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روابط ادبی ایران و هند

 سخنران: احمد کریمی حکاک 

دوشنبه 16 دسامبر )25 آذر(

جنبش دانشجویی ایران

 سخنران: علیرضا کیانی 

دوشنبه 9 دسامبر )18 آذر(

انگولک به اخبار ایران
روزنامه های  مجدد  انتشار  از  جلوگیری   *

»نشاط« و »هم میهن«
ـ باعث نشاط روزنامه »کیهان« و هم میهنان 

اسالمی شد!
* اژه ای دادستان کشور: ما با »فیس بوک« 

مخالف هستیم.
ـ پیشرفت یعنی این! قبال با book مخالف بودند 

حاال با »فیس بوک«!
* فرمانده سپاه پاسداران: هر وقت بخواهیم 

زیر قرارداد ژنو می زنیم و کان  لم یکن می کنیم.
ـ این بار دالرتان به هشت هزار تومان خواهد 
رسید! اگر زیرش می زنید روی حرفتان هم بایستید.
در  مسافربری  هواپیمای  اضطراری  فرود   *

کرمان.
ـ احتماال خلبان تریاکش را جا گذاشته بوده!

* دانشجویان ستاره دار نمی توانند به دانشگاه 
برگردند.

ـ حاال باید یکی از ستاره های شوی آکادمی 
گوگوش بشوند!

* سرعت کنونی اینترنت توهین به ملت ایران 
است.

ـ در عوض محاکمه و اعدام های سریع جبران 
می کند و باعث افتخار ایرانیان می شود!

* یک زندانی را پس از سکته قلبی اعدام کردند.
ـ اینجوری طرف کلی هزینه عمل صرفه جویی 

کرد و تازه به احتمال قوی زیر عمل می مرد!
* مدیرعامل سازمان بهشت زهرا: علت آلودگی 

هوا را از مدیر بهشت زهرا بپرسید.
ـ برای این که گندش در نیاید چرا از مرده های 

قبرستان نمی پرسید؟
* علی الریجانی: تالش کنید ساختار برنامه 

هسته ای حفظ شود.
ـ بابا، یکی به این یارو درباره مذاکرات ژنو خبر 

بده. طرف توی باغ نیست!
* قرا ئتی رییس ستاد اقامه نماز کشور: باید سن 

ازدواج به 13 سالگی کاهش یابد.
ـ یارو مثل این که قرص وایاگرا زیادی مصرف 

کرده، صداش از جای گرم در میاد!
* حضور حداقل 30 هزار طلبه خارجی در ایران 

اسالمی امروز.
ـ به جای توریست که بیایند پول خرج کنند 

یک مشت گدای عالف و بیکار جذب کرده ایم!
* به علت آلودگی هوا وزارت بهداشت خواستار 

تعطیلی تهران شد.
ـ که مردم خونه بمانند و منقل ذغالی به راه 

بیندازند و سیگار بکشند و وضع را بدتر کنند؟
* با وجود توافقات ژنو بر سر مسائل هسته ای، 

قیمت دالر در بازار تهران باال رفت.
ـ  مثل این که قرار بود ایران زیر قولش بزند 

نه آمریکا!
اول  روز  از 100  روحانی  تلویزیونی  گزارش   *

عملکرد دولت.
ـ خالصه اش: جای همه خالی، خیلی خوش 

گذشت!

۱۰ دلیل شکرگزاری ایرانیان
به مناسبت عید شکرگزاری در آمریکا

 Thanksgiving هفته گذشته عید شکرگزاری یا
در آمریکا برگزار شد. این روزی است که اهل خانواده 
و دوستان و آشنایان دور هم جمع می شوند و با 
خوردن غذای مفصلی که معموال بوقلمون و ژامبون 
خوراک اصلی آن است )مثل سبزی  پلو ماهی نوروز 
خودمان( خدا را شکر می کنند که به آن ها نعمت و 
برکت و غذای خوب و مخصوصا دسرهای خوشمزه 
بعد از غذا را ارزانی فرموده است. این عید از زمان 

ورود نخستین مهاجرین اروپایی به آمریکا شروع 
شده است.

