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ابابدمتانگرم...

کلینتونش را هم  انتخابات ریاســـت جمهـــوری اخیر آمریکا خیلـــی عجیب بود. ترامپـــش را نمی گویم. حتـــی 
کشـــی هایـــش هم نـــدارم. این که ترامپ  گیس  گیس و  کاری بـــه رســـوایی های اخالقـــی و مالی و  نمی گویـــم. 
کمتر آورد اما آخر ســـر شـــد رییس جمهور هم مهم نیســـت. ریختن در خیابان ها و ســـطل آشـــغال  کلی رای 
که یـــک عده در ایـــران جوری انتخابـــات را دنبال  آتـــش زدن هایـــش را هم بـــی خیال! چیز عجیـــب این بود 
که انـــگار نه انـــگار اینجا ایران اســـت و آنجـــا آمریکا!  می کردنـــد و بـــرای ترامـــپ و هیـــالری یارکشـــی می کردند 
کاری به انواع و اقســـام تحلیل هـــای آبکی ندارم. بـــه اینکه طرف با رســـیدن اعضای  در ایـــن قضیـــه هم بـــاز 
کار نـــدارم. باالخره جو  گمراهی در بیـــاورد هم  کانالـــش بـــه 83 نفر احســـاس می کرد رســـالت دارد مـــردم را از 
اســـت دیگـــر، وقتـــی بگیرد حتی ما هـــم فکر می کنیـــم باید بـــرای انتخابات ریاســـت جمهوری آمریکا نشـــریه 

بیاوریم! در  طنز 
گـــر زمان شـــاه ســـلطان حســـین بـــود و یکی مثـــل نـــواده دختـــری ابوالقاســـم میرفندرســـکی فقط ۲۰۲  بـــاز ا
کشـــف آمریکا می خواســـت »تحفةالعالم« را بنویســـد و بـــرای اولین بار اســـمی از آمریـــکا بیاورد  ســـال پـــس از 
کـــه ترکهای  کنـــار آمـــد)آن روزها بـــه آمریـــکا می گفتنـــد ینگـــی دنیـــا، عبارتی  یکجورهـــای می شـــد بـــا قضیـــه 
کســـی مثل میـــرزا محمد علـــی معروف  عثمانـــی بـــه اســـم دنیای جدید ســـر زبانهـــا انداختـــه بودند(. یا مثال 
گفتـــه و نوشـــته یکجور قابـــل توجیه اســـت. باالخره دوســـت داشـــته اولین  گـــر چیزی  بـــه حـــاج ســـیاح هم ا
کـــه التاری نبـــوده و بنده خدا حق داشـــته آن  کـــه تابعیت آمریـــکا می گیـــرد و آن روزها هم  ایرانـــی ای باشـــد 

حرفهـــا را بزند.
کـــه یکی از اولیـــن دیپلماتهای ایران  حتـــی با حاج حســـینقلی خان صدرالســـلطنه فرزنـــد آقاخان نوری هم 

در آمریـــکا بـــوده می شـــود یکجورهایی راه آمد. بنده خدا اســـمش رویش اســـت دیگر: حاجی واشـــنگتن!
که ملـــت، آیزنهاور و  امـــا االن؟ االن دیگر؟ ســـال 1395 شمســـی یا به عبارتی ۲۰16 میـــالدی هم؟ یعنی االن 
کاپیتالســـیونش، نیکســـون و فرســـتادن سربازان  کندی و تصویب  کش،  کودتای ۲8 مرداد و تاســـیس ســـاوا
کشـــتارهای شـــاه در ســـال آخر حکومتـــش، ریگان و تحریم  کارتر و حمایت از  ایرانی به جنگهای نیابتی اش، 
کلینتون  ایران و زدن ایرباس و پشـــت صدام ایســـتادنش، بـــوش پدر و افزایش تحریمهای همـــه جانبه اش، 
کشـــته شـــدن یک آمریکایی  و اولین برداشـــت از حســـابهای بلوکه شـــده ایران در آمریکا به بهانه هایی مثل 
در غـــزه اش! بـــوش پســـر و محـــور شـــرارتش و در آخـــر همین اوبامـــا و زیر برجـــام زدنـــش را دیده انـــد، باز هم 
گر این بیاید یـــا او به حـــال ایران فرق  که انـــگار ا بعضی هـــا یـــک جـــوری انتخابات آمریـــکا را تحلیـــل می کنند 

گرم! دارد؟ بابـــا دمتان 
که یکی  که پیش رویتان اســـت ربطـــی به این یکـــی یا آن یکی نـــدارد. اصال انـــگار نه انـــگار  ایـــن چیـــزی هـــم 
باختـــه و یکی شـــده رییس جمهـــور. درباره انتخابـــات آمریکا حرف زده ایـــم. آخرش هم ســـالمی داده ایم به 
کلی شـــامورتی  که ســـازمان ملـــل و متعلقاتش با  کـــه این روزهـــا دارد می رود و آبرویی را  جنـــاب بان کی مـــون 

کـــرده بودند، با خـــود می برد. بـــازی جمع 
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شاهرخ بایرامی

گـــر شـــما هـــم بـــه دنبـــال نامـــزدی و پیـــروزی تضمینی  ا
در انتخابـــات آمریـــکا هســـتید؛ پیشـــنهاد می کنیـــم این 
مطلـــب را تـــا انتهـــا بخوانیـــد. چـــون در آن، راهکارهای 
چگونگـــی نامزدشـــدن در انتخابـــات آنجـــا و در پـــی آن 
پیـــروزی در انتخابـــات، برای عالقه مندان عنوان شـــده، 
کـــه پول  کـــه صـــد البتـــه ایـــن روشـــها بـــرای هموطنانی 
بی زبانشـــان را در التـــاری ریخته انـــد نیـــز مایـــه انبســـاط 

اســـت. خاطر 

1
که راهکارهـــای ما حضور  کنید: درســـت اســـت  ثبت نام 
و موفقیـــت شـــما را در انتخابات، تضمیـــن می کند؛ ولی 
بـــد نیســـت شـــما هم بـــه عنـــوان رئیـــس جمهـــور بالقوه 

یک تکانـــی به خـــود بدهید.

2
کنید: بـــرای این که بتوانید هزینه هـــای انتخاباتی  گدایـــی   
کنید. برای شـــروع،  گدایی  خـــود را دربیاورید؛ باید بتوانید 
کـــه می شـــود شـــب یکشـــنبه، زیـــر پل  غروب هـــای شـــنبه 
کنید و  کاخ ســـفید بساط  کنار دیوار  هوایی وال اســـتریت یا 
کنید. )نکته ایمنی- امنیتی: حواســـتان باشـــد  پول جمع 

با جنبـــش 99 درصدی ها قاطی نشـــوید!(

3
شـــوید؛  موفـــق  روش  ایـــن  در  گـــر  ا شـــوید:  ثروتمنـــد   
می توانیـــد روش قبلی را بی خیال شـــوید و در عین حال 
یکـــی از اصلی تریـــن راهکارهای موفقیـــت در این روش، 
گـــر دچار دور  مداومـــت بـــر روش قبل اســـت! در این جا ا
کـــه بفهمید،  فلســـفی شـــدید؛ بدانیـــد مهـــم این اســـت 

نامـــزدی پـــول می خواهـــد و پـــول، نامزدي!

4
کـــه برگـــزاری   رســـوایی اخالقـــی داشـــته باشـــید: از آن جـــا 
انتخابـــات تـــا حدی به حضور مشـــارکت کنندگان بســـتگی 
کاندیداها در مناظرات، هیجان زیادی  دارد و روشـــدن پته  
گرم شدن  ایجاد می کند؛ داشـــتن چند رســـوایی اخالقی به 
کمک می کند)نکته آموزشـــی:  انتخابـــات و موفقیت شـــما 

همیشـــه چند تا رســـوایی بـــرای دور بعد نگـــه دارید(

5
با رؤســـای جمهـــور اســـبق یا ســـابق، نســـبت خانوادگی 
گذشـــته، همســـر،  گـــر در زمان حال یا  داشـــته باشـــید: ا
پـــدر، مـــادر یـــا حتـــی فرزند شـــما رئیـــس جمهـــور نبوده 
تمرکـــز  اول  راهـــکار  روی  بیش تـــر  کنیـــد  ســـعی  اســـت؛ 
کنیـــد. در غیـــر این صورت ادامـــه دهید)نکتـــه تربیتی: از 
رؤســـای جمهور خواهش می شـــود فرزندان خـــود را غیر 
از جلســـات وزارت جنگ، به ســـایر جلســـات نیز ببرند!(

6
کنـــون بـــه ایـــن نکتـــه   رئیـــس جمهـــور شـــوید: حتمـــًا تا
که شـــما می توانید بـــرای دور دوم نامزد  توجـــه نکرده اید 
کافیســـت دور اول رئیـــس  شـــوید. در ایـــن روش فقـــط 
جمهور شـــده باشـــید تا بـــرای دور دوم به راحتـــی نامزد 

شـــده و بـــا اختالف بـــاال انتخاب شـــوید.

7
کیلو چنـــد؟ : دنبال جـــذب رأی های با دوز   رای عـــادی 
الکترالـــی بـــاال باشـــید. شـــما می توانیـــد بـــا برنامه ریزی 
کثریت آراء، رئیس جمهور شـــوید.  صحیح، بـــدون أخذ ا

باورتـــان نمی شـــود؟! راســـتش ما هـــم همین طور!

8
عزیـــزان  باشـــید:  داشـــته  موضـــع  ایـــران  بـــه  نســـبت   
کار اســـت ولی  که خودشـــان دستشـــان توی  التاری بـــاز 
بـــه ســـایر مخاطبـــان توصیـــه می شـــود فیلـــم هالیودی 
گـــر بـــه ماوراءالطبیعـــه اعتقـــاد دارنـــد؛ از روح  ببیننـــد و ا
کنند. باشـــد  برجام )The Ghost of JCPOA( اســـتمداد 

کاندیدا شـــوند. کـــه 
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آن زن عاشـــق جنـــگ، آن همـــره بیـــل 
کلنگ، آن شیفته  سیاستمداری،  چون 
بانـــوی  آن  شـــوهرداری،  در  شـــفته  آن 
کشـــوری  کشـــیده در هر  خاله زنـــک، آن 
فخـــر  قوَمهـــا-  احـــوال  زاَرت   - ســـرک 
نســـواِن سیاســـتمدار و ســـتیزه خو بود. 
کودکـــی دختربچه ای  که در  نقل اســـت 
کشـــیدن ِســـبیل  شـــرور بـــود و عاشـــق 
آتشـــی و چـــون ســـناتور شـــد؛ بـــر همان 
َســـبیل به آتش می کشـــید ســـایر دیار را 
و اساســـًا از خونریـــزی جگـــرش خنـــک 

می شـــد!
افـــاده  بســـیار  زنانـــه ای  دورهمـــی  در 
کاخ  بهـــر ســـکونتش در  از  می فروخـــت 
گفـــت: ایـــن  ســـفید؛ بانـــو رایـــس وی را 
کـــه شـــویت از  افاده هـــا از چـــه روســـت 
دســـت برفت و بر تو خیانت های بســـیار 
گفت:  روا داشـــت؟! هیـــالری در پاســـخ 
ایکبیری خانـــوم! من یک زن روشـــنفکر 
ســـال های  و  هســـتم  مملکـــت  ایـــن 
بـــرای دکتـــرای سیاســـتمداری  زیـــادی 
کشـــیده ام؛ پس از این سکوت و  زحمت 
همراهی قصـــد و غرضی دارم و آن همانا 
تکیـــه زدن بـــر مســـند بانـــوی اولـــی این 
کاخ اســـت ولـــو بـــه قیمـــت تحمل کردن 

این مـــردک زنبـــاره ...
جـــان  ایـــن،  از  گفـــت: گذشـــته  نیـــز  و 
را  مســـکن  وضعیـــت  مگـــر  خواهـــر 
کاخ  از  مـــا  بـــرای  کجـــا  نمی بینـــی؟! 
راه  تنهـــا  اوکازیون تـــر؟!  و  بهتـــر  ســـفید 
تداوم ســـکونتمان، ســـازش بـــا یکدیگر 
کرده ایم بـــه نوبت بر  اســـت. هماهنـــگ 
کنیم تا دربه در  مســـند ریاســـت جلوس 
جملگـــی  نســـوان،  جماعـــت  نشـــویم. 
گرفتنـــد و از  انگشـــت حیرت به دنـــدان 

ترکیدنـــد.  حســـادت 
آنچـــه  نشـــد،  کـــه  نوشـــته اند  امابعـــد، 
می خواســـت بشـــود، پـــس بـــه خیابان 
قلـــم  و  زبـــان  بـــه  را  ترامـــپ  و  ریخـــت 
همی کوفـــت، تا آنکه شـــد آنچه شـــد... 

َفَوَقـــَع ماَوقـــع!

کنید از روح برجام استمداد 

حجت رجبی

حیثیت و آبروی شان جارو شد
گرد و غبار، پخش در هر سو شد چون 

در حین مناظره...که نه .... دعواشان!
آمار تجاوزاتشان هم رو شد
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بهزاد توفیق فر

پیـــش از آنکـــه بـــه معرفـــی الکترال ســـرویس، یعنی روش 
انتخـــاب رییس جمهـــور در آمریـــکا بپـــردازم بایـــد بگویم 
کـــه این شـــیوه خیلی بیشـــتر از آنچه شـــما خواســـته اید، 
که  پیچیـــده و َدرَهـــم اســـت، لـــذا توقـــع نداشته باشـــید 
بـــا یک بار خوانـــدن ایـــن معرفی، بـــه زوایـــای این روش 
مســـلط شـــده، پس آنگاه بتوانید آن را در جمع خانواده 
کردی ســـطح  یا دوســـتان توضیـــح دهید و لبخند "حال 
گر هم از دلیل نوشـــتن این  دانـــش و معلوماتـــو" بزنیـــد! ا
معرفـــی باتوجـــه بـــه پیچیدگـــی بـــاال خواســـته باشـــید، 

دلیلی نیســـت جز امـــر ســـردبیر والغیر!
کـــه درواقع انتخاب  انتخابـــات ریاســـت جمهوری آمریکا 
کشـــور اســـت، در طول یک ســـال و  دبیـــر ایالت های این 
بـــا فرازونشـــیب های متعددی بـــه انجام می رســـد آنقدر 
که فـــرد منتخـــب، اصاًل  کـــه در پایـــان معلـــوم نمی شـــود 
کیســـت؟!! دیده شـــده  کیســـت؟! یـــا اصـــواًل  منتخـــب 
کـــه پـــس از یـــک ســـال و پایـــان مراحـــل انتخابـــات یک 
که  فـــرد جدیـــد بـــه عنـــوان رییس جمهـــور معرفی شـــده 
کســـی وی را تـــا آن موقع ندیده بوده اســـت. آغاز مراحل 
انتخـــاب بـــا برگـــزاری ثبت نـــام از نامزدهای نامـــزدی در 
کـــه در  کســـانی  انتخابـــات درون حزبـــی آغـــاز می شـــود. 
ایـــن مرحلـــه نامـــزد می شـــوند بایـــد بتواننـــد بـــا دروغ، 
پاچه خـــواری،  نامـــردی،  پشـــت هم اندازی،  َدَونـــگ، 
و  وحشـــی  حیوانـــات  تقلیدصـــدای  مـــوزون،  حـــرکات 
که از دستشـــان برمی آید،  کاری دیگری  هرنـــوع شـــیرین 
کنند تا به عنـــوان نامزد  رأی نماینـــدگان حـــزب را جلـــب 

حـــزب مذکور برای رییس جمهورشـــدن، معرفی شـــوند. 
کـــه نامـــزد حـــزب  نماینده هـــای مذکـــور  یعنـــی همانهـــا 
بـــه  مختلـــف  ایالت هـــای  در  می کننـــد-  انتخـــاب  را 
در  مثـــاًل  می شـــوند.  انتخـــاب  مختلـــف،  صورت هـــای 
که  بعضـــی ایالت ها فقـــط مردمی می تواننـــد رأی بدهند 
کرده باشـــند یا در برخـــی دیگر از  قبـــاًل در حـــزب ثبت نام 
که شـــلوارک داشته باشـــد می تواند  کســـی  ایالت ها فقط 
بـــه نماینده هـــای حـــزب بـــرای انتخـــاب نامـــزد حـــزب 
بـــرای انتخاب نامـــزد رییس جمهوری حـــزب، رأی دهد 
که تـــا همین  گفت  و همینطـــور الـــی آخـــر... البتـــه بایـــد 
مـــردم  از  کوچـــک  خیلـــی  جمعیتـــی  قبـــل،  چندســـال 
آمریـــکا از بیـــخ و ُبن اجازه رأی دادن نداشـــتند چه رســـد 
کوچک  کنند. ایـــن جمعیت خیلـــی  بـــه اینکه انتخـــاب 
کســـانی  شـــامل زنان، سیاه پوســـت ها، سرخپوســـت ها، 
کـــه در ایـــاالت آمریـــکا خانـــه ندارنـــد و چنـــدده میلیـــون 
کشـــورهای تحـــت اداره آمریـــکا زندگـــی  کـــه در  مردمـــی 
می کننـــد)1(، می شـــود)۲(. هنـــوز هم نصف بیشـــتر این 
کـــه خیلـــی مهـــم  کوچـــک حـــق رأی ندارنـــد  جمعیـــت 
نیســـت و در دموکراســـی آمریکایـــی خللـــی وارد نمیکند.
گـــر نامزدهـــا در دور اول رأی گیـــری درون حزبی، نتوانند  ا
کثریـــت آراء را به دســـت آورنـــد، بزرگان حزب وارد شـــور  ا
می شـــوند و آنقـــدر بـــر ســـرومغز هـــم می کوبنـــد، ســـیگار 
می کشـــند و نوشـــابه می خورند تا باالخره یکی را انتخاب 
گر ایـــن جنگ داخلـــی هم برنده ای نداشـــت  کننـــد امـــا ا
و بازهـــم نتوانســـتند، دوباره تـــوپ به زمیـــن نمایندگان 
حزب شـــوت می شـــود و آنها آنقدر رأی می گیرند و ابطال 
می کننـــد تا باالخره یک نفـــر بتواند رأی بیـــش از نیمی از 
نمایندگان را به دســـت آورد. در این میان ممکن اســـت 

یکا ویس انتخابات آمر ویس، سر الکترال سر

مگوچیستَخرُتوفیل!

