاه ایرانیان
دانشگاه ایرانیان با مدیریت احمدی نژاد:

ـ تنها دانشگاهی که باید مدرک آن را در کوزه 
گذاشت و با آب آن وضو گرفت!

)موضع قاطی پاتی دکتر شریعتی بعد از شنیدن 
خبر افتتاح این دانشگاه(

تقلب ۸۸
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسالمی، 
گفت: افرادی هستند که حاضرند با سند و مدرک 

ثابت کنند که در انتخابات 88 تقلب شد.
او گفت: وقتی بسیج و سپاه وارد معرکه شود 
یعنی کلک و تقلب، چون ریشه های سنتی اسالمی 
آن ها قوی است. وی اضافه کرد: سئوال کرده اند 
که آیا امام مخالف آزادی بود؟ البته امام دستوراتی 
دادند در برخورد با آزادی ها، اما این دلیل نمی شود 

که ایشان طرفدار آزادی نبودند!
او گفت: اگر شما کرم نداشتید چرا اینترنت را 
قطع کردید؟ چرا فرزندان کاندیداها را بازداشت 
قبل  روز  یک  را  انتخابات  نتیجه  چرا  و  کردید 
اعالم کردید؟ این احمدی نژاد را که آمد و کشور 
را به هم ریخت و همه را به جان هم انداخت چرا 
حمایت کردید؟ امروز بهای این تقلب انتخاباتی را 

می دهید...
وی اضافه کرد: والیت فقیه این نیست که همه 
نظرات ما عین نظر ولی فقیه باشد. البته اگر نظر 
ایشان غلط هم باشد ما باید دنباله رو باشیم اما حق 
اعتراض خود را حفظ کنیم و در خیابان ها از پلیس 

و نیروی انتظامی کتک نخوریم!
او در خاتمه گفت: برخالف آنچه که روزنامه 
»کیهان« می گوید برنامه ریزی از آن سو نبود و 
برنامه ریزی از این سو بود. خودمان کردیم که لعنت 

بر خودمان باد!

برگ هایی از تاریخ
از شعبان بی مخ پرسیدند: آیا شما به راستی 

بی مخ هستید؟
جواب داد: من که شاه را آوردم بی مخ هستم 

یا شما که شاه را بردید؟

مقایسه احمدی نژاد 
و روحانی

جوک قدیمی:
توی اتوبان تهران ـ قم ترافیک بود. یکی از 

راننده ها از یک عابر می پرسد: چه خبره؟
گروگان  را  احمدی نژاد  عابر جواب می دهد: 
گرفته اند و گفته اند که یا سه میلیارد تومان می دهید 

و یا او را آتش می زنیم.
تا حاال چقدر کمک جمع  راننده می پرسد: 

شده؟
عابر جواب می دهد: هر کس به وسع خودش، 

یک لیتر... دو لیتر بنزین.
جوک جدید:

توی اتوبان تهران ـ قم ترافیک بود. یکی از 
راننده ها از یک عابر می پرسد چه خبره؟

عابر جواب می دهد: حسن روحانی را گروگان 
گرفته اند و گفته اند یا باید پنج میلیارد تومان بدهید 

و یا او را آتش می زنیم.
راننده می پرسد: تا حال چقدر کمک جمع 

شده؟
عابر جواب می دهد: هیچ کس بنزین نداشت 
ولی دو سه هزار تا فندک و کبریت جمع شده 

است...

سئوال های شرعی
آیا برادران »اواخواهر« اسالمی که بعد از مرگ 
به بهشت خواهند رفت و با حوریان بهشتی روبرو 
خواهند شد از تماس بدنی با آن ها نوعی پاداش 

می گیرند یا مجازات؟
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که  این  فهمیدن  از  بعد  شریعتی  دکتر 
همجنس گرایان هم آدم هستند

قبل از روحانی، بعد از 
روحانی

قبل از این که روحانی سر کار بیاید خواب 
»پیکان« و »پراید« و از این چیزها می دیدیم. حاال 
که حسن روحانی آمده هر شب خواب »مازراتی« 

و »پورشه« می بینیم...