از  اگر عید شکرگزاری به جای یکی  راستی 
اعیاد مذهبی در ایران انتخاب می شد چه اتفاقی 
می افتاد؟ ایرانیان امروز از خدا برای چه تشکر و 
قدردانی می کردند؟ دالیل زیر زیاد دور از تصور 

نیستند:
را روی سه هزار  را شکر که دالر  ـ خدا   10
تومان نگه داشت وگرنه نمی توانستم هزینه شهریه 
فرزندم که در خارج درس می خواند را بفرستم! 

)یک پدر ایرانی(
ـ خدا را شکر که امسال مثل زن های همسایه   9
نباید عید شکرگزاری را بیرون زندان اوین که فرزندم 

آنجاست برگزار کنم.)یک مادر ایرانی(
۸ ـ خدا را شکر که مذاکرات ژنو با موفقیت 
همراه بود. شاید قیمت دالر پایین بیاید و پولی 

دربیاوریم. )یک بازرگان ایرانی(
ـ خدا را شکر که به مرحمت انقالب اسالمی،   ۷
هم زن دارم، هم صیغه و هم دوست دختر. )یک 

مرد ایرانی بلهوس(
6 ـ خدا را شکر که امسال »ناجا« نتوانست 
بشقاب های ماهواره که به طریق پارتیزانی روی پشت 
بام استتار کرده بودم  پیدا کند و عیش ما را منقض 

کند. )یک شهروند تهرانی(
۵ ـ خدا را شکر که باالخره این احمدی نژاد 
دمش را گذاشت روی کولش و شرش را از سر ما 

کم کرد. )یک فعال سیاسی(
۴ ـ خدا را شکر که باالخره سوئد تقاضای 
پناهندگی ما را قبول کرد و ما می توانیم از این جهنم 

دره بزنیم بیرون. )یک پناهنده ایرانی(
به  ما  امسال  که مسافرت  را شکر  3ـ خدا 
ایران به ماه محرم و رمضان نیفتاد. )یک هموطن 

مقیم خارج(
ـ خدا را شکر که این ارمنی ها را مثل بهایی ها   ۲
از ایران بیرون نکردند وگرنه امسال این ژامبون و 
بوقلمون ما بدون شراب های آن ها صفایی نداشت. 
رژیم سابق و مخالف  به  ایرانیان وفادار  )بیشتر 

رژیم امروز(
از  هوا  آلودگی  امروز  که  شکر  را  خدا  ـ   1
9۸ درصد به 90 درصد رسیده و نباید با لباس 

فضانوردان آمریکا و با کپسول اکسیژن به خیابان 
برویم. )یک شهروند تهرانی و یا اهوازی(

فاسدترین کشورها
سازمان شفافیت بین الملل آمار جدید امسال 
خود را درباره فساد اداری و اقتصادی منتشر کرد. 
در این جدول کشورهای ایران و افغانستان افزایش 
می دهند.  نشان  فسادها  نوع  این  در  بیشتری 
کشوری چون تاجیکستان بهبودی های مختصری 
در این زمینه به دست آورده است. کشور سومالی 

بعنوان فاسدترین کشور دنیا معرفی شده است.
کسی نمی داند این فسادهای اداری و اقتصادی 
این علت است که  به  آیا  آب می خورد.  از کجا 
سر  بر  کشورها  این  در  مذهبی  حکومت های 
به  )که  دانمارک  کشور  انتخاب  آمده اند؟  کار 
به  است(  معروف  دنیا  کشور  »المذهب« ترین 
عنوان سالم ترین کشور دنیا نمی تواند دلیلی بر این 

مدعا باشد؟

خبری از احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد در نوشته ای که در تارنمای 
جهان منتشر شده عنوان کرده است که »نرمش 
او  باید در زمان من مطرح می شد.  قهرمانانه« 
او  زمان  در  نرمش  این  چرا  که  این  توضیح  در 
انجام نگرفت گفته است: آنقدر سرم شلوغ بود و 
مشغول مدیریت جهانی بودم که اصال یاد »نرمش 

قهرمانانه« نیفتادم!