نامزدهـــای جدیـــدی وارد شـــوند یـــا به همیـــن ترتیب از 
گردنـــد. حـــزب دموکـــرات از آن حـــزب  ج  َدِر پشـــتی خـــار
دیگر داغان)3(تر اســـت چـــون 71۲نفـــر از اعضای حزب 
کـــه قبـــاًل از جلـــوی اداره ای، بانکـــی، ســـازمانی، چیـــزی 
گانه حســـاب می شود و اصاًل  ردشده اند، رأی شـــان جدا
گور پـــدر مـــردم آمریـــکا! از دیدنی تریـــن صحنه های این 
مرحله، فحش های آب نکشـــیده و چارواداری ای اســـت 
دســـته جمعی  مناظـــرات  در  نامـــزدی،  نامزدهـــای  کـــه 
مقابـــل نماینـــدگان حـــزب، بـــه همدیگـــر نثـــار می کننـــد 
کـــه افشـــا می نماینـــد. مثـــاًل  یـــا اطالعـــات محرمانـــه ای 
کـــه بـــا ترامـــپ در حـــزب  گراهـــام  در همیـــن دوره آخـــر، 
گفت  جمهوری خـــواه مبـــارزه می کرد، پشـــت تلویزیـــون 
ک اســـت"، ترامپ هم نه  کله خـــر خطرنا کـــه "ترامپ یک 
گراهام  گذاشـــت و نه برداشت، شـــماره موبایل شخصی 
گراهـــام برگشـــت و شـــماره  کـــرد،  اعـــالم  را در مالءعـــام 
موبایـــل دختـــر ترامـــپ را... خالصـــه َخر ُتو فیلی اســـت، 

ُتـــو فیل! مگو چیســـت َخر 
مبـــارزات  و  حـــزب  نامـــزد  اعـــالم  و  انتخـــاب  از  بعـــد 
انتخاباتـــی، نوبت بـــه انتخابات اصلی می رســـد. در این 
بخـــش هـــم مـــردم بایـــد بـــه "برگزیننده هـــا رأی بدهنـــد 
کالـــج" بـــه نامزدهای  تـــا ایـــن برگزیننده هـــا در "الکتـــرال 
دو حـــزب خـــر و فیـــل رأی بدهنـــد تـــا یکـــی از آنهـــا بـــرود 
کمـــی حـــواس خواننـــده  رییس جمهـــور شـــود. از اینجـــا 
محتـــرم باید جمع تر باشـــد چون به دســـت انداز نزدیک 

می شـــویم. 
برگزیننده هـــا  ایـــن  بـــه  و  می آینـــد  مـــردم  دوبـــاره 
خواســـت  دلشـــان  گـــر  ا و  برونـــد  تـــا  می دهنـــد  رأی 
کنند. علت این قســـمت  رییس جمهورشـــان را انتخاب 
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ُکاًل دستشـــان "اینجوری" اســـت و  کـــه بـــه نظـــر سیاســـتگذاران آمریکایـــی، مـــردم  از روش هـــم ایـــن اســـت 
خودشـــان نمی تواننـــد بـــه رییس جمهورشـــان مســـتقیمًا رأی بدهنـــد! ایـــن برگزیننده هـــا می تواننـــد بـــه 
که مـــردم برای انتخاب چه کســـی، به  هرکـــس دلشـــان خواســـت رأی بدهند و اصاًل هم به شـــصت پایشـــان 

داده انـــد. رأی  آنهـــا 
که دو اتفاق هم زمان افتاده می شود:  مرحله بامزه تر این روش اینجاست 

که  اتفـــاق افتـــاده اول: چـــون تعـــداد نماینـــدگان هـــر ایالـــت در مجلـــس ســـنا دو نفـــر اســـت و فرقـــی نـــدارد 
جمعیـــت آن ایالـــت چقـــدر باشـــد لـــذا تعـــداد برگزیننده هـــای آن ایالت هـــم خیلی ربطـــی به جمعیـــت آنها 
نـــدارد)4( پـــس ممکـــن اســـت رأی جمعیـــت قابل توجهـــی از مردم به ســـطل زبالـــه ریخته شـــود. به همین 

کنید: ســـادگی! بـــرای اینکـــه بهتر بـــه عمـــق فاجعه پـــی ببرید به جـــدول شـــماره)1( توجـــه 

واجدشرایط رأی 
دادن

تعداد رأی 
دهنده

تعداد 
برگزیننده

10 نفر10 هزارنفر5 میلیون نفرایالت 1

2 نفر500 هزارنفر1 میلیون نفرایالت 2
جدول 1: وضعیت رأی دهندگان و رأی شان در حدود چاه توالت فرنگی

کـــه از جـــدول معلوم اســـت، رأی پانصدهزارنفـــر مردم ایالـــت۲، فقـــط ۲ رأی الکترال مـــی ارزد اما  همانطـــور 
ه دارد. چـــه جالب! پس بیخود نیســـت آقای  رأی 1۰هزارنفـــر مـــردم ایالـــت1، به راحتـــی 1۰رأی الکتـــرال َمَظِنّ

که عدالـــت اصلـــی در ینگه دنیا محقق شده اســـت!  کالم و شـــرکای ُمنورالفکرشـــان، اصـــرار دارند  زیبـــا
کـــه در هر ایالـــت، رأی های نامـــزد بازنده،  که افتاده می شـــود این اســـت  اتفـــاق افتـــاده دوم: اتفـــاق دومی 
کشـــیده می شـــود! یعنی وقتی یکـــی از نامزدها،  داخل چاه توالت فرنگی ریخته شـــده و ســـیفون، با احترام، 
نصـــف به اضافـــه یـــک رأی الکتـــرال یـــک ایالت را به دســـت مـــی آورد، همـــه رأی آن ایالـــت به نام او نوشـــته 
کـــه به آن یکـــی نامـــزد رأی داده انـــد، جـــرأت دارنـــد بروند بگوینـــد "رأی مـــا را پس  می شـــود. حـــاال مردمـــی 

بدهیـــد لطفًا!"
کـــه نامزدهـــا مشـــغول به لجن کشـــیدن همـــه چیـــز هســـتند، چنـــد عامـــل دیگـــر نیـــز در  در همیـــن مدتـــی 

می گـــذارد. شـــگرفی  تأثیـــرات  آنهـــا  رییس جمهورشـــدن 
که دلشـــان – شـــایدهم جـــای دیگری از بدنشـــان – برای  گروه هـــای خیرخواه و نیک اندیش  یکـــی: برخـــی 
عدالت، ســـعادت، شـــجاعت، رشـــادت و خیلـــی ِفعاَلت های دیگـــر مردم آمریکا می ســـوزد، عامـــل اول مؤثر 
که دستشـــان به خون مـــردم بی گناه سراســـر جهان آلوده نیســـت و  در ایـــن انتخـــاب هســـتند. البی هایـــی 
که فکـــرش را بکنید – یا نکنیـــد – را انجام نداده اند، مثل: البی صهیونیســـتی  کثیـــف و غیر انســـانی  کار  هـــر 
کارتل های نفتـــی، باندهای بزرگ ســـکس،  آیپـــک، البـــی قاچاقچیان اســـلحه، البـــی قاچاقچیان انســـان، 

موادمخـــدر و غیره!
که به صـــورت خودمانی، ســـوپرپک)6( صدایشـــان می کنند، همان  دویـــی: بروبچه هـــای خیابـــان وال!)5( 
که به اشتباه!  کیســـه، رأی هایی  که با اندکی ُشـــل کردن َســـِر  کالن آمریکا هســـتند  یک درصد ســـرمایه داران 
کـــس دیگری داده شده اســـت را به ســـمت شـــخص درســـت و موردنظـــر بازمی گرداننـــد. دونالـــد ترامپ  بـــه 
کـــه بعـــد از انتخاب  گرفـــت. البتـــه شـــرعًا و عرفـــًا حـــق دارنـــد  در ایـــن دوره، ســـوپرپکی خـــودش را برعهـــده 
گرم شـــده و  شـــده گی رییس جمهـــور، برونـــد دفتـــرش یـــا بیایـــد دفترشـــان و ببینند چـــرا آنقدر هـــوای زمین 
کجـــا آمده اند، آمدنشـــان بهر چـــه بود! رییس جمهور منتخب شـــده هـــم در ازای آن  گلخانـــه ای از  گازهـــای 

کار اربـــاِب رجـــوع را راه بیانـــدازد، بروند دنبال اربابی شـــان! "ُشـــل کردن" بایـــد 
کـــه وی را برگزیدیده اند و ســـایر  کوچـــۀ وال، نماینـــدگان برگزیننـــده ای  بعـــد از اعضـــای البی هـــا و بچه های 

اقشـــار مـــردم، از همـــه طبقـــات صدم بـــه باال، بـــه دیدار 
آرزوی  و  تبریـــک  ضمـــن  و  می آینـــد  رییس جمهـــور 

موفقیـــت، بلـــه...
تقریبـــًا بـــه پایـــان خـــط رســـیده ایم و فقـــط یـــک نکتـــۀ 
از  هیچ یـــک  گـــر  ا اینکـــه  هـــم  آن  باقی مانـــده،  نگفتـــه 
نامزدهـــای معرفـــی شـــده از ســـوی دو حزب خـــر و فیل، 
نتوانـــد رأی بیـــش از نیمـــی از نماینـــدگان الکترال کالـــج 
کـــه  را بـــه دســـت بیـــاورد، نماینـــدگان مجلـــس ســـنا)7( 
اعصـــاب درســـت و درمانـــی ندارند، می نشـــینند و ظرف 
کنیـــد –  کمتـــر و بیشـــترش را حـــالل  بیســـت دقیقـــه – 
رییس جمهـــور منتخـــب را منتخـــب می کننـــد و بـــا یـــک 
کاخ ســـفید.  جیغ و هورای بلند می فرســـتندش ســـمت 

! م تما

تعـــداد برگزیننده هـــای هر ایالت مســـاوی اســـت با جمع 
تعـــداد نماینـــدگان همان ایالـــت در مجلـــس نمایندگان 
یـــا هـــر واحـــد شـــمارش  بـــه عـــالوه دو نفر/عـــدد/رأس 

دیگـــری! خیلـــی هم مهم نیســـت.
و  بـــورس  مرکـــز  وال اســـتریت،  همـــان  یـــا  وال  خیابـــان 

اســـت. آمریکایـــی  کالن ســـرمایه داران  معامـــالت 
سوپرپک همان سیکس پک است اما از نظر مالی!

که از بـــرای هر ایالـــت دونماینده دارد و  همان مجلســـی 
کاری نـــدارد مردم آن ایالت چندنفر هســـتند.

گووام و... مثل پورتریکو، 
کم است! که می بینید خیلی تعدادشان  همانطور 

داغان: داغون، خراب، َهَدر، پوکیده، نابود

یکا ویس انتخابات آمر ویس، سر الکترال سر

مگوچیستَخرُتوفیل!
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فاطمه سادات محمودیان

کلینتون هیالری 

سکانس اول:
فیلم با نمایی از یک ساختمان قدیمی 

گریه نوزادی فضای  آغاز می شود. صدای 
کرده است. دست هایی نوزاد  خانه را پر 

گذارد؛ مادر به  را جلو برده و او را در آغوش مادر می 
گریه شوق سر می دهد و دستان  محض دیدن نوزاد 

گیرد و با لبخند می گوید:  نوزاد را در دستش می 
کیه؟  نوزاد صدایی زوزه مانند از  پرزیدنت مامان 

خودش درمی آورد و انگشت مادر را فشار می دهد.
سکانس دوم: 

کودکستان می بینیم. به دنبال دوربین  نمایی از یک 
کالس  کودکستان جلو می رویم و هر چه به  در راهرو 
کمتر  3A نزدیک می شویم صدای هیاهوی بچه ها 

شده و صدای مالیمی از سرود ملی آمریکا را می شنویم. 
کالس3A می رسیم. دختر بچه ای تنها روبروی  به 

نقشه آمریکا ایستاده و به نیویورک خیره شده است. 
کالس می شود و از او می پرسد:  هیالری!   معلم وارد 

کالس را ترک  کودک بدون جوابی  به چی نگاه میکنی؟  
کاخ  گهان در مقابل نگاه ناباورانه معلم،  کند. نا می 

سفید روی نقشه ظاهر می شود.
سکانس سوم: 

جشن ازدواج هیالری و بیل است. 
بیل: من، تو را به عنوان همسر قانونی خود برمی گزینم 

کنار خود داشته باشم. در  تا از امروز به بعد تو را در 
کنگره، در تجمع  کاخ سفید و  بیماری و سالمتی، در 

ایلومیناتی ها و هموسکشوال ها، برای اینکه به تو 
که  کنم. از امروز تا زمانی  عشق بورزم و تو را ستایش 

کند. »لوینسکی« ما را از هم جدا 
کیک عروسی خیره شده  هیالری به عروسک االغ روی 

و لبخند می زند.
سکانس پایانی:

صدای سرود ملی آمریکا شنیده می شود. هیالری در 
کاخ سفید است  حال حرکت روی فرش قرمز ورودی 

و اصرار دارد پایش را روی خال های نارنجی فرش 
بگذارد. دوربین پشت سر هیالری می ماند و تا لحظه 

کند؛  کاخ او را بدرقه می  ورود و بسته شدن درهای 
سپس به سمت خال های نارنجی رنگ فرش قرمز 

کند. خال ها واضح تر می شوند  رفته و روی آن زوم می 
و تصویر ترامپ قابل تشخیص می شود.

دونالد ترامپ

سکانس اول:
کودک شش  پدر مشغول بازی با 
ماهه اش است. 
tell me PAPA :پدر
Po….. :کودک
PAPA….PAPA :پدر
Pow… :کودک
Pow o kooft! Tell PAPA :پدر
Power :کودک
Power?!? :پدر
Huuuummmm :)کودک )متفکرانه
سکانس دوم:
که در حیاط مدرسه مشغول  معلم در میان بچه هایی 
کند اما  بازی هستند چشم می دواند تا ترامپ را پیدا 
گهان چیزی به خاطرش می آید و  موفق نمی شود. نا
به حیاط پشتی مدرسه می رود. ترامپ مثل همیشه 
کنار دیوار انبوه  در حال چیدن آجرها روی هم است. 
که ترامپ با چیدن  کوچکی  را می بینیم  ج های  بر
کرده است. معلم به او نزدیک  همین آجرها درست 
می شود.
کنی  معلم: ترامپ! تو چرا با بچه های دیگه بازی نمی 
و اینجا تنها نشستی؟
Power :ترامپ
معلم: چی ِور؟ 
Power baba, Power :ترامپ
معلم: فارسی بگو ببینم چی میگی!
کی اینو آورده  کند(:  ترامپ )عصبانی رو به دوربین می 
واسه بازی؟ بریم سکانس بعدی رو بگیریم شب شد!
سکانس سوم:
مناظره هیالری و ترامپ است. ترامپ غرورمندانه 
کف و سوت حضار مواجه  نوه هایش را می شمارد و با 
می شود. چهره هیالری عصبی است و دندان هایش را 
گوش دخترش زمزمه  به هم فشار می دهد و چیزی در 
کند. ترامپ در ادامه در مورد زن هایش صحبت  می 
گوش هیالری چیزی زمزمه  کند. این بار بیل در  می 
می کند. دندان های پیش و نیش هیالری از شدت 
فشار در دهان خورد می شود و این موضوع از چشمان 
خندان ترامپ پوشیده نمی ماند. ترامپ رو به دوربین 
Power! :گوید کرده و با پوزخندی می 
سکانس پایانی: 
ترامپ رئیس جمهور شده است و اولین نطق او در 
کاخ سفید پایان یافته است. صدای دست زدن حضار 
بی وقفه ادامه دارد. ترامپ جعبه ای از جیبش در 
گوشه ای از سالن  که در  می آورد و به سمت هیالری 
ایستاده می رود و جعبه را به او داده و دور می شود. 
که چشمانش پر از اشک است در جعبه را باز  هیالری 
کمال ناباوری یک دست دندان مصنوعی  کرده و در 
داخل جعبه می بیند. مارک »Power« روی جعبه خود 
نمایی می کند. 

حجت رجبی

معلوم شده سیاست احمق ها
تشویش، درون دولِت احمق ها

کاخ سفید با آمدن ترامپ در 
تکمیل شده ضیافت احمق ها

یکا
مر

             فیلم تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی ایاالت متحده آ
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پولوزورجنابپرزیدنت!

محمد کوره پز

 
کشـــورها مردم دولـــت را انتخاب می کننـــد. در بعضی  در بعضی 

کشـــورها  کشـــورها، دیگـــران بـــرای مـــردم، دولـــت انتخـــاب می کنند. بعضی 
کـــه اصـــاًل نمی داننـــد دولـــت خوردنـــی اســـت یـــا پوشـــیدنی!  مثـــل عربســـتان هـــم 

کالسشـــان باالســـت و فقـــط بـــه  کـــه خودتـــان مســـتحضرید؛  امـــا آمریکایی هـــا همان جـــور 
کننـــد. از جمله  ایـــن ازمابهتران،  کالس اجـــازه می دهنـــد در انتخاب دولـــت دخالت  آدم هـــای با

که هرچه زور بیش تری داشته باشـــند؛ معلوم می شود  ســـرمایه داران ریز و درشـــت آمریکایی هســـتند 
پـــول بیش تری هـــم دارند یـــا حـــاال بالعکس.