جهان باقی
روحانیون و مذهبی ها با آن که به آن جهان باقی 
نرفته اند و از آنجا باز نگشته اند می گویند در آن دنیا 
در نهرهای بهشت شراب جاری است و حوریان به 

مسافران بهشت عسل می خورانند.
این چه بهشتی است که من به جای آبجو و 
ویسکی باید شراب که معموال صبح روز بعد به من 
سر درد می دهد بخورم؟ حاال این که به عسل هم 
حساسیت دارم و تنگی نفس می گیرم بماند برای 

بحث های آینده!

مذاکره با ایران
و سخنگوی  مسئول  اشتون،  کاترین  خانم 
سیاست های خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران 
گفت ترکیب تیم پنج باضافه یک در دور جدید 

مذاکرات با ایران تغییر نخواهد کرد. 
او گفت: مسئولین مذاکره ایرانی خواستار تغییر 
ترکیب این تیم به شش منهای یک  یا چهار به اضافه 
یک بوده اند تا رشته مذاکرات را به نوعی شطرنج 
سیاسی تبدیل کنند اما ما گول آن ها را نخورده ایم!

نامه کاترین اشتون به 
جلیلی

دیروز فهمیدم که تو نقص عضو داری. چرا این 
را به من نگفتی؟ مذاکره یعنی چی؟ من تو را خوب 

درک می کنم. ما اصال برای چیزی که وجود نداشت 
با هم مذاکره کردیم. وقت من و خودت را برای 
این نقص عضو ساده تلف کردی و از رابطه خودمان 
نتیجه ای نگرفتیم. من به سیاست کاری ندارم ولی 
اگر چیزهایی را که نداری از من پنهان کنی رابطه 
ما معقول نخواهد بود. من متوجه شدم که تو اصال 
نمی خواهی با من دست بدهی و مرا لمس کنی 
اما اصال نمی دانستم این بخاطر نقص عضو توست 
و آن را ابلهانه به حساب قوانین بچگانه اسالمی 
و شاید هم شرمساری و تعارف ایرانی تو گذاشتم.

تو اگر حتی روی صندلی چرخدار باشی یعنی 
به اصطالح vegetable هم باشی برای من مهم 
نیست. خودت می دانی که چقدر از گوشت بدم 
می آید. روزی دو سه کیلو هویج و موز می خورم که 

رژیم سبزی خواری خودم را حفظ کنم.
من برای مذاکره با تو حدود ۲00 یورو خرج 
کردم تا لباس های پوشیده بخرم و بپوشم. اما 
تو حتی به من نگاه هم نکردی و بیشتر متوجه 
مترجم کره ای جوان که دامن کوتاه و لباس سینه باز 

پوشیده بود شدی.
امیدوارم نفر جدیدی که برای مذاکره با من 
می فرستی برعکس اسمش که ظریف است کمی 

مردانه و خشن تر از تو باشد.
قربان تو... کاترین اشتون

رابطه های قدیم، 
رابطه های جدید

چند روز است می خواهم مطلبی درباره رابطه 
منطقی و حتی ریاضی بین سامسون و دلیله این 
 Dell و Samsung دو عاشق قدیمی با شرکت های
بنویسم اما می دانم چون کسی تا حاال این رابطه ها را 
مقایسه نکرده از مطلب من چیزی نخواهد فهمید. 

برای همین هم این مطلب را ننوشته ام!