رقیق سازی هسته ای و 
مذاکرات ژنو

بسیاری از خوانندگانی که زیاد به کار سیاست و 
مذاکره وارد نیستند پرسیده اند باالخره در مذاکرات 
ژنو چه پیش آمد و به زبان ساده و عامی نتیجه 

آن چه بود؟

برای اطالع این گروه از خوانندگان خالصه 
این مذاکرات و نتیجه آن را همراه با داستان کامل 
غائله فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی در 

اینجا نقل می کنیم.
می دانید که جمهوری اسالمی ایران را به عنوان 
یک بچه تخس و شرور می شناسند. آن ها با این که 
بیلیون ها بشکه نفت و میلیون ها متر مکعب ذغال 
سنگ دارند پایشان را در یک کفش کرده بودند که 
می خواهند از نیروی اتم برای تولید برق استفاده 
کنند. همه کشورهای دنیا گفتند مبارک است! 
بعد دیدند که تمام مراکز تحقیق و تولید نیروی 
اتمی یکهو رفت زیرزمین و درهای آن ها به روی 
همه بسته شد. آن ها در زدند ولی کسی در را باز 
نکرد و با صدای بلند گفتند: کسی خونه نیست! 
فهمیدند که در ایران کاسه ای زیر نیم کاسه است.

کشورهای غربی با عصبانیت گفتند: پدرت را 
درمی آوریم! 

ایران جواب داد: هیچ غلطی نمی توانید بکنید! 
کشورهای غربی دیدند واقعا هم هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند چون نفت و گاز مفت و ارزان ایران 
از دستشان می رود. آمدند و گفتند: ما خودمان به 

شما برق ارزان می دهیم.
ایران گفت: الزم نکرده! 

گفتند: نیروگاه ها را خودمان می سازیم!
ایران گفت: روسیه قرارداد را گرفته؛ زیرش 

بزنیم جریمه دارد.
بعد ایران پرروتر شد و زیر تمام کو ه های ایران  
نیروگاه های اتمی درست کرد و به جای این که به 
مردم نان و آب بدهد غنی سازی را شروع کرد و 
سانتریفوژ پشت سانتریفوژ نصب کرد. بعد صدای 
مردم در آمد که آقا ما برق ارزان نخواستیم وقتی که 
قیمت گوشت و نان و مسکن و ... بطور لحظه ای 
باال می رود. آمدند و گفتند: شما زر زیاد نزنید 
چون عقلتان نمی رسد! بعد هم چهل پنجاه هزار 
تومان انداختند جلوی ملت که البته خیلی ها را 

ساکت کرد.
غربی ها می گویند: به کسی که صبح تا شب 
مرگ بر آمریکا و اسراییل می گوید و می خواهد 
اسراییل را از نقشه دنیا حذف کند نباید اصال اجازه 

داد توی کار هسته ای باشد.
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محل برگزاری جلسه: کال� مونتگمری
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سخنرانی نیکالس گرجستانی

این سخنران به زبان انگلیس انجام خواهد شد

 Global Mega Trends and
their Implications, Part II

ایران جواب داد: حاال ما یک چیزی گفتیم؛ 
شما جدی نگیرید!

غربی ها گفتند: این بچه شیطانی است که 
چاقوی آشپزخانه را برداشته و همه را دارد تهدید 
می کند. حتی اگر جدی نباشد ممکن است روی 

زمین لیز بخورد و چاقو خودش را زخمی کند.
باالخره تصمیم گرفته شد که چاقو را از این 
بچه بگیرند. البته این کار ساده ای نبود. به او 
گفتند که اگر چاقو را ندهد پول توجیبی او را قطع 
می کنند. بچه ترسید و گفت: کتکم بزنید ولی پولم 

را قطع نکنید! 
مادر بچه یعنی روسیه یواشکی به غربی ها گفت: 
یک چاقوی کند بدهید دستش بازی کند. قول 

میده کسی را لت و پار نکنه.
همه نشستند سر میز مذاکره و چاقوی تیز بچه 
را با یک کارد کره مالی کند عوض کردند؛ کاردی 
که ماست را هم نمی برید. قرار شد که در همه 
نیروگاه ها باز باشد و هرکسی بتواند سرک بکشد و 

ببیند چه خبر است.
بعد هم قرار شد به جای غنی سازی، اگر ایران 
دوست دارد پول توجیبی اش را از دست ندهد، 
شروع به رقیق سازی کند و فعال برای مدتی اسراییل 

را هم تهدید نکند.
فرانسه برای ایران شکالت خرید، آلمان به او 
تراکتور داد، چین گفت که برایش یک تلویزیون نو 
جدید »ال جی« می خرد و بقیه کشورها چند دالری 
در جیب او گذاشتند تا خوشحال باشد و به جای 

شرارت برود درس و مشقش را بخواند.
در غرب وقتی که بچه ای را می خواهند تنبیه 
کنند برعکس ما ایرانی ها با شالق و ترکه به جانش 
نمی افتند بلکه او را در time out می گذارند یعنی 
جدا از بقیه و بدون داشتن حق بازی و شیطانی. 
ایران هم قرار است تا شش ماه در »تایم  اوت« باشد 
و اگر بچه خوبی بود او را به جمع بقیه راه بدهند. 