در این جـــا می خواهیـــم نمونه هایـــی از پـــول و زور و رابـــط بینشـــان)که خودشـــان بهـــش می گوینـــد رئیـــس 
کـــه در  جمهـــور( را نشـــانتان بدهیـــم. ایـــن نمونه هـــا مربـــوط می شـــود بـــه تبلیغـــات انتخاباتـــی پرزیدنتشـــان 

روزهای منتهی به انتخابات در جمع هواداران بیان شده است:

بعد از حمایت شرکت های زنجیره ای تولید پوشک
چقـــدر  آمریکایی هـــا،  دستشـــویی رفتن  می دانیـــد  آیـــا  حماســـی(  لحـــن  -)بـــا 
کـــرده؟ چرا  هزینه هـــای ســـنگین به سیســـتم فاضـــالب و نیـــز محیط زیســـت وارد 

بایـــد هزاران دستشـــویی در سرتاســـر ایاالت متحـــده با مالیـــات بی زبان ما 
که تا پایان دوره  ریاســـت  ســـاخته شـــود؟ من این نوید را به شـــما می دهم 
جمهـــوری مـــن، همه  مـــردم به پوشـــک های هوشـــمند مجهز می شـــوند 
کـــه زمـــان اجابـــت مـــزاج را با پخـــش موزیـــک، یـــادآور خواهد شـــد)پخش 

موزیـــک و تشـــویق حضار(

بعد از اعالم حمایت کمپانی های اسلحه سازی
کشـــور مـــا این افتخار هســـت  - در پیشـــینه  درخشـــان 

کـــه هرجـــای دنیـــا جنگـــی اتفـــاق افتـــاد؛ حداقل یک 
طرفش ســـالح آمریکایی داشـــت. بنا بـــر این هرجای 

کـــه دو زار پول  دنیـــا تیـــری شـــلیک می شـــد؛ انـــگار 
گر من  کارگـــران آمریکایـــی می رفـــت! ا تـــوی جیـــب 
هیـــچ  نمی دهـــم  اجـــازه  بشـــوم؛  جمهـــور  رئیـــس 
جـــز  ســـالحی  بـــا  جهـــان  هیچ جـــای  در  مقتولـــی 

ســـالح های ســـاخت آمریکا به قتل برسد)کف مرتب 
حضـــار - یـــک بچـــه دبســـتانی جوگیـــر در تأییـــد ایـــن 

فرمایشـــات، هفت تیـــر را بیـــرون می کشـــد و فـــی المجلس 
ده- پانـــزده نفـــر از رفقایـــش را لـــت و پـــار می کنـــد(

ک برسری بعد از اعالم همراهی سندیکای تولید فیلم های خا
کنـــم از این به بعد شـــما همـــواره در فعالیت های  کـــه اعالم  - من در جمع شـــما پرســـنل بوووق و بســـیار مســـرورم 
کســـی مزاحمتان شـــد؛ می فرســـتمش پیش رفقاي داعش تا از مباني شـــروع  گر  بوووق از مالیات معاف هســـتید و ا

 . کند

بعد از حمایت پنهانی مافیای کوکائین و سایر مواد شنگولی
کردن دو شـــیر دوا حـــروم بشـــه؟ بژارید من رییـــش ژمهور  -چـــرا بایـــد ژون عژیـــژ پلیش هـــای آمریکایـــی واســـه پیدا

کـــه دیگه پلیـــش به ژحمـــت نیفته! کوکائیـــن عین علـــف ِخـــرش همه ژا پیدا بشـــه  کاری می کنـــم  بشـــم؛ یـــه 

بعد از اعالم حمایت عربستان سعودی!
که در مســـیر ترویج دموکراســـی، هیچ وقت مشـــکل بودجه  - مـــن بـــه دبیـــرکل محترم ســـازمان ملل قول می دهـــم 
کشـــورهای  کنیم تا به جای حکومت های غیرمردمی و ضدحقوق بشـــری مثل ایران،  پیـــدا نکنند! ما بایـــد تالش 

آزادی خـــواه و متمدنی مثل عربســـتان را الگوی مـــردم خاورمیانه قرار دهیم. 

بعد از اعالم حمایت بقیه سرمایه داران یهودی
گـــور بابـــای هرچی آمریکاییه! اصاًل می خوام صد ســـال ســـیاه به مـــن رأی ندین! اصاًل یه موشـــکی  -اصـــاًل 

کـــه بزنه نصف نوار غزه عین صحرای ســـینا بشـــه! حرفی هســـت؟ مـــی دم به اســـرائیل 

عاشقانه

شوهرهیالری

برای

هیالری

محمد یاسین اسدی

 این جهان بی تو برایم قفس است
 بی وجودت ُشش من بی نفس است

که بیاری از حلق  جیغ و دادی 
 به یقین نغمه ی بانگ جرس است

 آن ظریفِی دهانت بشری است؟
 خیر، آن فّک و دهان مگس است

که خورم بی تو عزیز  آن شرابی 
که ماُء العبس است  نه شراب است 

 پشه ی ناز منی، خون خواری
 نصر و داعش به ِپی ات ملتمس است

گوید کوتاه تو خود می   موی 
کارش غرس است  هر دو دستان تو 

 گرچه من با دو سه زن مشغولم
 در دلم جز تو ولی هیچکس است

ک و خودت می دانی  دل من پا
کِی طینت یک مرد بس است  پا
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ذکرموالانوشیخناحسینخانابراکاوابمایی

تمیمون!
برندهشدن

سید محمدعلی قربانی

کله به ســـان ُپرز هلو، آن که دارد به همسری»میشـــل«،  کنونـــی آمریکا، آن دســـت و بال شســـته با ریـــکا، آن زاده  هونولولو، موی  آن رئیس جمهـــور 
ِکل، به ســـان  که به چشـــم برادری هم نیســـت خوشـــگل، آن عاشـــق چای نبات با ِهل، آن برنده  جایزه  صلح نوبل، برای ســـالمتی اش بکشـــید 

ک! کلت دارک، حســـین جاِن ملقـــب به بارا هات چا
که هر چـــه به آن نزدیک  گفت: »آن این اســـت  گفت: جایزه  صلح نوبل را چگونه بینی؟ و شـــیخ  کـــه شـــخصی بر شـــیخ وارد شـــده وی را  آورد ه انـــد 
گـــردی، به تو نزدیک تر شـــود و بدان نرســـی تا بیخ فاصله از آن« شـــخص پاچه ها درید و  با»پســـر  گـــردد و هر چه دورتر  شـــوی، آن از تـــو دورتـــر 

کوچـــک« و»مرد چاق« به ســـوی افـــق ژاپن رفته و خـــود را ترکاندند.
گفت: چگونه  گشـــت و  کرده بود. شـــیخ بـــا االغی بر او وارد  روزی جـــان ِطـــری، توپـــی را میان زمیـــن و هوا می چرخانیـــد و ملتی را َمَچل خود 
گرفتـــه و چون نکنـــد؟ جان  کـــه رونالدینیـــو ســـرطان»روپایی« و»کاشـــته«  کـــه تـــو بـــا چند روپایـــی، ادعـــای خدایی می کنـــی در حالـــی  اســـت 
کـــه وی یک روز بعد ازیـــن واقعه به جان  کرده اند  گـــر من از رونالدینیـــو فراتر نرفتم اســـمم را عوض خواهم نمود! حضـــار نقل  گفـــت: ا برآشـــفت و 
کـــه نقـــل خاطـــرات وی از »توپ« بازی هایش در ویتنام اســـت؛ به  ک« را  گشـــت و پس از چنـــدی »دیوان بـــارا کرده و مرید شـــیخ  ِکـــری نـــام عـــوض 

کتـــاب با»یه تـــوپ دارم قلقلیه« آغاز می شـــود.    رشـــته  نظـــم درآورد. این 
که شـــیخی ســـخنور و عاِلمـــی در دادن وعده  های صـــد روزه و تعبیر چهارصد هـــزار روزه به یـــورک جدید قدم نهـــاده و در تّلی به  روزی خبـــر آوردنـــد 
که او را ِخفت  گاراج الطّیاره برفت تا چهل شـــبانه روز  نام»ســـازمان مللیه« نطقی ســـرداده. شـــیخ، ِپپســـی را بر زمین بنهاد و به شـــوق دیدار وی به 
گرفت. وی از حســـرت دیدار شـــیخ  که بعدها»برجـــام« نام  کنـــد ولـــی افســـوس دید جای تر اســـت و طفـــل َنه. فقط ِمـــی بود و جـــام و نامه ای بـــر آن 
گشـــت. پس شـــیخ حســـن دو نامه»َفْتْف«)۲( و »ایْپْس«)3( از برایش فرســـتاد؛ یکی را بر چشـــمش  حســـن، آن قدر بگریســـت تا منورالدل و پیر فرتوت 

گشـــت و آماده ریاســـت جمهوری! کشـــید و جوان  گشـــت و دیگری را بر ســـرش  مالید و بینا 
__________________

گاه جان بر  گشـــته؛ به شـــوخی  ک« می دانند، نـــه آن که در اواخـــر چهل شـــبانه روز خیلی با هـــم قاطی  کتـــاب را »دیوانـــه بـــارا 1. برخـــی از مورخـــان نـــام 
ک! کوفتـــه و می گفت: ای دیوانـــه بارا دوش شـــیخ 

۲. همان FATF امروزی!
3. همان IPC است دیگر!
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اردوغان:

گفتـــم، بایـــد اول بیـــای  اول، اول، اول، مـــن اول 
ترکیـــه. جرزنـــی هـــم نداریم.

آبراهام لینکلن:

کن.مـــن بـــه جانشـــینی مثل تـــو افتخـــار می کنـــم. ولی  عـــوض  رنـــگ موهاتو 

نوبخت:

خـــدا به من صبـــر بده. توجیه کردنـــت واقعاً یـــه همت اساســـی می خواد. 

رضا رفیع: 

همچـــون  بی حوصلـــه  و  ُمـــرده  جهـــان  دو 
ن خَفقـــا

تا ترامپ آمد و برگشت به دنیا هیجان
نـــان،  صاحـــب  ای  کـــرت  چا منـــم  جـــانو  صاحـــب 

شیرین عبادی:
بـــه  کـــه  بیـــاد  می ذاشـــتی یکـــی 
گیر بده.  آزادی زنـــان تو ایـــران 

تو؟آزادی رو نمی دونـــم، ولـــی از  زن چـــی می فهمـــی 

افشار جابری

بـــا پیـــروزی ترامـــپ در انتخابـــات آمریـــکا، شـــخصیت های 

ترامـــپ  بـــرای  پیام هایـــی  حقوقـــی  و  حقیقـــی  مختلـــف 

پادشاه عربستان:فرســـتادند. در ادامه به چند مورد از آن ها اشـــاره می کنیم:

 یا 
ً
أهـــاًل و َســـهاًل یـــا ســـّیدی، الِجـــر واِجر برجامـــا

حبیبـــی! ال انـــَت خارمـــادر؟

احمدی نژاد:

ازش  حالـــی  ی  هـــم،  پســـت  بـــه  می خوردیـــم 

نـــور ببینـــه! تـــوی هالـــه  کـــه همـــه چیـــرو  می گرفتـــم 

امیر تتلو:

بیـــا بـــا هم فیـــت بزنیـــم. نگـــو بهش فکـــر نکرده 
بودی.

رندی اورتون:

کشتی بگیریم. بیـــا، بیـــا. مردی بیا یه دست 

ملکه  انگلیس: 

.keep calm, I’m queen

تلفن کاخ سفید:

کـــردن. مـــرد بـــاش یه  آقـــا دهـــن منـــو آســـفالت 

مـــارک غیـــر ژاپنـــی بخر!

زیباکالم:

کاری نکن آبروی ما بره، آدم باش! خدایی 

روحانی:

بـــردی  گـــه  ا می کنیـــم؛  قیچـــی  کاغـــذ  ســـنگ 

باشـــه؟  کـــن.  پـــاره  برجامـــو 



یکا تعبیر خواب کاندیداهای انتخابات امر

اگرببیندکهانمزدیکراواتزدهوالغر...
شاهرخ بایرامی

کتـــاب را در علم تعبیر انتخابات، را »مســـلم جناحـــی میرمالک« از مشـــاهیر عرصه انتخابات  کامل ترین  که  آمـــده اســـت 
کـــه خواب  کســـانی  گفتـــه شـــده در تمـــام انتخابـــات دوران حیـــات خود حضور داشـــته اســـت نوشـــته اســـت. اغلب  کـــه 

کـــرده اند. گوشـــه ای از خوابهای خود مشـــاهده  کـــه او را در غالب شـــبهی در  انتخاباتـــی دیـــده انـــد مدعی شـــده اند 
لت  گوار بـــرای بیننده دال کلی دیـــدن نامزد انتخاباتـــی در خواب بـــر اتفاقات نا آنلـــی بیتـــون میگوید بطور 

دارد. 
کـــه فرزندش با  خ پـــوش و مونـــث را ببینـــد، بداند  کاندیدایی ســـر گـــر زن، خـــواب  ا
گر مجـــرد یا غیـــر بـــاردار بـــود اهتمام بـــر ازدواج  اجـــازه خـــودش ســـقط شـــود و ا
که  کنـــد تـــا خوابـــش دارای وجه شـــود و اال برایـــش حـــرف دربیاید  و حمـــل 
گر مـــرد خواب ببینـــد خواب را بـــرای زنش تعریف  خوابـــش چپ اســـت. ا

. نکند
کاندیدایی  کتاب ســـرزمین رویاها آمده اســـت، تعبیر خواب  در 
کـــه پدرش قبـــال رئیس جمهور بوده، برای مرد ســـفر اســـت. به 
کشـــورهای حـــوزه خاورمیانـــه رود و در آنجا تیر بخورد  زودی به 
کاندیدا، شـــال عربی بر ســـر  که بمیـــرد. چنانچه بدید،  چنـــدان 
کار  دارد و بـــه آســـمان مینگـــرد و میخنـــدد، فردایـــش بـــه محل 
گر خـــواب را بعـــد از جراحت و ویران شـــدن ســـاختمان  نـــرود. ا

کارش دید به شـــانس خود لعنت بفرســـتد. محـــل 
کتاب ایشـــباخن، معبر بزرگ آلمانی آمده اســـت،  در 

حـــزب نامزد دیده شـــده در خـــواب تفاوتی 
ایجـــاد  کاندیداهـــا  خـــواب  تعبیـــر  در 

گر دموکرات باشـــد  نکنـــد، اال اینکـــه ا
ثابـــت  در  خـــواب،  در  موجـــود  اعـــداد 

a=۰.۰۰۲ ضـــرب شـــود.
گـــر خـــواب دیـــد نامـــزدی ادعـــای حقوق  ا

کلیـــدی بدســـت  دارد و دســـته 
اشـــتباه  دارد  میچرخانـــد، 

خواب میبیند! بیدار شـــود 
دیگـــر  پهلـــوی  بـــه  و 

گـــر خوابیـــد و دوبـــاره خـــواب  بخوابـــد، ا
کنـــد.  گالبـــی رجـــوع  مشـــابه دیـــد بـــه تعبیـــر 

کاندیـــدا پیروز  گـــر ببیند  میرزا اســـتنلی آندلســـی آورده: ا
شـــود و رســـوایی اخالقـــی بـــه بـــار آورد و ســـوگند دروغ 
بخـــورد، و تا پای اســـتیضاح و خلع پیـــش برود، وجهی 
کاندیدا  کـــه ایـــن هـــا اعمـــال عـــادی یـــک  نـــدارد زیـــرا 

. شد با
کاندیـــدا بطـــور همزمـــان در خـــواب یعنـــی  دیـــدن دو 
آبرویـــش بـــرود و چنانچـــه از دو بیشـــتر باشـــد به محض 
برخاســـتن از خـــواب بـــه دنبـــال جاعـــل روادیـــد رفتـــه یـــا 

کند. تـــرک موطـــن  قاچاقـــی 
کاندیدا از تیره پوســـتان باشـــد در وال اســـتیریت از پلیس  گـــر  ا
گـــر صورتش تیـــره بود و بدنش ســـفید، ناشـــی از  تیـــر بخـــورد. ا

گر برعکس باشـــد. پرخـــوری بـــود و همچنان اســـت ا
کـــراوات زده و الغر، نامـــزدی چاق با یقه  کـــه نامزدی  گـــر ببیند  ا
کارتش برنده شـــود و  گریـــن  دیپلمـــات را بخـــورد، بلیـــط التـــاری 
گـــر در التاری ثبـــت نام نکرده، عـــدد یک را به ۲۰۰۰74۲ بفرســـتد  ا

شـــاید چیزی برنده شـــد.
کاندیدای مـــو طالیی و لب غنچهی مذکر نشـــان ثـــروت و زیاده  دیـــدن 
گویـــی باشـــد و چنانچـــه مونث باشـــد دعا بخوانـــد: "اللهـــم انی اعوذ 

کتب ادعیه آمده اســـت. کـــه در  بک مـــن..." 
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یکا رسی تطبیقی مواضع و فعالیت های یک شبکه  بی طرف، در انتخابات  سال 88 ایران و 95 آمر بر

رضا عیوضی

 انتخابات ایران سال 88
یـــک هفتـــه مانـــده بـــه انتخابـــات/ نامزدها مشـــغول 

ح هـــای خـــود هســـتند بیـــان برنامه هـــا و طر
خبـــر  کـــه  همون طـــوری  خـــب  بی بی ســـی:  مجـــری 
انتخابـــات ریاســـت  بـــه  یـــک هفتـــه  از  کم تـــر  داریـــد؛ 
نامزدهـــای  و  باقیســـت  فرصـــت  ایـــران،  جمهـــوری 
وعده هـــای  و  برنامه هـــا  بیـــان  مشـــغول  انتخاباتـــی، 
انتخاباتیشـــون هســـتن. اما دیروز تصاویـــری از ایران 
کـــه مـــا فعـــاًل در مـــورد اون ها  بـــه دســـت مـــا رســـیده 
کوتـــاه رو  کلیپ  نمی خواییـــم قضاوتـــی بکنیـــم. ایـــن 
آزیتـــا از تهـــران برامـــون فرســـتاده. ارتباطمون بـــا آزیتا 
برقـــرار شـــده. خـــب آزیتـــا خـــودت در مورد ایـــن فیلم 

کن!  صحبـــت  برامـــون 
آزیتـــا: مـــن دیـــروز داشـــتم بـــا مازراتـــی بابـــام از خونه 
کـــه یهو متوجـــه تعداد زیادی بســـته    میومـــدم بیرون 
بـــزرگ و مشـــکوک جلـــوی در همســـایه شـــدم. قبـــاًل 
که پســـر همســـایه ریـــش داره ولـــی فکر  دیـــده بـــودم 

کارای انتخاباتـــی هـــم بکنـــه! نمی کـــردم 

بـــه انتخابـــات/ مناظـــرات  • دو روز مانـــده 
انتخاباتـــی رو بـــه پایـــان اســـت و بـــه پایـــان 

می شـــویم نزدیـــک  نامزدهـــا  تبلیغـــات 
مجـــری بی بی ســـی: نامزدهـــا در مناظـــره  

نقطه نظـــرات  مـــورد  در  دیشـــب 
اقتصـــاد،  بـــاب  در  خودشـــون 

سیاســـت  جامعـــه،  فرهنـــگ، 
کردند. در  خارجه و...صحبـــت 
کـــه بـــه روزهـــای پایانی  حالـــی 
می شـــیم؛  نزدیـــک  تبلیغـــات 
ارتبـــاط دوبـــاره  ما با آزیتـــا برقرار 

شـــده...
بی بی سی: آزیتاجان با شماییم. 