شوخی با »کیـهان« تهران
این هم نوعی دستکاری در ستون نامه های 
خوانندگان )که توسط خود نویسندگان »کیهان« 
ساخته و چاپ می شوند(. به جای خود »کیهان« ما 
جواب نامه ها را داده ایم که فکر می کنیم جواب های 

مناسب تری هستند.
خواننده: بعد از مدت ها که امام خامنه ای رهبر 
معظم انقالب صحبت نکرده بودند، خیلی گرفته 
بودم و با صحبت های ایشان در روز 13 آبان روز 
مبارزه با استکبار جهانی واقعا خیلی انرژی گرفتم!
که  می دهد  نشان  این  »کیهان«:  جواب 
فرمایشات آقا مانند نوشابه »رد بول« انرژی آفرین 

است!
خواننده: موضوع افشاء شده شنودهای آمریکا 
از شهروندان و دولتمردان اروپا نشان دهنده این 
واقعیت است که ما مردم ایران 3۵ سال زودتر 
را فهمیدیم و سفارت  بقیه کشورها واقعیت  از 
آمریکا را تسخیر کردیم و با نداشتن رابطه با این 
شیطان بزرگ النه جاسوسی اصال نتوانسته از ما 

جاسوسی کند!
تمام  از  که  فیلم هایی  از  غیر  به  البته  ـ 
مسافرت های رهبر و کلیه مکالمات تلفنی ایشان با 
»حماس« و »حزب اهلل« و بشار االسد و بقیه دارند.
خواننده: کشور کوبا توانست ۵0 سال تحریم 
آمریکا را پشت سر بگذارد. مگر ما کجایمان کمتر 

از کوباست که از آمریکا بترسیم؟!
ـ البته بعد از ۵0 سال از کشور کوبا چیزی 
باقی نمانده که بتوان اسمش را کشور گذاشت. 
البته که ما هم می توانیم به راحتی مانند کشور 

کوبا باشیم. ولی چرا؟
خواننده: اگر بخواهیم پیرو رهنمودهای رهبر 
افزایش جمعیت پیش  معظم انقالب به سمت 
برویم باید از زندگی های پر تجمل امروز به سمت 

ساده زیستی برویم!
ـ منظور شما را از این شعار درست نفهمیدیم. 

پول و ثروت به زیر شکم چه ربطی دارد؟
خواننده : از یادداشت های روز مسئول »کیهان« 
با چه زبانی می توان تشکر کرد؛ هم قلم زیباست و 

هم تحلیل زیباست.
ـ این را احتماال خود حسین شریعتمداری نوشته 

و عمدا جواب نمی دهیم!
خواننده: برای رضای خدا به دو فرزند مدرسه ای ام 
که از مهر مادر بی نصیب اند و پدرشان بیکار است 

کمک کنید که به نان شب محتاج هستند.
ـ اوال که توی سر سگ بزنید صیغه پیدا می شود. 
دوم این که اگر آقای احمدی نژاد می گوید در ایران فقر 

وجود ندارد شما دارید زر زیادی می زنید!
فاقد محتوای  برنامه های  این همه  خواننده: 

طول  در  اسالمی  جمهوری  سیما«ی  و  »صدا 
شبانه روز چند بار تکرار می شوند ولی برنامه »به 

سمت خدا« فقط یکبار پخش می شود. چرا؟
ـ چرا از خدا نمی پرسید که به مسئولین تذکر 

دهد؟
آمریکا  با  رابطه  داشتن  اگر صرف  خواننده: 
مشکل را حل می کرد اکنون هیچ یک از کشورهای 

دنیا نباید مشکل می داشتند.
البته حدود 90 درصد کشورهای دنیا که  ـ 

آمریکا  با  که  ندارند همان هایی هستند  مشکل 
رابطه خوب دارند.

خواننده: با ۵00 یا ۶00 هزار تومان حقوق و 
وجود تورم ۴0 درصدی چگونه می توان زندگی کرد؟ 
زیر بار قرض کمرم خم شده است. ما شهید داده ایم 

که زیر بار ظلم و زورگویان و مستکبران نرویم.
رییس جمهور  با  تورم،  و  ـ در مورد حقوق 
اعتدال و منطق تماس بگیرید و الکی شعارهای 

سیاسی ندهید!