بعد از شش ماه خدا بزرگ است.
می بینید که نتیجه این مذاکره هم برای ایران 
و هم برای غرب مثبت است. فقط اینجا سر مردم 
ایران کاله رفته که ۲0 سال پولشان را حرام این 
غنی سازی کرده اند و آن ها را روز به روز فقیرتر و 
منزوی تر کرده اند و امروز برای چند دالر ناقابل 
دولت آن ها برای این که حسن نیت خود را به دنیا 
ثابت کند با یک چاقوی کند مثل بچه های دیوانه و 
عصبی باال و پایین می پرد و با آن که به کسی ناسزا 

و فحش نمی دهد و کسی را تهدید نمی کند اما در 
دلش برای همه خط و نشان می کشد و زیر لبی 
می گوید: بگذار پول توجیبی ام را بگیرم، می روم و 

یک چاقوی تیزتر و بزرگتر می خرم!

بهار عربی!
در اوکراین هزاران معترض به تصمیم ویکتور 
یانوکوویچ، رییس جمهورشان که الحاق به اتحادیه 
اروپا را به جای اتحاد با حکومت مسکو قبول نکرد 
به خیابان ها ریخته اند و در شهر کی یف، در میدان 
استقالل آنجا، تظاهرات عظیمی به راه انداخته اند. 
به  و عصبانی  حدود 100 هزار شهروند معترض 
تصمیم رییس جمهور روزانه و ۲۴ ساعته متحصن 

و معترض گشته اند.
به  رییس جمهورشان  که  می خواهند  آن ها 
خاطر این تصمیم گیری ناعاقالنه استعفا و از کار 

خود کناره گیری کند.
خودمانیم، دم این روس ها گرم! ما ایرانی ها را 
بگو که رییس جمهور سابق ما محمود احمدی نژاد 
هزار تصمیم اشتباه گرفت و از جلوی ماهواره بلند 
نشدیم و به خیابان نیامدیم که اعتراض کنیم و 

بگوییم باالی چشمش ابروست...
شاید وقت این است که ایرانیان به جای حسرت 
خوردن به »بهار عربی« کمی هم به »زمستان 

روسی« فکر کنند...
همه فصل های خدا زیباست.

انقراض نسل حیـوانات 
و انسان ها

یکی از رفقا از ایران عکس چند یوزپلنگ و خرس 
ایرانی را که فقط در آن منطقه دنیا زندگی می کنند 
برایم فرستاده بود و در ایمیل خودش آه و ناله سر 
داده بود که نسل این حیوانات در حال انقراض 
است و باید به آن   ها کمک شود تا این حیوانات 
بعنوان جانوران کامال ایرانی نسل شان از بین نرود. 
در جواب نوشتم: آن ممه را لولو برد! تو هم 
دلت خوش است! بعد هم عکس دو سه تا دختر 
ایرانی مقیم تهران را فرستادم که عمل جراحی دماغ 
و کلفت کردن لب و لوچه و بزرگ کردن سینه و 

ممه کرده بودند و پرسیدم: چرا به جای نگرانی از 
انقراض نسل حیوانات از انقراض نسل انسان ها 

چیزی نمی گویی؟

حکایت های ایرانی
من عاشق راننده های  تاکسی  در تهران هستم؛ 
مخصوصا مسن ترها. آنقدر از اوضاع خوب قبل از 
انقالب برات میگن که سفر یک ساعته با تاکسی 

آن ها مثل پنج دقیقه میشه!

***
نمی دونم چرا این فک و فامیل ما که برای 
تعطیالت به ترکیه می روند اولین عکسی که برای 
ما در ایران می فرستند عکسی است که  همه آن ها  

با شلوار کوتاه گرفته اند! واقعا که!