که  آزیتـــا: ســـالم. مـــن امـــروز صبـــح 
بـــرم  مامانـــم  بوگاتـــی  بـــا  می خواســـتم 

کامیون  بیرون؛ دیدم پســـر همســـایه مون یه 
کارگر ریشـــوی دیگـــه دارن همه  اون  گرفتـــه و با چندتا 
کامیـــون می کنـــن. مـــن  بســـته های مشـــکوک رو بـــار 
خیلـــی ترســـیده بـــودم و بـــه خاطـــر همیـــن نتونســـتم 

بـــازم براتـــون فیلـــم بگیرم!!

و  رســـیده  پایـــان  بـــه  تبلیغـــات  انتخابـــات/  شـــب   •
طرفـــداران نامزدهـــا در خیابان هـــای شـــهر مشـــغول 

حمایـــت از نامـــزد مـــورد نظـــر خـــود هســـتند
هشـــت  ســـاعت  صبـــح،  فـــردا  بی بی ســـی:  مجـــری 
طبـــق  و  می شـــه  آغـــاز  رأی گیـــری  ایـــران،  وقـــت  بـــه 
نظرســـنجی ها خیلـــی از مـــردم بـــرای شـــرکت در ایـــن 
در  ایـــن  می کنـــن.  آمـــاده  رو  خودشـــون  انتخابـــات، 
گاه از احتمـــال وجـــود  کـــه بعضـــی از منابـــع آ حالیـــه 
دادن.  خبـــر  انتخابـــات  ایـــن  در  گســـترده  تخلفـــات 
که  کردند  ایـــن منابـــع بـــرای مـــا تصاویـــری رو ارســـال 
کـــه حاضـــر  در اون هـــا، مـــردم زیـــادی دیـــده می شـــن 

کنـــن. در همیـــن راســـتا  نیســـتن خیابون هـــا رو تـــرک 
گاه بر قرار  ارتبـــاط تلفنـــی ما بـــا یکی از همیـــن منابـــع آ

. . . شد
بی بی سی: سالم بفرمایید

کـــه داشـــتم بـــا  گاه: ســـالم مـــن امـــروز صبـــح  منبـــع آ
که  فـــراری داداشـــم از خیابـــون رد می شـــدم؛ شـــنیدم 
یـــه نفـــر از اون ور خیابون می گفت: اینـــا همش بازیه و 
کارن. امشـــبم مردم زیادی بیدار موندن تا  ملت ســـر 

نکنـــه اتفاق خاصـــی بیفتـــه و اونا خواب باشـــن!

روز انتخابـــات/ مـــردم در حـــال ورود بـــه حوزه هـــای 
رأی گیـــری و انداختن رأی خود به صندوق ها هســـتند
تصاویـــر  در  کـــه  همون طـــور  بی بی ســـی:  مجـــری 
مشـــاهده می کنیـــد؛ صف های مردم بـــرای دادن رأی، 
گرفته.  در همه  شـــهرها و روســـتاهای ایـــران، شـــکل 
امـــا در این بیـــن مصاحبه  همســـر یکی از مســـئوالن، 
یـــه جورایـــی احتمـــاالت رو  کـــرده و  پـــا  بـــه  جنجـــال 

تبدیـــل به یقین 
گفتن:  کـــرده. خانم غفلت مرعشـــی، در مصاحبـــه ای 
گـــه تقلـــب شـــد؛ بریزین تـــو خیابونـــا! این ســـخنان  ا
گذشـــته، مردم  کنـــار احتمـــال تقلـــب در چنـــد روز  در 
کرده. خـــب! آزیتاجان تو  رو نگـــران نتیجه  انتخابـــات 

ماســـت... خط 
آزیتـــا: ســـالم. مـــن امـــروز بیـــرون نرفتـــم! چـــون الك 
همرنگ ریملم افتاد و شکســـت، زنـــگ زدم مامي...

بوق... بـــوق  بوق 

دوبـــاره روز انتخابات/ مردم هم چنـــان در حال ورود 
به حوزه هـــای رأی گیری و دادن رأی خـــود به نامزدها 
که یکی از نامزدها از پیـــروزی قطعی خود در  هســـتند 

انتخابـــات خبر می دهد
مجـــری بی بی ســـی: خـــب ما هـــم تبریـــک می گیـــم به 

کـــه بـــا حاج خانـــم خـــوش  آقـــای مهنـــدس. ایشـــاال 
! ه ر بگذ

فردای انتخابات/ بعد از شـــمارش آراء مشـــخص شـــد 
کم یـــازده میلیون  کـــه مهندس بـــا یک فاصلـــه  خیلي 
نفـــري، دوم شـــده و دکتـــر، رئیس جمهور ایران شـــده 
اســـت/ مهنـــدس، مردم را بـــه تظاهرات و اغتشـــاش 
کـــرده و تعـــدادی نیـــز در خیابان هـــا مشـــغول  دعـــوت 

آتـــش زدن اموال عمومی هســـتند
مجری بی بی ســـی: بعله بینندگان عزیـــز! امروز تقلب 
ایـــران،  جمهـــوری  ریاســـت  انتخابـــات  در  گســـترده 
کـــه دیروز  نقـــل محافـــل خبـــری شـــده. همـــه  مردمی 
ســـاعت ها در حوزه هـــای رأی گیـــری، در صـــف بودند؛ 
کـــه رأی  االن ُبهـــت زده شـــدن و باورشـــون نمی شـــه 
اون هـــا رو پس نمی دن. امـــا باید جنگید! حق رو باید 
کوهنورد در مـــورد تقلـــب در انتخابات  گرفـــت! خانـــم 
بررســـی  قابـــل  کـــه  کـــردن  ارائـــه  رو  دالیلـــی  ایـــران، 
هســـتش. ایـــن انتخابـــات بـــه هرحـــال بایـــد ابطـــال 
بشـــه. این برنامه های امشـــب شـــبکه  بی بی سی رو 
از دســـت ندید:»نحوه  شـــلیک« ســـاعت 8، 
کن« ســـاعت  »کوکتـــل مولوتفـــت را تـــف 
9، »به راه انداختن آتش ســـوزی های 
گسترده« ساعت10، مستند»بنزین 
نفـــت؟«  یـــا  می ســـوزاند  بهتـــر 
ســـاعت 11، نشســـت»چرا سطل 

آشـــغال؟« ســـاعت 12 و...

چند مـــاه بعد انتخابـــات/ حضور 
عاشـــورا،  روز  در  مـــردم  میلیونـــی 
را  غائلـــه  و  فـــراری  را  اغتشـــاش گران 

پایـــان داد
زنـــده  جنبـــش  ایـــن  بی بی ســـی:  مجـــری 
می مونـــه. ایـــن جنبـــش نمی میـــره. همـــه بـــا 
هم، امشـــب رأس ســـاعت 9 اتو و سشوار رو 
بـــه بـــرق می زنیم تا بـــرق جمهوری اســـالمی 

بـــره و...

 انتخابات آمریکا سال 95
یـــک هفتـــه مانـــده بـــه انتخابـــات/ نامزدها مشـــغول 

مناظـــره بـــا یکدیگر هســـتند
نزدیـــک  آمریـــکا  انتخابـــات  بـــه  بی بی ســـی:  مجـــری 
می شـــویم. ایـــن دموکراتیک تریـــن انتخابـــات جهان 

خواهـــد بـــود. آنجلینـــا پشـــت خط ماســـت...
بی بی سی: آنجلینا سالم!

آنجلینـــا: ســـالم. مـــن دیـــروز بـــا پورشـــه  پـــدرم از پل 
که چیـــز خاصـــی ندیدم و  اصلـــی منهتـــن می گذشـــتم 
کـــه من فکر  پســـر همســـایه هم جعبه های مشـــکوکی 
بـــا خـــودش  کنـــم صندوق هـــای رأی گیـــری بودنـــد رو 

حمـــل نمی کـــرد.

عــــــاشـــــقــــتـــــم
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زهرا آراسته نیا

فیل است ولی چو موش آمد بیرون
یو اس اِی بی روتوش آمد بیرون

گر به نام هیالری بود صندوق ا
دونالد ولی ز توش آمد بیرون

کلینتـــون  نظرســـنجی ها،  طبـــق  انتخابـــات/  شـــب 
تـــر از ترامپ قـــرار دارد/ ایـــن دو نامـــزد از فرارهای  باال
مالیاتـــی، تجـــاوزات و روابـــط پنهانـــی یکدیگـــر پـــرده 
کـــرده: در صـــورت عدم  برداشـــته اند/ ترامـــپ اعـــالم 

پیـــروزی او، تقلـــب شـــده اســـت!
مجـــری بی بی ســـی: آمریکا مهد دموکراســـی در جهان 
اســـت. دموکراســـی از آمریـــکا بـــه ســـایر نقـــاط جهان 
صـــادر می شـــود. آزادی در آمریـــکا بیـــداد می کنـــد بـــه 
کـــه خواســـتند؛  کـــه طرفیـــن آزادنـــد هرچیـــزی  حـــدی 
بـــه طـــرف مقابل بگوینـــد و نســـبت بدهند. سیســـتم 
انتخابـــات آمریـــکا، یـــک سیســـتم فوق العاده اســـت.

گرفتـــن ترامپ،  فـــردای انتخابات/ بـــه دنبال پیشـــی 
مخالفـــان او به خیابان ها ریخته و مشـــغول آتش زدن 

پرچـــم آمریکا و اموال عمومی شـــدند
کســـی پنگوئن هـــا را  مجـــری بی بی ســـی: تـــا بـــه حـــال 
در حـــال پرواز ندیده اســـت، اما یکـــی از مخاطبان ما 

که ایـــن صحنـــه را دیده! مدعی اســـت 
کـــه داشـــتم از پـــل منهتن  آنجلینـــا: مـــن امـــروز صبح 
پـــرواز  حـــال  در  رو  پنگوئـــن  تعـــدادی  برمی گشـــتم؛ 

دیـــدم.

پس فـــردای انتخابات/ ترامپ پیـــروز قطعی انتخابات 
شـــد/ مخالفان ترامپ همچنان مشـــغول اغتشاش و 

کشـــیدن اموال عمومی هســـتند به آتش 
یـــک  نتایـــج  راه هـــای پذیرفتـــن  مجـــری بی بی ســـی: 

هســـتند:  این هـــا  دموکراتیـــک  انتخـــاب 
کمـــی  کنیـــد  ســـعی  و  بخوریـــد  آرام بخـــش  1-قـــرص   

بیـــد  ا بخو
2- در مورد چیزهای خوب با هم حرف بزنید

کـــه میلیون هـــا نفـــر بـــه طرف  کنیـــد  3-بـــه ایـــن فکـــر 
کرده انـــد  انتخـــاب  را  او  و  داده  رأی  مقابـــل 

 فیلم پرواز پنگوئن ها 
ً
4-فیلم ببینید؛ مخصوصا

کنید بـــا خوردن  5-بـــه پـــارک و ســـینما بروید و ســـعی 
کنید! آرام بخـــش، آرامـــش خودتان را حفـــظ 

گدایـــان نیویـــورک، تابلوهایی با  باخبـــر شـــدیم تعـــدادی از 
که رویشـــان نوشـــته شده»یا یک  خودشـــان حمل می کنند 
گرفتیم  دالر بهـــم بدید؛ یـــا به ترامـــپ رأی می دم«. تصمیـــم 
کنیم  برویـــم و با چند نفـــر از این زحمت کشـــان مصاحبه ای 

کارشـــان چه بوده اســـت. و ببینیـــم هدف از این 

.First Interview
+سالم! خسته نباشید!

-آقـــا تـــو رو بـــه حضـــرت مریـــم قســـم، تـــو رو بـــه جـــون 
عیســـی... حضـــرت 

کنم. پـــول ندارم.  +آقـــا من اومـــدم باهاتـــون مصاحبـــه 
که نوشـــتید  می شـــه بگیـــد هـــدف شـــما از ایـــن تابلویی 

؟ چیه
گدا باشـــم، ولی  -از ایـــن ترامپـــه؟ آقـــا ببین، شـــاید مـــن 

کـــه از دســـت ندادم.  عقلمو 
+بیشتر توضیح  می  دید؟

بلـــدن؛  همـــه  کـــه  زبونـــی  تنهـــا  کشـــور  ایـــن  تـــو  -آره، 
گه این زبونـــو بلد بودی، موفق می شـــی و اال  تهدیـــده. ا

غیرممکنـــه. واســـت  گدایی کردنـــم 
+یعنی رأی دادن به ترامپ یه تهدیده؟

- واسه دموکراتا آره.

Second Interview
+ســـالم خســـته نباشـــید. می شـــه بگیـــد هدف شـــما از 

نوشـــتن ایـــن تابلـــو چیه؟
گـــه نـــدی؛ داد می زنـــم همین جا  -یـــه دالر بهـــم بـــده. ا

می برم. آبروتـــو 

Third Interview
+سالم، آقا هدف شما از نوشتن این تابلو چیه؟

-واسه توریستاس .
+توریست؟ چطور؟

کمـــک  واســـه  میـــان  می ترســـن.  ترامـــپ  از  -خارجیـــا 
بـــه جامعـــه ی بشـــری بـــه مـــن پـــول مـــی دن. بیچاره ها 
کلی هم ازم تشـــکر  نمی دونـــن این جـــا چه خبـــره. تـــازه 

می کنـــن.

Fourth Interview
+آقا سالم. می شه بگید چرا این تابلو رو نوشتید؟ 

گفتـــن ماهـــی صـــد دالر  -نمی دونـــم؛ چندنفـــر اومـــدن 
بهـــت می دیـــم، ایـــن تابلـــو رو بـــزن این جـــا، دموکـــرات 

بـــودن ولـــی مـــن دورشـــون زدم.
+دورشون زدی؟ ینی چی؟

گدایی می کنـــم، هم  -هـــم پـــول اونـــا رو می گیـــرم، هـــم 
آخـــر ســـر مـــی رم بـــه ترامـــپ رأی مـــی دم. انصافـــًا خودم 

بـــا خودم. کـــردم  حال 

Fifth Interview
+آقا چرا این تابلو رو این جا زدید؟

گه پول ندن به ترامپ رأی می دم. -واضحه، ا
کلینتون رأی می دی؟ گه پول بدن به  +ا

-نه!
+زکی، باز چرا؟

-واســـه رأی دادن جدا پـــول می گیرم. من یـــه آمریکایی 
اصیلم!

Sixth Interview
+آقا مفهوم این تابلو چیه؟

-رأی نـــدادن و بـــه ترامـــپ رأی دادن، انتخـــاب بین بد و 
بدتره.

کلینتون رو قبول داری. +پس 
گزینه هام نیست. -نه، اون اصاًل بین 

Seventh Interview
+ آقـــا ایـــن تابلـــو رو واســـه چـــی زدیـــد؟ چـــون خودتون 

دموکراتیـــد؟
-دموکرات چیه؟

کلینتون. +همون حزب 
کیه؟ -کلینتون 

که نامزد انتخاباته. +همین زنه 
-انتخابات چیه؟

کار دیگه این جا  +داداش ایـــن یـــه ده دالری. بزن تو یـــه 
می شی! حروم 

گولـــت زدم بهم  -دمت گـــرم، ولـــی همـــه  رو بلـــد بـــودم. 
بدی! پـــول 

Final Interview
+ وجدانـــًا، تـــو رو جـــون مـــادرت، نظـــرت در مـــورد ایـــن 

تابلـــو چیه؟ واســـه چـــی اینـــو زدی؟
-واسه پول زدم. 

+ یعنی داری رأ یتو می فروشی؟
گه داشتم نمی فروختم.  -ا

+ مگه حق رأی نداری؟
_حـــق رأی دادن دارم، ولـــی حـــق رأی نه. مـــن حق رأی 

می فروشـــم. دادنمو 

چندیمگیریرأیندی؟
افشار جابری
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کنداکتوریبیبیسدردوروزخاص!
رضا عیوضی
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رنگ یک انتخاب در سرنوشت ما نقش پر

مسرتانگیزشاپسخیمدهد!

ناصر جوادی

انگیـــزش«  من»مســـتر  ســـالم. 
از  دیگـــه  یکـــی  بـــا  هســـتم. 
کـــن«  برنامه هـــای مشـــاوره ای»منو وادارم 
در خدمت شـــما هســـتیم با موضوع جـــذاب و پرهیجان 
گر فکر  شـــرکت در انتخابـــات، دالیـــل و بایدهـــا...  پـــس ا
می کنین دلیلی برای شـــرکت در انتخابـــات وجود نداره؛ 
کنم  به مســـتر انگیـــزش زنـــگ بزنین تا بـــه شـــما ثابت 
بـــه تعـــداد آدم هـــا بـــرای شـــرکت در انتخابـــات دلیل 

هســـت!