***
زنم گفت: عکسم برای شرکت در قرعه کشی 
گرین کارت آمریکا خوب نیست؛ ممکنه قبولم 

نکنند!
اول خندیدم و بعد وقتی که فهمیدم جدی 
میگه با فتوشاپ دستکاری اش کردم که خوشگل تر 
بشه. وقتی کار تموم شد، اینقدر خوشگل شده بود 

که هوس صیغه به سرم زد!

***
یکی از رفقا که دانشجوی شیمی است می گفت: 
پیاز تنها ماده ای است در دنیا که می تواند اشک 
آدم را در بیاورد. برای این که رویش را کم کنم 
عکس  احمدی نژاد را بهش نشون دادم. قراره روی 

تحقیقاتش کمی بیشتر تحقیق کنه!

***
از زمان دولت  تو فامیل داریم که  یک پسر 
رفسنجانی هنوز بیکاره و کار گیر نیاورده. اگر چند 
سال دیگر هم کار گیرش نیاید قراره بازنشسته بشه!

***
اگر یک روز قرار شد زن بگیرم، یکی از این 
دخترهایی که روی دماغشان چسب عمل جراحی 
که خوشگل تر  این  برای  نه  می گیرم؛  را  زده اند 
شده بلکه واسه این که معلومه یا خودش پولداره 

یا باباش!

***
چرا ما ایرونی ها وقتی می خواهیم از کسی تشکر 
کنیم می گوییم »انشااهلل پیر شی!« چرا نمی گوییم 

»انشااهلل جوون بمونی؟!«

***
دنبال کسی هستم که به جای من بعد از مرگم 
در قبرم بخوابه و بعد از این که کار نکیر و منکر 
با او تمام شد مرا در شب دوم چا ل کنند! نوعی 

کلک شرعی!

***
از رفیقم پرسیدم: چطور وقتی که ازدواج کردی 

و زن داری یک زن صیغه هم داری؟
گفت: مگر کسی که سینما دوست داره نباید 

تلویزیون تماشا کنه؟
گفتم: پس یک دوست دختر هم بگیر تا رادیو 

هم گوش کرده باشی!

***
دیروز پلیس توی خیابون بهم گیر داد.

ازم پرسید: آخه سوسول این هم شد مدل مو؟
می خواستم بگم: به تو با این کله کچل چه 
ربطی داره؟ ولی تقیه کردم و جواب دادم: حق با 
شماست، فردا میرم سلمونی مدل آلمانی می زنم!

***
من فکر می کنم علت این که بازار سکه طال 

اینقدر نوسان داره به خاطر اینه که مردها دعا 
می کنند قیمت سکه بیاد پایین تا بتوانند زنشان 
را طالق بدهند و مهریه کمتری  بدهند و از طرف 
دیگه خانم ها دعا می کنند که قیمت سکه بره باال!

***
چه کسی زر زیادی زده که مذاکرات هسته ای 

ژنو به نفع ایران بوده؟
اگر راست میگه پس چرا قیمت دالر روزی یک 
تومن میره باال و قیمت بنزین توی آمریکا روزی یک 

سنت میاد پایین؟

***
برای  آمده  آمریکا  از  رفیق زمان دانشگاه ما 

مسافرت و دیدن اقوام در ایران. 
از ما می پرسه: آخه شما چطوری می تونین توی 

این مملکت زندگی کنین؟
یه جوری حرف می زنه که انگار از رییس جمهور 

کشورمان هم بیشتر می فهمه!

***
با اوضاع امروز مملکت واقعا گیج شده ام که 
برای آینده ام چکار کنم؛ ادامه تحصیالت بدهم 
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هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه 1۷

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳۷بقیه از صفحه ۳۶

بقیه از صفحه ۳1

بقیه از صفحه 1۷
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  13
 14
15

1ـ  هم در قنادی است هم در بساط سبزی فروشـ  
نویسنده کتاب های قصه و رمان. 

۲ ـ روز قیامت ـ یک حرف و سه حرف ـ راننده 
اتومبیل.

3ـ  گرمی بخش خانمانسوز! ـ  جسمی است سفید 
رنگ و بدبو برای پیشگیری از بیدزدگی لباسـ  بندرگاه.

۴ ـ یک ششم غیرمنقول ـ شکننده ـ زاج سفید ـ 
دباغی پوست.

1 ـ رمانی مشهور از داستایوسکی نویسنده روس و 
فیلمی با شرکت یول براینر.

۲ـ  شهری در گیالنـ  از قهرمانان شاهنمامه.
3ـ  لرزان است و گاه اشاره به وضع ناآرامـ  نمایندگی 

یک دولت در کشور دیگرـ  دیوار قلعه.
۴ ـ آب منجمد ـ راه راه االغ ـ گوسفند ماده ـ از 

منسوبین.
۵ـ  کلمه اشاره و تنبیهـ  فلز چهرهـ  از چهار انجیل 

معتبر.
6 ـ بخیل و ممسک ـ غاشیه، روپوش زین ـ شش 

ضلعی.
۷ـ  مهتابی و پشت بامـ  سخن اشاره ایـ  پیچ و تاب.
و  نزدیکی  ـ  و قیمت  ارزش  ـ  فراهم  و  ـ مهیا   ۸

دوست شدن.
ـ راغب و آرزومند. ـ سترون  ـ از بالها و بنیان برانداز   9
10 ـ پاک و پاکیزه، فرق و جدایی ـ ابر برق  دار ـ از 

رنگ ها.
11ـ  روکار ساختمان ـ  مرکبـ  درخت بی ثمر.

1۲ـ  سایه، سایه گاهـ  عیب گوییـ  سرپرستی و اداره 
امور ایتامـ  رها و آزاد.

13 ـ غذای آبکی ـ وابسته به نیروی نظامی ـ خلق 
و خو و طبیعت.

1۴ ـ مراجعه به آراء عمومی ـ از وسایل مولد نیرو 
و برق.

بنیانگذار جمهوری  ایده های  از  آن  تشکیل  ـ   1۵
اسالمی ایران بود.

۵ـ  درمند و آزردهـ  مادر فلزاتـ  بیگانگان.
6 ـ سودای ناله کنند ـ مجسمه ای از عجایب 
و  آهنگساز  ـ  اخباری  مضارع  عالمت  ـ  هفتگانه 
موسیقیدان ایتالیایی خالق اپرای »ریگولتو« و »آیدا«.
۷ـ  سست و سبک عقلـ  پارچه  فروشـ  زادگاه 

حماسه سرای ایران.
۸ـ  بی دینـ  غذای نیمروزیـ  بزرگی و جالل.

9ـ  مثل و مانندـ  گوشت گیاهیـ  داور و حکم.
10ـ  دگرگونی و ایجاد تحولـ  اندک و قلیلـ  گوارا 

ـ خط کش نوشیدنی!
ـ نماینده  ـ پدر ترک  ـ دوست صمیمی و باطنی   11

دولت در شهری از کشور بیگانه.
1۲ـ  باال آمدن آب دریاـ  دشنام و ناسزاـ  از عشاق 

درون کتابـ  دلیری و گستاخی.
13ـ  نشانه و عالمتـ  دیکتاتور سفاک امپراتوری 

کمونیسم شوروی!ـ  پدر تازی.
ـ از مشتقات  ـ بندری در جنوب  ـ زراعت پیشه   1۴

خطرناک تریاک.

از  ـ  فراموشخانه  سازمان  به  وابسته  ـ   1۵
فوتبالیست های بنام چند دهه پیش کشورمان.
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لالااموتی ی

تا  چند  یا  و  بشوم  مهندس  و  دکتر  و 
رفیق الت و لوت پیدا کنم و بروم توی 

کار مداحی؟

***
من فکر نمی کنم همینجوری و به 
همین سادگی به زنان ایرانی باید حق 
رانندگی داد. بهتره قرار بشه که اگر از 
آکادمی گوگوش فارغ التحصیل شدند این 

حق را بگیرند.
هر گردی گردو نیست! صدای زنم 
می خواند  آواز  حمام  در  که  وقتی  را 

نشنیده اید!

***
فکر می کنم اگر بشقاب های ماهواره 
مردم را که پلیس به زور از آن ها گرفته 
ذوب می کردند می توانستیم یک راه آهن 
سرتاسری بهتر از زمان رضا شاه به نصف 

قیمت بزنیم!

***
ای آمریکای جهانخوار! چرا وقتی که 
ما غنی سازی ۲0 درصدی را به پنج درصد 
رساندیم دالرت را به جای 1۵ تومان فقط 
پنج تومان کم کردی؟ فکر کردی توی 

مذاکرات ریاضی حالیمون نیست؟

افکار عمیق تاریخی
آیا می دانستید که اگر آدم و حوا از 
همه  بود  قرار  و  می گرفتند  هم طالق 
بطور  جدایی  از  بعد  آن ها  دارایی های 
مساوی بین آن ها تقسیم شود سهم آدم 

نصف یک سیب گاز زده می بود!