کلیـــن  ژا مـــن  انگیـــزش،  مســـتر  ســـالم    •
کـــه  احترامـــی  تمـــام  بـــا  آریزونـــا.  از  هســـتم 
که تا بـــه حال، هفت  براتـــون قائلم و با وجـــود این 
گرفتم و بـــه من انگیـــزه  خرید  بـــار باهاتـــون تمـــاس 
کتاب  کتابتـــون رو دادیـــن و مـــن هفـــت بـــار رفتـــم 
ســـی دالری»چگونـــه در ده روز خواســـتگار جـــذب 
کنیـــم« رو خریـــدم! امـــا این بـــار واقعًا هیـــچ دلیلی 
بـــرای شـــرکت در انتخابـــات نمی بینم. لطفًا ســـعی 
کـــه مجبور بشـــم روتون رو  کنید  نکنیـــد متقاعـــدم 

بنـــدازم. زمین 
کلیـــن عزیز، قبـــل از هـــر چیز بهت  • درود بـــه تـــو ژا
کتابـــم رو  پیشـــنهاد مـــی دم بـــری و چـــاپ جدیـــد 
کـــرده و  که نســـبت بـــه جلـــد قبلـــی فونتـــش تغییر 
که  قیمتـــش 35 دالر شـــده  بخری. مطمئـــن باش 

ایـــن دفعـــه حتمـــًا موفق می شـــی!
کلین جـــان، دلبنـــدم، هیـــچ می دونســـتی تا  امـــا ژا
1۰۰ ســـال قبـــل، هیچ زنی حق نداشـــت تـــو ایاالت 
متحـــده، پـــای صندوق هـــای رأی حاضر بشـــه؟ تو 
کـــه از این موهبت  االن بـــه عنـــوان یـــک زن مترقی 
بـــا رأی  بـــدی و  بـــری رأی  بایـــد  برخـــوردار شـــده؛ 
که در  خـــودت باعـــث شـــادی اون زن هایـــی بشـــی 

کردن. حســـرت حـــق رأی، دق 
 ایشـــاال اونا هم درحقـــت دعا می کنـــن و بختت باز 
کـــروز تـــوی حوزه  می شـــه! در ضمـــن شـــنیدم تـــام 
شـــماره 7 آریزونـــا رأی می ده. شانســـت رو امتحان 

کـــن دختر!

•  ســـالم مـــن اریـــک هســـتم، یـــه مکزیکی االصل، 
کـــه قـــدرت دســـت  مـــن تـــوی ایـــن هشـــت ســـال 
دموکرات هـــا بـــود؛ وضعیـــت معیشـــت و زندگیم هر 
گه ایـــن دفعه به یه  روز بدتـــر از دیـــروز بود و عمـــرًا ا

بدم. رأی  دموکـــرات 
 از اون طـــرف ترامـــپ هـــم می خواد تو مـــرز مکزیک 
دیـــوار بکشـــه و مانـــع مهاجـــرت مکزیکی ها بشـــه، 

پـــس من هیچ دلیلـــی نمی بینم 
رأی گیـــری  تـــوی  بخـــوام  کـــه 

کنم. شـــرکت 
•  اوه اریک، مـــن واقعًا بهت 

کـــه از دســـت ایـــن  حـــق مـــی دم 
نخـــوای  و  باشـــی  عصبانـــی  نفـــر  دو 

بهشـــون رأی بـــدی. امـــا تـــو بایـــد یـــه 
جـــوری اعتراضتـــو بـــه اونـــا نشـــون بدی 

از  اریـــک  بفهمـــن  ترامـــپ  و  هیـــالری  کـــه 
دستشـــون شـــکاره! بهت پیشـــنهاد می دم 

اون  از  یکـــی  و  کنـــی  انتخابـــات شـــرکت  تـــو 
که بـــه نامزد حزب  ســـی چهل نفری باشـــی 

کـــه  اینـــه  خوبیـــش  مـــی ده.  رأی  ســـوم 
تعـــداد رأی هـــای نامـــزد حـــزب ســـوم 
کســـی  کمـــه و همـــه می فهمـــن چـــه 
بـــه اون رأی داده. بعـــد از انتخابـــات 

کـــه هیـــالری و ترامـــپ رأی هـــای 
اون رو می خونـــن؛ از خودشـــون 
می پرســـن: »وای خـــدای مـــن، 
کـــه  یعنـــی چـــه اتفاقـــی افتـــاده 

اریـــک بـــه مـــن رأی نـــداده؟!«

•  ســـالم مســـتر، من جیـــم هســـتم، راننده ی خط 
تگزاس.   459

تـــو  همیشـــه  مـــن  خوبتـــون.  برنامـــه   از  تشـــکر  بـــا 
گـــوش مـــی دم و تـــا هفتـــه   ماشـــین، برنامه تـــون رو 
دیگـــه برا مســـافرا تشـــریحش می کنـــم. امـــا این بار 

بـــه نظـــرم خودتـــون رو خســـته نکنیـــن؛
کلینتون و   همه چیز زیر ســـر خودشـــونه. ترامـــپ و 

اینا همش یـــه بازیه!
• خب مـــن االن خیلی دوســـت دارم جـــواب جیم 
عزیز رو بدم اما متأســـفانه دوســـتان اشاره می کنن 
کـــه باید بریم چند پیام بازرگانی رو با هم بشـــنویم. 
کـــه مســـافرت شـــدم؛ مفصل  جیمـــی  عزیـــز یه بـــار 

بـــرات توضیح مـــی دم قضیه رو!

•  ســـالم، آدام هســـتم از نیویـــورک. تـــو انتخابـــات 
که چی بشـــه؟ پنج تا داداش داشتم؛  کنم  شـــرکت 
کشـــت، ســـه تای  پلیـــس دو تاشـــونو تو دوره  بوش 
دیگه رو هم، زمان ریاســـت جمهـــوری اوباما. یکی 
ج خـــودم می کنن و  گلوله خر از همیـــن روزا هم یـــه 

خالص. چـــرا من بایـــد رأی بدم؟
کنـــه آدام! مرگ  • خـــدا تـــو و داداشـــات رو رحمت 
حقـــه، پلیـــس بهانـــه اســـت عزیـــزم! امـــا بـــه نظرم 
ِانقـــدر نبایـــد یه شـــکل و بی دقت به مـــرگ برادرات 

کنی. تـــو دوره  دموکرات ها معمواًل ســـیاه ها  نـــگاه 
امـــا  می کشـــتن،  گلولـــه  بـــا  و  خیابـــون  تـــوی  رو 
جمهوری خواها اهل خشـــونت خیابونی نیســـتن. 
اونـــا اول ســـیاه ها رو بازداشـــت می کنـــن و بعـــد تـــو 
کـــه بمیـــرن. خب هر  بازداشـــتگاه اونقـــدر می زنـــن 
کـــدوم از ایـــن دو روش مزایـــا و معایبـــی داره؛ مثـــاًل 
کم تری  تـــو روش دموکرات هـــا، مقتـــول، درد و رنج 
رو تحمـــل می کنـــه اما در عـــوض خانـــواده اش باید 
کنن. خوب  گلوله رو به حســـاب دولت واریـــز  پـــول 
که  مـــرد حســـابی! مگـــه بـــرای تـــو اهمیـــت نـــداره 
بـــی درد بمیری یا بـــادرد زیاد؟ یا این کـــه بعد مرگ، 
خوانـــواده ات جریمـــه ای رو بپردازن یـــا نه؟ دیدی 
چقـــدر رأی دادنـــت می تونـــه توی سرنوشـــتت تاثیر 

بذاره؟!
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مناظره  انتخاباتی

توکهمنرومنیخواسیت...

ترامفیلها

محدثه فالح 

ترامفیل هـــا جانوارانـــی عجیب الخلقه از دســـته  
دو  و  دســـت  دو  آن هـــا  هســـتند.  پســـتانداران 
جانورشناســـان  و  گوشـــت خوارند  دارنـــد،  پـــا 
بـــه  فیل هـــا  زیرمجموعـــه    را  آن هـــا  آمریکایـــی، 
ایـــن  رفتـــاری  عجایـــب  از  می آورنـــد.  شـــمار 
جانـــدار، می توان عالقه  وی به پوشـــیدن لباس 

انســـان ها را نـــام بـــرد.
آخریـــن نمونه هـــای شناخته شـــده  ایـــن جانور، 
کـــه باعث  اخیـــرًا در آمریکا شناســـایی شـــده اند 
ایـــن  مـــردم  بیـــن  در  وحشـــت  و  تـــرس  ایجـــاد 

اســـت. شـــده   منطقه 
کـــه جانوری  ایـــن جانـــداران برخـــالف نامشـــان 
را تداعـــی می کنـــد؛ بســـیار  آرام  خوش اخـــالق و 
خشـــن  بوده و به محض این که با چیزی خالف 
میل و انتظارشـــان، روبه رو شـــوند؛ به شـــدت به 
آن حملـــه می کننـــد. البتـــه در بســـیاری از موارد 
کـــه بـــدون هیـــچ دلیلـــي،  هـــم مشـــاهده شـــده 
کـــه بـــر ســـر راهشـــان بـــوده، حمله ور  بـــه هرچه 
شـــده اند! جانورشناســـان وجود دختران جوان 
در اطـــراف این جانـــدار را دلیلی بـــرای این رفتار 
پرخاش گونـــه  برشـــمرده اند و مـــردم را از هرگونه 
کـــه آزادانه در  گونه حیوانـــي،  رویارویـــی بـــا ایـــن 
کوچـــه و خیابان هـــا و محافـــل آمریکایی در رفت 

کرده اند. و آمد اســـت؛ منـــع 
از دیگـــر خصوصیـــات ایـــن جانـــور می تـــوان بـــه 
کـــرد؛  اشـــاره  وی  حصـــر  و  بی حـــد  تنوع طلبـــی 
خـــود  بـــرای  جفتـــی  ایالتـــی،  هـــر  از  چنان کـــه 
تعهـــد  و  پای بنـــدی  از  امـــا  می کنـــد.  انتخـــاب 
بســـیار پایینی نســـبت بـــه جفت خـــود برخوردار 
اســـت و پـــس از مدتـــی او را بـــا فرزندانـــش تـــرک 
کرده و ســـراغ جفتي دیگـــر از ایالتي دیگر مي رود!
پـــس از مدتـــي، ترامفیـــل پیر خـــود را دارای حق 
تملك بر منطقه زندگي انســـان دانســـته و برخي 
خصوصیـــات ماننـــد عـــدم پای بندی بـــه قانون 
بقـــاء، مخالفت بـــا هرگونه آمد و شـــد و مهاجرت 
در  آنهـــا  جـــاری  امـــور  در  و دخالـــت  انســـان ها   
منطقـــه خود و حتـــي مناطق خیلـــي دور را  بروز 
مي دهـــد. همین خصلت های عجیـــب او باعث 
ترس مـــردم آمریکا و عالقه به تـــرک محل زندگی 
کشـــورها شـــده است.  خود و مهاجرت به ســـایر 
البتـــه عده ای هم ســـعی در ابـــراز نارضایتی خود 
از وجـــود این حیوان درنده خـــو در اطراف محل 
کـــه روحشـــان ُپرَرهرو و  زندگـــی خود داشـــته اند 

یادشـــان بسالمت!
 

محمدامین میمندیان

کاندیـــدا داریم چه  مجـــری: مناظره رو شـــروع می کنیـــم. 

کلینتـــون و آقای  کاندیدایـــی! ولـــکام می گیـــم بـــه خانـــم 

ترامـــپ. ســـؤال اول این کـــه راهـــکار اقتصـــادی شـــما چه 
نفعی بـــرای مـــردم خواهد داشـــت؟                                                                                         

می تونیـــم  مـــا  مـــن،  اقتصـــادی  برنامـــه   طبـــق  ترامـــپ: 

کاهـــش بدیـــم.مالیات هـــا رو تـــا دو ســـنت و بلکـــه هـــم بیش تـــر، تـــا ســـه  ســـنت 

کـــه فرار مالیاتی  کســـی داره می زنه  هیالری: این حرف رو 
داره!

می کنـــن!                                                      ترامـــپ: خب اشـــکالش چیـــه؟ حامیـــان تو هـــم این کارو 

که  کـــه غیرقانونیه ترامـــپ؛ نگو  نمی دونســـتی!هیـــالری: اشـــکالش اینـــه 

ترامـــپ: مـــن حقـــوق دان نیســـتم؛ مـــن میلیـــاردرم. تـــو 

کلـــی از بنیـــاد خیریـــه  هیـــالری، پـــول بـــه جیب  خـــودت 
کجـــا رفتـــه؟ زدی. ایـــن پول هـــا 

که توش نوشـــته  هیالری: خـــب چیزه! من یک چیز دارم 

کنـــم، یعني پول بگیـــرم. این چیز هم  کـــه تا می تونم چیز 

گرفت.  گرفـــت، نفســـم  کســـی مربـــوط نیســـت. چیزم  به 
کجاســـت؟ این اســـپری چیز من 

گران ســـؤالی از  می پرســـه... مجـــری: در ایـــن قســـمت یکـــی از تماشـــا کاندیداهـــا 

گرزن: دوناااالد! چرا دیگه به من زنگ نزدی؟ تماشا

کی می خـــواد رئیس جمهور بشـــه. من از  هیـــالری: ببین 

کار درســـتی  شـــما می پرســـم مردم: آیـــا انتخاب ایـــن فرد 
است؟

که هیچ کـــس به انـــدازه  من بـــرای زنان  ترامـــپ: هرچنـــد 

ارزش قائـــل نیســـت، ولی من این خانم رو نمی شناســـم!

کـــه منـــو نمی خواســـتی؛ چـــرا  تـــو  زن: نمی شناســـی؟!! 

کلینتـــون رو بـــه هـــم زدی؟ رابطـــه  مـــن بـــا بیـــل 

مجـــری: خـــب دوســـتان، لطفـــاً خانـــم رو ببریـــن بیرون. 

کلینتـــون راهکار اقتصادی  چیه؟بحـــث رو ادامه می دیم؛ خانم  شما 

گازو، یعني پول نفت  هیـــالری: من می خوام چیز نفـــت و 

گاز رو بیارم ســـر چیز مردم، سفره  مردم. و 

گاز؟ مجری: پول نفت و 

گاز  هیـــالری: منظـــورم چیـــز ایرانـــه، همـــون پول نفـــت و 

کـــه  کلـــی از دارایی هاشـــون هنـــوز این جاســـت،  ایرانـــه. 

براشـــون برنامـــه دارم!

ترامپ: خیلی زن پستی هستی هیالری. خوشم اومد!

گفتـــی پســـت. یـــه جمله   کـــه بهـــم  هیـــالری: ممنـــون 

جدید می خواســـتم بـــرای تی شـــرت های تبلیغاتیم.

کـــه نتیجـــه   گفتیـــن  مجـــری: آقـــای ترامـــپ، شـــما 

درســـته؟ نمی کنیـــن.  قبـــول  رو  انتخابـــات 

قبـــول  نگفتم»اصـــاًل  غلطـــه.  کامـــاًل  ترامـــپ: 

 
ً
حتمـــا نشـــم«  برنـــده  گـــر  گفتم»ا نمي کنـــم«، 

قبـــول نمي کنـــم. نتیجـــه رو  تقلـــب شـــده و 

مجری: به موزه  مناظره چی می دین؟

که  هیـــالری: من چیز مـــي دم، خـــودکاری 

کردیم... باهاش برجـــام رو امضـــا 

که  ترامـــپ: منـــم یـــه نمونـــه از فندکـــی 

قـــراره باهاش برجـــام رو آتیـــش بزنم، 
می دم.
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االغتونها

زندیگانمههیالری

گونـــه  دیگـــری از موجودات عجیب بـــه تازگی 
از  االغتون هـــا،  آمریـــکا،  در  شـــده  شـــناخته 
که متاسفانه  دسته پســـتانداران دوپا هستند 
روی ۲ پـــا راه می روند و  دارای پوســـتی صاف 
و صیقلـــی بوده و بـــرای محافظـــت از خود در 
گرما و ســـایر خطـــرات برخالف  مقابل ســـرما و 

ســـایر جانـــوران، لباس نیز می پوشـــند.
گونـــه می تـــوان به شـــباهت  از عجایـــب ایـــن 
چندگانـــه آنهـــا بـــه حیوانـــات متفاوت اشـــاره 

: د کر
شـــبیه  صدایـــی  مـــواردی  در  هـــا  االغتـــون 
صدای ســـگ از خـــود تولید می کننـــد، دارای 
نظـــر  از  و  بـــوده  گـــرگ  شـــبیه  هایـــی  پنجـــه 
ظاهری شـــباهت زیادی به انسانهای نیمه- 
متمدن، نیمه وحشـــي، دارند، بـــا این وجود 
جانورشناســـان آمریکایـــی با تخفیـــف، آنها را 

کرده انـــد! در زمـــره  االغ هـــا رده بنـــدی 
کـــه در معرض انقراض قـــرار دارد  ایـــن جاندار 
بقـــای نســـل  بـــرای  بـــه صـــورت غیرطبیعـــی 
خـــود دســـت بـــه اقدامـــی عجیـــب مي زنـــد و 
در پیونـــدی چندگانـــه با ســـگهای اســـرائیلی 
شـــرایط  تحـــت  و  ســـعودی  خوک هـــای  و 
آزمایشـــگاهی، موجـــود جدیـــدي را بـــه دنیـــا 

نـــام دارد.  ISIS کـــه  مـــي آورد 
امـــا  ایـــن تولیـــد مثـــل فاجعـــه آمیـــز، نـــه تنها 
تاثیـــری در بهبود وضعیت انقـــراض االغتون ها 
نـــدارد بلکـــه غالبـــًا طعمـــه ای مي شـــود بـــرای 
گونـــه  در حـــال  رقیـــب و دشـــمن خونـــی ایـــن 
انقـــراض یعنـــی ترامفیل هـــا تـــا االغتون هـــا را از 
کـــرده و خود  صحنـــه رقابت براي بقـــاء حذف 
کـــردن شـــکارهاي  بـــه تنهایـــي بـــه لـــت و  پـــار 