جوک روز در تهران
رفته بودم خواستگاری یک دختر.

بعد از صرف چای پدرش پرسید: شما 
شغل ثابت دارید؟

گفتم: بابا، این امام جمعه شما بعد از 
30 سال هنوز موقت است بعد شما انتظار 

دارید که من شغل ثابت داشته باشم؟
شانس آوردم پدرش از این اسالمی های 

اصالح طلب بود و دخترش را داد به من 
وگرنه کارم زار بود و مثل مجنون باید 

می زدم به بیابان!

شعر برای آهنگ رپ
حسن بیا منو یاری بکن...

حسن بیا منو یاری بکن
حسن بیا واسه من کاری بکن
حسن گرونی بدبختمون کرده

مثل آهن زیر پرس تختمون کرده
حسن دالر ارزان حق مسلم ماست

باید  چنجه  و  کباب  جای  به  چرا 
بخوریم ماست؟

حسن برو هواتو دارم
نترس، رد جای پاتو دارم
برو بگو غلط کردیم بابا!

مخصوصا به این یارو اوباما
حسن بیا منو یاری بکن

حسن بیا واسه من کاری بکن
جان تو شش ماهه که بیکارم و عالف
یارانه می پره روز دوم از جیبم صاف

نه ماشین، نه صیغه، نه خونه
مثل پرنده بی آب و دونه

حسن کلید مگر بهت ندادند؟
حسن اختیار کامل بهت ندادند؟

درو باز کن...

درو باز کن...
اینجا دیگه هوا نداره

واسه این هم غصه جا نداره
درو باز کن...
درو باز کن...

کشتی نوح
اگر حضرت نوح به جای گوش کردن 
از  حیوانات  نجات  برای  خدا  به حرف 
توفان سهمگین، به کار ساختن کشتی و 
سوار کردن این حیوانات به کشتی خود 
نمی پرداخت و به جای آن یک کشتی 
عظیم تفریحی اقیانوس پیمای توریستی 
آدم  می ساخت می توانست کلی مسافر 
سوار کند و مثل یک توریست با آن ها در 
سرتاسر جهان به مسافرت برود و بجای 

هزار سال دو هزار سال عمر کند!

شد بالفاصله یک پیشنهاد خرید معقول 
برای فروشنده ارسال و اصرار ورزید در 
کوتاهترین زمان ممکن قبل از این که او 
پیشنهاد های دیگر خریداران را دریافت 
کند پیشنهاد خرید شما را بررسی کند که 

طبعا شرایط شما را سخت  خواهد کرد.
دوست عزیز، اگر ملکی قابل زندگی 
نباشد و بصورت as is مستقیما از طرف 
یا  و   short sale بصورت  فروشنده، 

forclosure برای فروش ارائه شده باشد 
وقت خود را تلف نکنید زیرا چنان ملکی 
  FHA قابل زندگی نبوده و با صدور وام

برای آن موافقت نخواهد شد. 

پاسخ به دو پرسش...

اشتباه را می پذیریم که غرور او را حفظ کرده 
باشیم. با این روش ما به فرزند یا همسرمان 
بدآموزی می کنیم و به او اطمینان می دهیم 
که گناه او را می خریم و از احساس غرورش 
محافظت می کنیم و الزم نیست او هیچ 
مسئولیتی بعهده بگیرد چون ما همیشه 

کارها را تر و تمیز جلوه خواهیم داد.
زمانی می رسد که خودمان از این کار 
خسته می شویم و می بینیم هرچه بیشتر 
زمان می گذرد فرزندمان یا همسرمان بد و 
بدتر، یاغی تر و بدرفتارتر می شوند بطوری 
که دیگر تحمل آن ها بسیار مشکل است. 
حاال کسی را که خودمان خراب کردیم 
به پلیس می سپاریم و غرور یا آبرومان را 
در نظر نمی گیریم؛ همان غرور و آبرویی 
که زندگی ما را تا به این حد به لبه پرتگاه 