بپردازند. موجـــود 

محمدصابر نی ساز

در   1947 کتبـــر  ا  26 در  رادام  داَیـــن  هیـــالری 
خانـــواده ای غیرمذهبی در ایالـــت ایلینوی پس 
از یـــک خمیـــازه ی عمیـــق، باالخـــره چشـــم بـــه 
گشـــود. وی فرزنـــد نخســـت خانواده ی  جهـــان 
رادام بـــود. هیـــالری بعـــد از پایـــان تحصیـــالت، 
در رشـــته علـــوم سیاســـی، یـــواش یـــواش وارد 
مدرســـه  حقـــوق دانشـــگاه ییـــل شـــد. او دختر 
 
ً
بســـیار خوش خطـــی بـــود و پســـرها مخصوصـــا
کلینتـــون خیلـــی از او جـــزوه می گرفتند. او  بیـــل 
وقتی در ســـال 1973 مـــدرک تحصیلـــی اش را از 
کـــرد؛ دیگـــر بهانه ای  همیـــن دانشـــگاه دریافت 
کلینتـــون نداشـــت.  بـــرای جـــزوه دادن بـــه بیـــل 
پـــس بـــا وی بـــه آرکانزاس رفـــت و هیئـــت علمی 
تـــا  شـــد  آرکانـــزاس  دانشـــگاه  حقـــوق  مدرســـه 
هم چنـــان بتوانـــد بـــه بیل جـــزوه بدهـــد! آن ها 
کنـــار تبـــادل جـــزوه و فعالیت هـــای علمـــی،  در 
کردنـــد و  فعالیت هـــای سیاســـی را هـــم شـــروع 
باالخـــره، وقتـــی فعالیـــت دیگـــری نمانـــده بـــود 
کـــه با هـــم انجام دهنـــد؛ در 1975 با هـــم ازدواج 
کلینتـــون  کردنـــد تـــا هیـــالری فامیلـــی اش را بـــه 

دهد. تغییـــر 
و  گـــرم  بســـیار  کلینتـــون،  خانـــواده ی  کانـــون 
صمیمـــی بود تا این کـــه بیل رئیس جمهور شـــد 
کـــه شـــوهرش  و هیـــالری در 1998 متوجـــه شـــد 
گرفتـــه  از خانـــم مونیـــکا لوینســـکی هـــم جـــزوه 
و بـــدون اینکـــه بـــه هیـــالری بگویـــد، آن را پـــس 

داده! 
کـــه خیلی یکـــه خـــورده بـــود؛ اول اظهار  هیـــالری 
داشـــت: شـــوهر مـــن از اوناش نیســـت! ولی وقتی 

و  علنـــی  شـــوهرش  علیـــه  اتهامـــات 
مونیـــکا  از  جزوه  گرفتـــن  قضیـــه 

کـــرد که این  محـــرز شـــد، اظهار 
اتهامات ناشی از یک»توطئه  
راســـتی«  دســـت  گســـترده  
اســـت، همان »تقصیر دولت 

قبلی«خودمـــان و نیـــز افـــزود: 
مرده شـــوربرده  دختـــره   ایـــن 

را دشمنان من و بیل فرستاده اند.
کـــه  کلینتـــون  هیـــالری  ایـــن،  از  پـــس 

میخواســـت شـــوهرش، بیـــل را با 
کلنـــگ بزند، )علـــی رغم 

میل باطنی و...( و کمی 
بعد کـــه به ناخن خوری 
افتـــاد؛ بیانیـــه ای علنی 

کـــرد و بـــر تعهـــد  منتشـــر 
ازدواجشـــان  بـــه  او 
گفـــت:  و  کـــرد  کیـــد  تأ
بهتـــر  مـــرا  »هیچ کـــس 
از بیـــل نمی فهمـــد و 

بهتـــر از او نمی توانـــد مـــرا بخنداند. حتی پـــس از همه  
این ســـال ها، او هنـــوز جذا ب تریـــن، نیروبخش ترین 
کـــه هرگـــز دیـــده ام«  و ســـرزنده ترین شـــخصی اســـت 
همیـــن حرکـــت، باعث شـــد میـــزان رضایـــت عمومی 
 70 یعنـــی  خـــود  میـــزان  تریـــن  باال بـــه  هیـــالری  از 
اقـــدام،  ایـــن  بـــا  او  البتـــه  کـــه خـــب  برســـد.  درصـــد 
کـــه بـــه جـــای خریـــد  بـــه هم صنفی هایـــش آموخـــت 
دســـتبند، جهـــت مچ گیـــری از همسرانشـــان، برونـــد 
و یـــک مالـــه بخرنـــد؛ هـــم پرکاربـــرد اســـت و هـــم آمار 

بـــود! بـــاال نخواهـــد  طـــالق این قـــدر 
هیـــالری بســـیار روحیات لطیـــف و زنانه ای داشـــت؛ 
کشـــتارهاي جابجا،  فلذا بعـــد از جنگ هاي متعدد و 
افغانســـتان و قطعنامـــه  عـــراق هـــم رأی  بـــه جنـــگ 
موافـــق داد و مدافـــع مداخله  نظامی آمریـــکا در لیبی 
کتبـــر 2002 بـــه قطعنامـــه  جنـــگ  بـــود. هم چنیـــن در ا
ج دبلیو بـــوش اجازه   که بـــه رئیس جمهـــور جر عـــراق 
اســـتفاده از نیروی نظامـــی علیه عراق را مـــی داد؛ نیز 

رأی موافـــق داد.
حـــزب  نامـــزدی  کســـب  بـــرای  رقابـــت  در  هیـــالری 
دمکرات در انتخابات ریاســـت جمهـــوری 2008  بازي 
را بـــه اوباما باخت. وي در ســـال 2016 نخســـتین زنی 
که از ســـوی یکـــی از احـــزاب اصلی آمریـــکا برای  شـــد 
ریاســـت جمهـــوری نامزد شـــد منتها خیلـــی زود این 
گشـــت،  نامـــزدی به هم خـــورد و او بـــه دامان بیل باز
تـــا ته مانـــده  جزواتش را به یـــاد جوانی به همســـرش 

. هد بد
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کشـــور ایتالیـــا تحصیـــل می کـــرد و فقـــط  بتـــی در 
دو هفتـــه وقت داشـــت تا خـــودش را بـــه فلوریدا 

برســـاند. صبح زود به آژانس رفـــت تا بلیط تهیه 
کنـــد، ولی تا یـــک هفته، تمام پروازهـــا به فلوریدا 

گرفت بـــه راه آهن  لغو شـــده بـــود. بتـــی تصمیـــم 
بـــرود و بـــا قطار بـــه آمریـــکا برگـــردد. بـــرای صبح 

کرد. ولی از شـــدت  فـــردا، ســـاعت 9 بلیط تهیـــه 
اضطراب، 7 صبح در راه آهن حاضر شـــد. هر چه 

ســـاعت به 9 نزدیک می شـــد؛ بـــا دقت بیش تری 
بـــه مانیتور اطالعـــات راه آهـــن نگاه می کـــرد ولی 

هیـــچ اطالعاتی از حرکـــت قطار بـــه فلوریدا دیده 
نمی شـــد. پـــس به قســـمت اطالعـــات رفـــت و از 

کرد.  حرکـــت قطـــار و ســـاعت بلیط خـــود ســـؤال 
گیشـــه بـــه بلیط نگاهـــی انداخـــت و با  مســـئول 

صدایی آرام پرســـید: ســـاعت 6؟!
خـــدای من!!! عرق ســـردی روی پیشـــانیش 
نشســـت؛ تکیه بـــه دیـــوار زده و پخش زمین 

شد...
بتي دســـت از پـــا درازتر به خانه برگشـــت.
او وقـــت زیـــادی نداشـــت و باید خودش 
را بـــه فلوریـــدا مي رســـاند. بـــه فکـــر فرو 
که  گهـــان به ذهنش رســـید  رفتـــه و نا
کنـــد. بنابراین  کشـــتی مســـافرت  بـــا 
کرد.بی درنگ خود را به ســـاحل رســـاند  کشـــتی تهیـــه  کشتي شد. و بلیط  کـــه بـــه تازگـــي به کشـــتي بســـیار بـــزرگ و مجلـــل شـــب، به موقع وارد  او مســـاقربري  بـــود.  انداختـــه شـــده  شـــد آب  ســـوار  خوشـــحالی  کشـــتی برای بـــا  بـــود. در چون ســـفر با  کشـــتی به آرامش او هیجان انگیـــز  کاندیـــدای خـــود فکر دریا نـــگاه مي کـــرد و به عرشه  

کـــه در  گهـــان نظـــرش بـــه جوانـــی  کـــه نا می کـــرد 

کشـــیدن نقاشـــی بـــود، جلب شـــد. جوان  حال 

هم به او نگاه مي کرد، به ســـمتش آمد: »ســـالم، 

کمی صحبت مک  من مک هســـتم و...« بعد از 

کند  از او خواســـت تا در میهمانی امشـــب شرکت 

کرد. و بتـــی قبـــول 

که  آن شـــب یک شـــب ویژه بـــرای بتی بـــود؛ چرا 

کرد و بتی هـــم پذیرفت. مـــت از او خواســـتگاری 

کشـــتی افتاد؛  فـــردای آن شـــب، اتفاق بـــدی در 

کشـــتی  یـــک مشـــکل فنـــی، خرابـــی زیـــادی در 

کشـــتی شـــد.  کـــرد و منجر به غرق شـــدن  ایجـــاد 

گرفت و با هـــم به داخل آب  مک، دســـت بتـــی را 

پریدنـــد و بتی روی یک تکـــه چوب ماند اما مک 

آن تکـــه چوب را نگه داشـــته بود و خودش درون 
آب غوطـــه ور بود.

هر چـــه به شـــب نزدیک می شـــدند؛ هوا ســـردتر 

کـــه مک دیگـــر توان مانـــدن در  می شـــد؛ آن قدر 

آب را نداشـــت. بتـــی هنوز بـــه رؤیـــای رأی دادن 

فکـــر مي کـــرد و این که چقـــدر برایش مهم اســـت، 

ولی مـــک دیگر نفس نمی کشـــید. بتی لحظه اي 

کـــرد، او بـــه ســـختی دســـتان  بـــه هدفـــش فکـــر 

کرد و در آب ســـرد اقیانوس  مـــک را از تختـــه جدا 

کرد  کوســـه ها شـــود و سعی  کرد تا غذای  رهایش 

به هـــر نحوی شـــده خود را به ســـاحل برســـاند. 

او آن قدر با دســـتانش پـــارو زد تا از حـــال رفت...

کـــرد؛ خـــود را در  بتـــی وقتـــی چشـــمانش را بـــاز 

کـــرد از جایـــش بلند شـــود  ســـاحل دیـــد. ســـعی 

گهـــان  نا و  کـــرد  تـــالش  خیلـــي  نتوانســـت.  امـــا 

گرفتـــه! از ترس  متوجه شـــد مـــک، دو پـــای او را 

کـــرد و متوجه  چشـــمانش را بســـت و دوبـــاره باز 

شـــد آن تصویـــر ذهني، عـــذاب وجدانـــش بوده 

کامـــاًل واقعي  که  اســـت. ولی صحنـــه  بدتری دید 

بـــود؛ او دو پـــای خود را از دســـت داده بود. بتی از 

شـــدت وحشـــت و ضعـــف، بیهوش شـــد...

در  و  آمـــد،  هـــوش  بـــه  بیمارســـتان  در  او 

آیـــا  پرســـید  او  از  پزشـــك،  بـــا  مواجهـــه  اولیـــن 

او  آمبوالنـــس  یـــك  کـــه  هســـت  امکانـــش 
ا  ر

اولینکمترین!
مهدی پیرهادی

جرج واشـــنگتن را شاید بتوان جان سخت ترین 
رئیـــس جمهور آمریـــکا نامید. دلیلـــش هم این 
که ایـــن بشـــر خـــون دل های بســـیاری  اســـت 
کردند. ۲۲ ســـال  خـــورد تـــا رئیس جمهـــورش 
که از یّللـــی تّللی های  داشـــت، پدر و مـــادرش 
او بـــه تنـــگ آمـــده بودنـــد؛ او را بـــه ســـربازی 
فرســـتادند! جرج در درگیری های استقالل 
آمریـــکا، اغلب بـــا بادمجان زیر چشـــمش از 
بقیه ســـربازها متمایز می شـــد. بـــه همین 
خیلی هـــا،  دلســـوزی  حـــس  هـــم  خاطـــر 
را  ویرجینیـــا  نماینـــدگان  جملـــه  از 
برمي  انگیخـــت، تـــا این کـــه او را به عنوان 
برگزیدنـــد.  اســـتقالل طلبان  فرمانـــده  
که قانـــون جدید آمریـــکا تصویب  وقتی 
ریاســـت  الیـــق  را  جـــرج  همـــه  شـــد؛ 
جمهوری می دانســـتند. سال 1788، 
آمریـــکا ســـه میلیـــون نفـــر جمعیـــت 
کـــه فقـــط افـــراد دارای ایـــن  داشـــت 

شـــرایط حـــق رأی داشـــتند:
 1.سفیدپوست باشند.

 ۲.طبیعتًا سیاه پوســـت نباشـــند. 
ک خیلي  3.صاحـــب ملک و امـــال

زیاد باشـــند. 
در آن انتخابـــات فقـــط 43 هـــزار 
کـــه 39 هزار  کردنـــد  نفـــر شـــرکت 
نفرشـــان به جـــرج رأی دادند و 
باعـــث شـــدند این تصـــور جرج 
که همـــه  خیابان پر از جمعیت 
اســـت؛ غلـــط از آب در آید. او از 
پشـــت بام به بالکـــن عمارت 
وال اســـتریت  در  فدرال هـــا 

کرد. آمد و ســـوگند یـــاد 

شایدبراییکآمریکاییدوابرهاتفاقبیفتد!

سحر فتحی

انتخابـــات  در برســـاند تا بتواند بـــه  را  خـــود  بیندازد؟ رأی  آمبوالنـــس صنـــدوق  بـــا  پـــای بتـــی  را  رســـاند خـــودش  رأی  این کـــه صنـــدوق  وجـــود  بـــا  او  خوشـــحالی دو پـــای خود را از دســـت و  از  بـــه داده بـــود،  و  می ریخـــت  مي رفـــت. اشـــک  صنـــدوق  بـــرای ســـمت  کســـی  بتـــی،  از  بـــه غیـــر  نیامده بـــود،  زود رأی دادن  خیلـــي  بتـــی  دلیـــل  پاي میز مســـئول تعرفه رأي رسید همیـــن 
کـــه می خواهـــد رأی بدهد؛  گفـــت  و 

گفتـــه  کمـــال نابـــاوري، بـــه او  امـــا در 
نـــدارد! رأی  حـــق  کـــه  ایـــن بتـــی یک زن بود و هنوز ســـال شـــد  و  بـــود  نشـــده  رأی یعنی حـــاال حاالهـــا زنان 19۲۰  حـــق  آمریـــکا  نداشـــتند!در 

ِبتی

َمک

چیزهایی که همان بهتر که نمیدانستید!   یک  
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دلداریهایلینکلنبهکلینتون
سید ابوالفضل طاهری

درود اي همســـر بیـــل! منـــم لینکلن، همـــان مرحوم نه 
کاخ ســـفید  که به تـــرک  کســـی  چنـــدان مغفـــور، همـــان 

مجبور.  گشـــت 
که این نبرد را  درود ای شکســـت خورده! رقیب ترامپـــی 
کرده  کرنا  که ایمیل هایـــت را در بوق و  از تو بـــرده؛ همان 

و آن چند ارزن آبـــروی تو را هم برده. 
ســـفید!  کاخ  تصویـــر  محـــو  اي  ندیدپدیـــد!  ای  درود 
کـــس از ایـــن خرابـــه خیـــری ندیـــد، بـــرو به  بـــدان هیـــچ 

مرواریـــد. آب  و  ذات الریـــه  بـــه  بـــرس؛  بیماری هایـــت 
کلینتـــون خـــودت را در آیینـــه ببیـــن. چقدر پیر شـــدی. 
می دانـــم از زندگـــی و ریاســـت جمهوری ســـیر شـــدی. تا 
کیتـــی می پلکیدی؛ حـــاال تنها و  کاپریـــو و  دیـــروز بـــا دی 
که در مراســـم یازده  زمین گیر شـــدی. تـــف به این زندگی 
ســـپتامبر از حـــال می روی. قیافـــه  ترامـــپ را از تلویزیون 
کوله بار ســـفر می بندی.  می بینـــی و بـــه خیال مـــی روی. 