کشانده است.
عزیزان  ما اگر در پشت درهای بسته 
حرف ما را نمی  شنوند اجازه بدهیم که 
نگاه تعجب انگیز و شماتت گر جامعه آن ها 
را وادار به شنیدن و قبول مسئولیت کند. 
کبودی تن خود را نشان دهیم تا دیگران به 
عامل آن تفهیم کنند که رفتارش حیوانی 
بوده است. اگر عضوی از خانواده مرتبا ما 
را شماتت می کند از او بخواهیم که با قبول 
مسئولیت راه چاره را به ما نشان دهد چون 
ایراد گرفتن بسیار ساده است. سعی کنیم 
هر یک از عزیزان خود را با خوبی هاشان 
و توانایی هاشان آشنا کنیم؛ لیاقت هاشان 
را بازگو کنیم و از ارزش هاشان تمجید و 
تعریف کنیم. در عین حال بکوشیم که 
اجازه  و  نکنیم  الپوشانی  را  بدی هاشان 
بدهیم نسبت به آن ها احساس مسئولیت 

و خودسازی کنند.

به عزیزان خود صمیمانه عشق بورزیم 
و به آن ها اجازه رشد معنوی و سازندگی 
بدهیم. برای کارهاشان دلیل بخواهیم و 
توضیح دهیم که عقیده و درک ما چگونه 
است و عقاید دیگران را مطرح نکنیم و 
کسی را با آن ها مقایسه نکنیم. به شخصیت 
آن ها آن گونه که هستند احترام بگذاریم و 
با احترام و عشق آن ها را تربیت کنیم و 

سرزنش نکنیم.
دیگران  ساله  سه  کودکی  هرگاه 
مسئولیت  او  از  ما  می کند  سرزنش  را 
نمی خواهیم چون خود را عقل کل می دانیم 
و به جای او مسئولیت را قبول می  کنیم و 
همه کارهای بدش را پنهان می کنیم؛ غافل 
از این که با این کار سالیان دراز او را در 
همان سه سالگی عقلی محدود می کنیم و 
این در حالی است که هرگاه یکی از عزیز ان 
احساس  می شود  شما  آزار  باعث  شما 

خجالت و بی آبرویی می کنیم. 
این مساله را با روانکاو خود درمیان 
بگذارید تا درک کنید چرا رفتار غلط عزیزان 

شما باعث بی آبرویی شما نیست.

درک و فهم غلط از...

دستگاه های اجرایی و قضایی موظف به 
اجرای آن هستند. در این دو میثاق حقوق 
پایه ای انسان ها، بی آن که مقید به قیدی 
است.  شده  شناخته  رسمیت  به  شوند 
اجرای این دو میثاق، تنها تعهد جمهوری 
اسالمی در برابر جامعه بین المللی نیست، 
بلکه تعهد حکومت ایران در برابر شهروندان 
خود است. اگر دولت تازه دغذغه جدی 

احیای حقوق شهروندی و رفع تبعیض را 
دارد، نیازی به نوشتن منشوری با این همه 
اشکاالت شکلی و ماهوی نیست. کافی 
است دولت اعالم کند که خود را ملزم به 
اجرای مفاد دو میثاق بین المللی حقوق 
بشر، یعنی بخشی از قوانین ایران، می داند. 
این کار، اگر اراده ای سیاسی وجود داشته 
باشد، از نظر حقوقی کامال شدنی است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»

همه برابرند، بعضی ها برابرترند!

نیز  آنان  اجتماعی  پایگاه های  و  مذهبی 
حقوق  چون  وعده هایی  و  بود  نیازمند 
شهروندی بر بستر همین نیاز مطرح شد.
انتشار منشور حقوق شهروندی در 
سیاست  و  حقوقی  نظری،  عرصه های 
عملی ایران تاثیر چندانی نخواهد داشت 
اما این منشور از نیازی واقعی در عمق 

جامعه ایرانی حکایت می کند.
نیاز جدی الیه های مهمی از جامعه 
ایرانی به تحقق حقوق مندرج در »اعالمیه 
حقوق بشر« به تدریج کاالی اصل را بر 
جای کاالی مشابه نشانده و آن را در قالبی 
روحانی  آقای  دولت  با منشور  متفاوت 

مطرح خواهد کرد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

حقوق شهروندی روحانی؛ کاالی...

هفته نامه «ایرانیان» 
روزهای جمعه منتشر می شود