از عالم سیاســـت بـــی قیل و قـــال می روی.
دنیـــا همیـــن اســـت. روزی بانـــوی اول آمریـــکا بـــودی؛ 
حـــال، بانـــوی اول خانـــه ات هـــم نیســـتي! روزی وزیـــر 
ح شـــده  امـــور خارجـــه بـــودی؛ حـــاال، بـــا مســـائل مطـــر
در مناظـــرات، رســـوای زمانـــه می شـــوی. عمـــری تیتـــر 
روانـــه  فراموشـــی  دیـــار  بـــه  حـــاال،  بـــودی؛  روزنامه هـــا 

. ی می شـــو
گرگ شـــود! آدم  ُکرگی،  لعنـــت به این شـــانس! َخر تـــو از 
قحط بـــود؟ ترامپ هم شـــد رقیب! مگر ایـــن جنگل بی 
در و پیکـــر، جنگل بان نداشـــت؟ قدیم هـــا ایمیل دارای 

امنیـــت بود، حفره و داالن نداشـــت!
کـــه ذره ای نمک نـــدارد. بترکد این  بشـــکند این دســـت 
کـــه چیـــزی جـــز عروســـک خیمه شـــب بازی و  اســـرائیل 
آدمـــک ندارد. ناســـالمتی شـــوهرت رئیس جمهـــور بود! 
کمک ندارد. کـــه تـــوان رأی آوری و  بمیـــرد این بی عرضه 
کباب  هـــرگاه بـــه انتخابـــات فکـــر می کنم؛ دلـــم برای تـــو 
کشـــور می رفتی؛  کشـــور و آن  می شـــود. تـــا دیـــروز، ایـــن 
کنـــج اتـــاق بـــازي بچه هـــا، صـــرف ِلگـــو و  حـــاال وقتـــت 
گذاشـــتی؛  عروســـك می شـــود. عمـــری شـــوهرت را تنهـــا 
حـــاال هـــوو مـــی آورد و وضع زندگیـــت خراب تر می شـــود.
تو را درک می کنم. خیلی بد اســـت آدم بـــه ترامپ ببازد. 
خیلی ســـخت اســـت آدم از میـــان خنـــگ و خنگ تر، به 
عنـــوان خنگ تر انتخاب شـــود و به چنیـــن موجود بوري 
ببـــازد. دنیـــا از آدم روی برگرداند و آدم هرچه به ســـازش 

کم لطفی هایش بســـازد. برقصـــد، بازهم مجبورشـــود با 
گـــوش  کـــه بـــه آن  بـــه تـــو نصیحـــت می کنـــم؛ می دانـــم 
کن بـــه سرنوشـــت قبلی ها! خـــوب نگاه  می کنـــی. نـــگاه 
کنـــی؛ دعـــا بـــرای اوبامـــا و بـــوش می کنـــی. ناامید نشـــو؛ 
چهـــار ســـال دیگـــر بـــا تـــوپ پـــر می آیـــی و همـــه چیـــز را 

می کنـــی.  فرامـــوش 
آن وقـــت بـــراي جبران، دســـتور بده این ســـگ را از ســـر 
کنند، زندگي ایـــن دنیایم را ماننـــد آن دنیا  قبـــر مـــن دور 

کـــرده... نجس 

خردبهدریمآوردفيلاليییمكشد،
فهیمه انوری

فیل الیی میکشد، خر دبه در می آورد

 
کردیم و دلبر دبه در می آورد ما وفا 

 

هرچه میگوییم:"آقا پولهامان را بده”

 
ر دبه در می آورد کَ باز هم این دولت 

 
البته از بخت نحس ماست این بدعهدی اش

 

طالع شوم است و اختر دبه در می آورد!

 

کرده است البد از چین صد هزاران دبه وارد 

 

که آمریکا مکرر دبه در می آورد بس 

 
گرچه با چندین پری، ِسّر و َسری دارد ترامپ

 

ناقال در نزد همسر دبه در می آورد

 
کرد هم راضی نشد هرچه هیالری سخاوت 

 
کمتر دبه در می آورد!!! عارف از این خل چه 

 

گفته:"تو را حتما معاون میکنم” طفلکی 

 

مردک میمون عنتر دبه در می آورد

 

کال این جماعت دبه باز و ِجر زنند، گرچه 

 
اف بی آی اما چه محشر دبه در می آورد!

 

گیر سه پیچ و قصه ی ایمیل ها اولش 

 
گیرد،آخر دبه در می آورد پول را می 

 

گویم برای "راه راه” ری  خواستم شعر تَ

 
ک بر سر دبه در می آورد(* )طبع شعر خا
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پیغامگیردوانلدترامپبعداز انتخابات
محمدحسین علیان

بـــه ســـامانه  تلفنـــي شـــیر تـــو شـــیر ترامـــپ خوش 

که  آمدیـــد. مشـــترک مورد نظر پاســـخگوی شـــما 

هیچ، پاســـخگوی مردم خودش هم نمی باشـــد. 

لطفاً پـــس از شـــنیدن فحش؛ پیام تشـــکر و غلط 

کـــردم خـــود را بگذاریـــد در غیر ایـــن صورت:

کی هســـتی  بـــرای شـــنیدن پیام»مهم نیســـت با 

باالخـــره  کجایـــی؛  و  هســـتی  طرفـــی  کـــدوم  و 

پیـــدات می کنم و تـــو رو هـــم بـــا دیوونه بازی هام 

ترســـیدم«  وای  کلیـــد»وای  می ترســـونم« 

در صـــورت اطـــالع از آخریـــن آپدیـــت فحش های 
کلیـــد»رأی مـــا هیالری« ترامـــپ، 

کلیِد»بی ســـواِد  صـــدروزه،  وعده هـــای  از  بی شناســـنامه«اطـــالع 

کلیِد»گالبی« برای ارتباط با واحد پارگی برجام، 

بـــرای ارتبـــاط بـــا واحـــد پاچه خـــواری اســـرائیل، 
دنیـــا« کشـــور  کلیِد»دموکراتي تریـــن 

کلید»آره، تو  راســـت می گی«ارتبـــاط با واحد پشـــتیباني داعـــش، 

کـــج،  شـــتی  کُ بـــا  می خواهیـــد  کـــه  صورتـــی  در 

کلید»بازم  کنیـــد،  بفشـــارید.مشـــکالت اقتصادتـــان را فلـــج  را  قـــرض« 

گـــر انتقـــادی داریـــد؛ بـــه صـــورت اتوماتیـــك بـــه  ا

هزینـــه   ضمنـــاً  خواهیدشـــد.  وصـــل  گوانتانامـــو 

کسر می شود. تماس، اتوماتیک از حســـاب شـــما 

درغیراینصـــورت بریـــد بـــه جهنم...تیفااااانـــي...

کدومو بزنـــم تموم بشـــه؟! گفتـــم  اینـــو 
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گفتگویاختصایصراهراهابمکدوانلدترامپ
سید مهدی طیار

خـــر هیالری از پل نگذشـــت؛ چون رود طغیان داشـــت. 
در عـــوض، موج ناخرســـندی جامعـــه  آمریـــکا از عملکرد 
کـــه ترامـــپ ســـوار بـــر آن، روی  دولت شـــان، فیلـــی شـــد 
گفتگویـــی داریم با  کاخ ســـفید.  آب ســـر خورد و آمـــد به 

گذشـــته. کـــه فیلش از رود  چنیـــن ترامپـــی؛ 
مجـــری: جنـــاب پرزیدنـــت، فکر می کنید بشـــود شـــما را 
مک دونالـــد ترامـــپ نامید؟ بـــه عبارت دیگر، شـــما نماد 

کجـــاي جامعه  آمریکا هســـتید؟ و نماینـــده  
ترامـــپ: ایـــن ســـؤال بـــرای قبـــل از رأی گیـــری مناســـب 
اســـت. اآلن بایـــد پرســـید آیـــا جامعـــه  آمریـــکا، می تواند 
کجـــاي رئیس جمهـــورش باشـــد و بـــه  نمـــاد ونماینـــده 
عنـــوان نماینـــده  وی، در هـــر زمـــان و هـــر مـــکان عمـــل 

؟ کند

کردید. چرا؟ مجری: شما بعد از انتخاب، خیلی تغییر 
ترامـــپ: اوبامـــا با شـــعار تغییـــر، رئیس جمهور شـــد؛ ولی 
تغییـــری دیده نشـــد. من بـــدون چنین شـــعاری آمدم، 
کـــردم. اول  امـــا تغییـــر در ذاتـــم بـــود. مـــن خـــودم تغییر 

خـــودم را تغییـــر دادم، تـــا بعد آمریـــکا را تغییـــر بدهم.
کمـــی متفـــاوت  مجـــری: امـــا بـــه نظـــر می رســـد قضیـــه 
باشـــد. تغییـــر شـــما، در واقـــع خلـــف وعده اســـت. مثال 
گرفته  شـــما در زمان تبلیغـــات، علیه مســـلمانان موضع 
کـــه در ایـــن مـــورد  کنـــون، صحبت هایـــی  بودیـــد؛ امـــا ا

کرده ایـــد. حـــذف  ســـایت تان  از  را  داشـــته اید 
که از  گفتـــه بودیم  ترامـــپ: خب، ایـــن بـــه آن در. چیزی 
کردیم و از  لحـــاظ بین المللـــی خوب نبود؛ اآلن حذفـــش 

لحاظ دیپلماتیک خوب شـــد.

عقب نشـــینی  قبلـــی  مواضـــع  از  یعنـــی  ایـــن  مجـــری: 
یـــد. کرده ا

گذشـــته، پیش روی هایی  ترامپ: بهتر اســـت بگوییم در 
کاربردشـــان را از دست داده اند. که حاال  داشـــته ایم 

مجـــری: بـــه خاطـــر آن موضع گیری ها، در حـــال حاضر، 
زنـــان مســـلمان مقیـــم آمریـــکا، از تـــرس حامیان شـــما، 
نظرتـــان  مـــورد  ایـــن  در  برمی دارنـــد.  ســـر  از  حجـــاب 

چیســـت؟
ترامـــپ: ما می رویم مـــردم بیگانه را در جاهـــای دور و در 
کپر، با بمب  کاشـــانه  خودشـــان و حتی در داخل  خانه و 
و موشـــک بـــه آزادی و دموکراســـی نائـــل می گردانیم؛ آن 
وقـــت از دور و بـــِر خودمـــان غافـــل باشـــیم؟! و مـــردم را 

ُلخت...یعنـــي آزاد نکنیم؟
مجـــری: شـــما می خواهید بیـــن آمریکا و مکزیـــک دیوار 
کـــه برای  بکشـــید و مکزیکی هـــا را راه ندهیـــد؛ در حالـــی 
کارگران مکزیکی نیاز هســـت؟ ســـاخت همین دیوار، به 
کرده ایـــد اول اخـــراج می کنیـــم، بعد  ترامـــپ: شـــما فکـــر 
گـــر قبـــل از ســـاخت دیـــوار، اخراج  دیـــوار می کشـــیم؟! ا
کـــه راه باز اســـت و راحت برمی گردند. درســـتش  بشـــوند 
کـــه اول دیـــوار ســـاخته شـــود؛ بعـــد اخـــراج  ایـــن اســـت 
شـــوند. آنهـــا اول دیـــوار را می ســـازند؛ بعـــد از همان جـــا 
کـــه دیوارش  یکراســـت اخـــراج می شـــوند. قـــرار نیســـت 
گذاشـــت؛ البتـــه  یکســـره باشـــد؛ برایـــش »در« خواهیـــم 
کاری  نگذاشـــتیم،  هـــم  دری  گـــر  ا خـــروج.  »دِر«  فقـــط 
ســـمت  از  می گوییـــم  مکزیکـــی  کارگـــران  بـــه  نـــدارد. 
از  بعـــد  دهنـــد؛  انجـــام  را  دیوارچینـــی  خودشـــان  مـــرز 

کارشـــان. تمام شـــدنش هـــم از همان جـــا برونـــد پـــی 
کاهش دهید؟ مجری: چرا قصد دارید مالیات ها را 

کـــه هیـــالری، موقـــع رقابـــت، هـــر چـــه  ترامـــپ: دیدیـــد 
کرد نتوانســـت از مـــن، اظهارنامـــه  مالیاتی بیرون  ســـعی 
کـــه من فرار  کنید دلیلـــش این بود  بکشـــد. شـــما فرض 
مالیاتی داشـــته ام. با این حســـاب، اآلن، مِن پرزیدنت، 
یـــک فـــراری مالیاتـــی ام و خالفکار محســـوب می شـــوم. 
که بایـــد بدهم  کـــم شـــود، مالیاتی  گـــر مالیات ها  حـــاال ا

کمتـــر خواهـــد بـــود؛ پـــس خـــالف  و نمی دهـــم هـــم 
کمتـــری هم مرتکب خواهم شـــد. شـــما دوســـت 

کمتر خالفکار باشـــد؟! نـــداری رئیس جمهورت 
گفتـــه بودیـــد قصد داریـــد بعد  مجری: شـــما 
کنید.  کمه  از انتخاب شـــدن، هیالری را محا

کـــه قصدتان رفع شـــد؟! چه شـــد 
مـــن  اســـت.  بـــزرگان  از  بخشـــش  ترامـــپ: 
کوچـــک. اآلن  قبـــال نامـــزد بـــودم و الجـــرم 
آن  شـــده ام.  پرزیدنتـــی  خـــودم  بـــرای 
کمه جویـــی، اقتضـــای آن موقعـــم بود: محا

کین بود آن ترامپی نه از ره 
اقتضای طبیعتم این بود

مجـــری: بعـــد از انتخاب شـــما، شـــورش هایی در آمریکا 
در اعتـــراض بـــه انتخاب تـــان راه افتـــاده. فکـــر می کنیـــد 

چـــرا مردم بـــا شـــما مخالفند؟
ایـــن  پشـــت  دموکرات هـــا  و  هیـــالری  و  اوبامـــا  ترامـــپ: 

هســـتند. شـــورش ها 
مجـــری: بـــا اینکه چنین فکـــری می کنید، بـــاز با هیالری 

کاری ندارید؟ کمه اش  و محا
گـــر  ا اســـت.  بـــازی سیاســـت  نمـــک  ترامـــپ: شـــورش، 
هیالری انتخاب شـــده بود، من در شـــورش راه انداختن 
شـــوَرش را در مـــی آوردم. طـــوری نیســـت؛ فقـــط اوضاع 

شـــده. بانمک تر  کمـــی 
مجـــری: نگران نیســـتید همیـــن شـــورش ها، مقدمه اي 
باشـــد برای اینکـــه در بـــازی الکترال، هیـــالری به عنوان 

شـــود؟! معرفی  پرزیدنت 
کی خواهـــد بود. البتـــه مردم  ترامـــپ: ایـــن قمـــار خطرنا
گـــر پرزیدنتـــی ام قطعی بشـــود،  نبایـــد نگـــران باشـــند. ا

دلیلـــی بـــرای ترس از مـــن وجـــود نخواهد داشـــت.
مجری: شـــما وعده ی صدروزه برای بهبـــود اوضاع ارائه 

داده ایـــد. این به نظرتان عملی هســـت؟
اینجـــا  بـــوده، چـــرا  گـــر در خاورمیانـــه عملـــی  ا ترامـــپ: 
نباشـــد؟! آنجـــا بـــه طرفه العینـــی از رکـــود عبـــور می کنند 
کافی  گشـــایش دارنـــد؛ ایـــن بـــرای شـــما  و هـــر روز یـــک 
که  نیســـت؟! با ایـــن اوصاف، مایه  شرمســـاری نیســـت 

کنیـــم؟! کلیدهـــا را غـــالف  مـــا در آمریـــکا 
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حکایت هیالری و ترامپ

حکیمومنجمدرماشینزمان

زهراسادات جمالی

کـــه با زن او  نشســـته اســـت.  منجمـــی بـــه خانـــه آمـــد. یکی مـــرد غریبـــه را دید 
گفت:  گذر بـــود  کـــه در حـــال  کـــرد و دشـــنام داد. حکیمـــی  فریـــاد و فغـــان 

تو بر اوج فلک چه دانی چیست
کیست؟ که در سرایت  که ندانی 

کرد و دشـــنام  که با شـــوی او  نشســـته. فریاد و فغان  هیـــالری ای بـــه خانه آمـــد. یکی زن غریبـــه را دید 
گفت:  گذر می کـــرد و  بســـی داد. ترامپـــی 

تو  ریاست جمهوری چه دانی چیست
کیست؟ که در سرایت  که ندانی 

کرد و دشـــنام  که با شـــوی او  نشســـته. فریـــاد و فغان  هیـــالری ای بـــه خانـــه آمد. یکـــی زن غریبـــه را دید 
گفت:  گذر می کـــرد و  بســـی داد. ترامپـــی 

تو  ریاست جمهوری چه دانی چیست
کیست؟ که در سرایت  که ندانی 

هیـــالری جـــواب داد: خیلی هـــم  می دونم. این جســـیکا لووینســـکیه. اومده به شـــوهرم زبان انگلیســـی 
بده! یاد 

کرد و دشـــنام  که با شـــوی او  نشســـته. فریـــاد و فغان  هیـــالری ای بـــه خانـــه آمد. یکـــی زن غریبـــه را دید 
گفت:  گذر می کـــرد و  بســـی داد. ترامپـــی 

تو  ریاست جمهوری چه دانی چیست
کیست؟ که در سرایت  که ندانی 

که تو انتخابات 8 نوامبر تقلب می شه!   شاید اونو ندونم ولی می دونم 
که به خیابانها ریخته شوید... پس مشترکًا بیانیه همی نوشتند 

کرد و دشـــنام  که با شـــوی او  نشســـته. فریـــاد و فغان  هیـــالری ای بـــه خانـــه آمد. یکـــی زن غریبـــه را دید 
گفت:  گذر می کـــرد و  بســـی داد. ترامپـــی 

تو  ریاست جمهوری چه دانی چیست
کیست؟ که در سرایت  که ندانی 

کشور، بیرون انداخت. گرفت و  به جرم  مهاجرت غیرقانونی از  پس آنگاه  گوش  هیالری را 

کرد و دشـــنام  که با شـــوی او  نشســـته. فریـــاد و فغان  هیـــالری ای بـــه خانـــه آمد. یکـــی زن غریبـــه را دید 
گفت:  گذر می کـــرد و  بســـی داد. ترامپـــی 

تو  ریاست جمهوری چه دانی چیست
کیست؟ که در سرایت  که ندانی 

کار دیگران  کرده و دیگـــر در  کنـــارش بود؛ انداخت تا یـــاد ابوقریب  که در  هیـــالری، ترامـــپ را در تانکـــر آبی 
نکند. دخالت 

کرد و دشـــنام  که با شـــوی او  نشســـته. فریاد و فغان  هیـــالری ای بـــه خانه آمد. یکی زن غریبه را دید 
گفت:  گـــذر می کرد و  بســـی داد. ترامپی 

تو  ریاست جمهوری چه دانی چیست
کیست؟ که در سرایت  که ندانی 

کشـــید، ترامپ ســـرخویش  هیـــالری فی الفـــور دوصـــد زن از پس پرده بیرون 
گرفـــت و راه خویش رفت...

حقرأی
مهدی پیرهادی

گوام یا پورتوریکو همواره  کشـــورهایی مثل 
مورد لطف بیـــش از حد آمریـــکا بوده اند و 
آمریـــکا مـــدام در حال پیاده کـــردن حقوق 
بشـــر در این نواحی اســـت. اما همان طور 
حقـــوق  جـــزء  رأی،  حـــق  می دانیـــد،  کـــه 
بشـــر آمریکایی نیســـت. بنـــا بر ایـــن نباید 
کشـــورها  کـــه اهالـــی ایـــن  انتظـــار داشـــت 
حق انتخاب داشـــته باشـــند. بـــه عبارتی 
و  می داننـــد  آمریکایـــی  را  خـــود  آن هـــا 

کشـــور، صبحـــگاه برگـــزار  زیـــر پرچـــم ایـــن 
 4 نقـــش  انتخابـــات  در  امـــا  می کننـــد، 
میلیون نخـــودی را بـــازی می کنند. طبق 
در  بایـــد  نخودی نبـــودن،  بـــرای  قانـــون 
یکـــی از ایالت هـــای آمریکا دارای مســـکن 
باشـــند. یعنی آن هـــا برای این کـــه بتوانند 
نقش آفرینـــی  خودشـــان  انتخابـــات  در 
هـــم  روی  را  پول هایشـــان  بایـــد  کننـــد؛ 
بگذارند و حداقل یک نفرشـــان را در یکی 
کننـــد تـــا از  از ایالت هـــا صاحـــب مســـکن 
میزان نخودی بـــودن خـــود بکاهند. باید 
کـــه در این جـــا اجاره نامـــه  توجـــه داشـــت 
و  نیســـت  کارســـاز  کامـــل  رهـــن  حتـــی  و 
همـــراه  بـــه  را  ســـند  اصـــل  بایـــد  حتمـــًا 

دهنـــد. تحویـــل  منگوله هایـــش 

چیزهایی که همان بهتر که نمیدانستید!   دو  
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صابون پزي USA و نقش مدیران عامل آن در تمیزي جهان

ابراکحسینوپدران!

بهزاد توفیق فر

صابـــون پـــزي یکـــي از مشـــاغل بســـیار قدیمي 
قدمتـــي  دنیـــا  نقـــاط  برخـــي  در  کـــه  اســـت 

چندهزارســـاله دارد. ایـــن صنعـــت، در دوره هـــاي 
مختلـــف تاریخـــي روشـــهاي خـــود را توســـعه داده و 

همـــواره ســـعي داشـــته تا بـــا اســـتفاده از تکنولـــوژي هاي 
روز، خدمـــات خود را به تعداد بیشـــتري از مردم دنیا ارائه 
دهـــد. صابون پـــزي USA1 که در فارســـي، "آژانس صابون 
شـــما" خوانده مي شـــود، یکي از این صابون پزي هاســـت 
کـــه علي رغـــم آنکه بیش از سیصدســـال قدمت نـــدارد اما 
توانســـته با نـــوآوري، صابون تولیدي خـــود را به تن اغلب 
مـــردم جهان بزنـــد. ایـــن مقاله ســـعي دارد یکـــي از نقاط 
کســـاني  تاریـــك قـــرن اخیر را در مســـیر ارزیابي ذهن و تفکر 
گوشـــه اي از بضاعت انـــدك خـــود را در عبور  کـــه  قراردهـــد 

مناســـبات۲ بتواند باشـــد. 
بـــه   USA صابـــون  کـــه  گفـــت  مي تـــوان  اغـــراق  بـــدون 
تـــن اغلـــب مـــردم جهـــان، بخصـــوص مردمـــان انقالبي، 
آزادي خـــواه و وطن پرســـت دنیـــا خـــورده اســـت. همیـــن 
گســـتردگي ارائه خدمات موجب شـــده تا دوتن از مدیران 
ســـخت کوش ایـــن بنـــگاه تجـــاري، از شـــهرت نســـبي در 
میـــان مـــردم برخـــوردار باشـــند و انتخابـــات یـــا جابجایي 
 BBC کثیـــف مانند کني  آنهـــا توســـط بنگاه هـــاي دروغ پرا
3 و ســـایر رســـانه هاي وابســـته بـــه مـــردك4 در اولویت اول 

کني قـــرار  گیـــرد. ایـــن دوتـــن، یکـــي مدیرعامل  ســـخن پرا
که در زبـــان آمریکایـــي، رییس جمهور  صابون پزي اســـت 
نامیده مي شـــود و مســـئولیت "زدن صابـــون USA" به تن 
مـــردم دنیا را برعهده دارد ودیگري دبیرکل ســـازمان ملل5 
کـــه ابـــراز نگرانـــي از برخـــي رویدادهـــا و در موارد  نـــام دارد 
انگشت شـــمار "محکوم کـــردن" آنهـــا، از وظایف ســـازماني 
وي برشـــمرده شـــده اســـت)فوکویاما، ۲۰17: ۲۰3(. درباره 
که عهده دار آن  ســـوابق و تاریخچه این دو شغل و افرادي 
بوده انـــد مي توانید بـــه دانشـــنامه آزاد "وازپدیا" در همین 
کنید. اما نویســـنده این مقالـــه به عنوان  نشـــریه مراجعه 
نمونـــه قصد دارد به برخـــي اقدامات چشـــمگیر و نوآورانه 
کند و نتایج آن  مدیـــران عامل صابون پزي مذکور، اشـــاره 

را به بوته بررســـي بســـپارد.
اولیـــن مدیرعامـــل رســـمي آژانس صابـــون شـــما)در زبان 
محلـــي، رییـــس جمهورآمریـــکا( جـــورج واشـــنگتن بـــود. 
کند  کـــه دندان ســـیاه شـــده را بایـــد  وي اعتقـــاد داشـــت 
لـــذا دندانهـــاي ســـیاه شـــده خـــودش  انداخـــت دور!  و 
کاشـــته بود6  گاو  را کشـــیده و بـــه جایـــش دنـــدان اســـب و 
از اســـپانیایي ها و  بـــا تشـــکیل لشـــگر بزرگـــي  همچنیـــن 
قـــاره  اصلـــي  کنان  ســـا از  هرچـــه  توانســـت  فرانســـوي ها 
در  کـــه  سیاه پوســـت ها  و  آمریکا)سرخپوســـت ها( 
توانســـت  او  دوربیانـــدازد.  و  کشـــته  را  بودنـــد  دســـترس 
بیشـــترین  و  مســـتعمره  امـــالك  بزرگتریـــن  پشـــتوانه  بـــه 
تعـــداد بـــرده، رییس جمهـــور آمریـــکا شـــود. یکـــي دیگر از 
رییس جمهورهـــاي آمریـــکا، آبراهـــام لینکلن بوده اســـت 

Your Soap Agent .1
Monasebat .۲

BBC Broadcasting Casif .3
که در پارســـي اصیل همان َمـــرَدك خوانده مي شـــود به آدم  4. َمـــرَدك یـــا ُمـــرداك 
گرفته  مذکر بســـیار پســـت و بـــي ارزش اطالق مي شـــود. وي غول رســـانه اي لقب 
و صاحـــب چندیـــن خبرگـــزاري، روزنامـــه و رســـانه هاي دیگـــر اســـت. همچنیـــن 
کودك ُکـــش، زبانـــزد خـــاص و عـــام اســـت. براي  حمایـــت او از صهیونیســـت هاي 

کنید بـــه: وجدان انســـان و تاریخ بشـــر مطالعـــه بیشـــتر رجوع 
)UN(Uoohoo Nachayi .5

کن کني برو نگاه  کاماًل واقعیه! باور نمي  6. به خدا 

کـــه بـــا اعـــالم قانون 
باعـــث  بـــرده داري  لغـــو 

کثـــر برده هـــاي جنوبي هـــا  شـــد ا
فرارکننـــد و به شـــمالي ها  یعني لشـــکر 

لینکلـــن و شـــرکاء  ملحـــق شـــوند. همیـــن 
نـــوآوري، موجـــب شکســـت جنوبي هـــا و الحاق 

ســـرزمین هاي آنها بـــه زمین هاي دامداران شـــمالي 
شـــد7. فرانکلیـــن روزولـــت، نامـــي آشـــنا بـــراي ایرانیان 

کـــه صابـــون آمریـــکا را بیشـــتر از ســـایر مـــردم  اســـت. وي 
جهـــان، به تن ژاپني ها زده اســـت، در 4۰ســـالگي دچار فلج 

اطفـــال شـــد و در اقدامـــي بشردوســـتانه طرحـــي را اجرایـــي 
که یکصدهزارنفـــر8 از ژاپني هـــاي مقیم آمریـــکا، صابون  کـــرد 
USA بـــه تنشـــان بخـــورد تـــا خـــداي نکـــرده به کشورشـــان 
کشورشـــان روزي روزگاري نتوانـــد بـــه آمریـــکا  بازنگردنـــد و 
کـــه آلمـــان و ایتالیا رســـمًا بـــه آمریکا  کنـــد. بعدتـــر  حملـــه 
کنان آلماني و  اعـــالم جنـــگ دادنـــد، روزولـــت، همـــه ســـا
ایتالیایـــي آمریکا را نیز فرســـتاد تـــا از صابون ها اســـتفاده 

کثیـــف، بدآب و  کننـــد و حالـــش را ببرنـــد. اردوگاه هـــاي 
که در بدترین  هوا و بـــدون امکانات اولیه زنده بـــودن، 
نقـــاط بیابانـــي آمریکا ایجادشـــده بودند، بســـیاري از 
کنان اجباري خـــود را بعـــد از صابون زنـــي، روانه  ســـا
کـــرد. از آخریـــن اقدامـــات خالقانـــه  دنیـــاي دیگـــر 

روزولت، تقســـیم ایران به ســـه قســـمت نامساوي 
بیـــن صابون پـــزي خـــودش، بـــرادرش چرچیل و 

بود. اســـتالین 
همیـــن  معـــاون  ترومـــن،  هـــري 

کـــه بعـــد از مرگ  مدیرعامل)روزولـــت( بـــود 

بیشـــترین  بودنـــد،  کشـــاورز  اغلـــب  کـــه  جنوبي هـــا   .7
کار مي کردنـــد و  ع  کـــه هـــم در مـــزار برده هـــا را داشـــتند 

هـــم در جنگها بـــراي ارباب هـــاي سفیدپوســـت خود 
. نـــد مي جنگید

8. صدهزارنفرانسان زنده
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حجت رجبی

کاسته شد با بودنشان مرز خوشی ، 
نفرین ز نهاد همه برخاسته شد

که ترامپ شد رئیس جمهور حاال 
گل بود، به سبزه نیز، آراسته شد

انتخابنیابیت
مهدی پیرهادی

نمی دانـــم تجربه  مشـــارکت در انتخابات آمریـــکا را دارید 
که نداشـــته باشـــید! زمانی  کـــه انتخابات  یـــا خیـــر. امید 
کدام  کســـانی می آیند و هـــر  در آمریـــکا شـــروع می شـــود؛ 
که  کاندیدا را بر ســـینه می زنند  چنان ســـنگ یکـــی از دو 
عن قریب دســـت بـــا ســـنگ، دنده ها را شکســـته و پس 
گلبول های قرمز، با ســـنگ های  از یک نبرد ســـنگین بـــا 
کلیه مشـــغول بازی مي شـــود. این ســـنگ بر ســـینه زنان 
را الکتـــرال می نامنـــد. شـــاید دلیـــل مشـــارکت بعضی ها 
در انتخابـــات، دلســـوزی بـــرای الکترال هـــا باشـــد. مردم 
کـــه  می دهنـــد  رأی  الکترال هـــا  از  یکـــی  بـــه  و  می رونـــد 
مـــردم دوســـتش  کـــه  آن دیگـــری  بـــه  و  برونـــد  این هـــا 
الکترال هـــا،  رأی  اعـــالم  موقـــع  دهنـــد.  رأی  می دارنـــد؛ 
کنار دســـتتان باشـــد؛  توصیـــه می شـــود حتمـــًا آب قنـــد 
کـــه قـــرار بـــود رأی شـــما را  زیـــرا ممکـــن اســـت الکترالـــی 
کنید و  بـــه آن دیگـــری بدهـــد؛ با یکـــی دیگـــر مشـــاهده 

فشـــارتان زیر و رو شـــود. 

چیزهایی که همان بهتر که نمیدانستید!   سه

را وسواســـي ترین مدیرعامـــل  او، رییس جمهورشـــد. ترومـــن 

که ژاپني هـــا خیلي  صابون پـــزي دانســـته اند. او متوجـــه شـــد 

چرك هســـتند به همیـــن دلیل یك بســـته چندتنـــي صابون را 

که "پســـرکوچك" نام داشـــت روي هیروشـــیما انداخـــت و ژاپن 

تســـلیم شـــد اما ســـه روزبعد یـــك بســـته چندتني دیگـــر به نام 

که بیش از ۲۲۰هزارنفر  کي انداخت  کازا "مردچـــاق" را نیز روي نا

کشـــته شـــدند و ژاپـــن دوباره تســـلیم شـــد! در همـــان روزهـــا 

کـــه صابونهایـــش را بـــه تـــن مـــردم دنیـــا  مدیرعامـــل دیگـــري 

کامل از شـــاه در ایران  کارتـــر بـــود. وي با حمایـــت  زد، جیمـــي 

کشـــته شـــدن هـــزاران زن و مـــرد انقالبـــي و عدالتخواه  موجب 

کمیته مشـــترك ســـاواك شـــد. با پیروزي انقالب،  در زندانهاي 

شـــاه فـــراري، نیـــز از همین صابونهـــا به تنش خـــورد ولي چون 

به آن حساســـیت9 داشـــت، در جزیره اي دورافتـــاده به جهنم 

رهسپارگشـــت. بعدتـــر، محمولـــه صابونهـــاي اهدایـــي وي به 

مـــردم ایـــران، در صحـــراي طبـــس دچـــار طوفان  شـــن شـــد و 

از بیـــن رفـــت. برخـــي از دانشـــمندان دلیـــل انتصـــاب هرنـــوع 

گاوچـــران و ارتشـــي تـــا هنرپیشـــه و جاســـوس  بـــه  آدمـــي  از 

ســـمت مدیرعاملـــي صابون پـــزي را تنهـــا یك چیـــز مي دانند و 

کـــه "صابون پـــزي و زدن آن به تـــن و بدن مردم  آن این اســـت 

چهارگوشـــه جهان با اشـــغال قـــاره آمریکا آغاز شـــده و در خون 
)36  :۲1۰5 آمریکایي هاســـت")هانتینگتون، 

بـــا همین قاعده، آمـــدن دونالـــد ریگان، هنرپیشـــه فیلم هاي 

وســـترن بـــه دفتر مرکـــزي صابون پـــزي1۰ اصالً عجیب نیســـت. 

که  همچنین اســـت ریاســـت جرج بـــوش، مدیرعامـــل بعدي 

عضـــو محفل پنهانـــي "جمجمه و اســـتخوان" بود و هـــم او بود 
Allergy  .9

کاخ ســـفید یا  1۰. بـــراي تداعـــي تمیـــزي حاصل از صابـــون، دفتر مرکـــزي صابون پزي را 
خانـــه ســـپید White House مي نامند.

کـــه براي حضـــور نظامي بر ســـر چاه هـــاي نفـــت خلیج فارس، 

کویـــت را بگیـــرد. در دوره او بـــا همکاري  صـــدام را فرســـتاد تـــا 

کوچك از صابون پزي در عراق  شـــعبه افغانســـتان، یك شـــعبه 

که همچنـــان صابون هایش بـــه تن و  و ســـوریه تآســـیس شـــد 

کشـــورهاي منطقه مي خـــورد. مشـــابه این اتفاق  بـــدن مردم 

کلینتـــون؛ براي مردم  کاخ ســـفید، بیل  در دوره رییس بعدي 

مســـلمان بوســـني و هرزگویـــن افتـــاد. جـــرج بـــوش پســـر نیـــز 

بـــراي آنکـــه از رؤســـاي قبلـــي خانه ســـفید عقب نمانـــد، یکي 

کوچـــك صابون پـــزي را در زیرزمیـــن برج هـــاي  از دیگ هـــاي 

دوقلـــوي تجـــارت جهانـــي منفجرکـــرد و بـــه همین بهانـــه، به 

افغانســـتان و عراق لشگرکشید. پیش از این، وي دلیل حمله 

بـــه عـــراق را دســـتیابي صـــدام، به مـــواد اولیـــه صابـــون اعالم 

کرده بـــود. پـــس از جـــرج بـــوش، بـــاراك اوباما  و آن را محکـــوم 

بـــه ریاســـت دفترمرکـــزي صابون پزي رســـانده شـــد تـــا اولین 

مدیرعامل نســـبتاً سیاه پوست این دفتر باشـــد. از وعده هاي 

او تعطیلـــي شـــعبه هاي صابون پـــزي در ابوغریـــب و جاهـــاي 

کشـــورهاي  گالبـــي براي برخي  کشـــت  دیگـــر دنیا و همچنین 

خاورمیانـــه بـــود که محقق نشـــد. 

پس از پایان دوره ریاســـت اوبامـــا، در رقابتي لجن مال، دونالد 

ترامـــپ دیوانـــه و میلیـــاردر بر رقیـــب دروغگو و تروریســـتش، 

رییس جمهـــور  اینکـــه  از  و  شـــد  پیـــروز  کلینتـــون  هیـــالري 

کرد! صابون پـــزي USA اســـت، ابـــراز تأســـف 
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زرافهاتراقورتبده

محمد حسین علیان

ســـقط  قهرمـــان  خیانـــت،  افشـــای  اســـطوره   بـــا  شـــما 
کلینتـــون تماس  جنیـــن، بانوی خوش خیـــال، هیالری 
گریـــه و زاری  گرفته ایـــد. مشـــترک مـــورد نظـــر در حـــال 
کـــه با این حالش پاســـخگو  اســـت. قطعًا انتظـــار ندارید 
گریـــه و جیغ، پیام  باشـــد! لطفًا پس از شـــنیدن صدای 
تســـلیت خـــود را بـــه او و پیام اعتـــراض و فحشـــتان را به 

ترامـــپ بگذاریـــد؛ در غیـــر ایـــن صورت: 
بـــرای اطـــالع از آخریـــن آمـــار تلفـــات ســـطل آشـــغال ها، 

کلیِد»تقلـــب بـــزرگ«
اعالم اســـتقالل کرده،  ایالت هـــای  نـــام  شـــنیدن  بـــرای 

کلیِد»یارکشـــی«
کلید»منم  بـــراي دریافـــت لیســـت تجاوزهـــای ترامـــپ، 

آره«
را  آره«  کلید»تـــو هـــم  تکـــرار خیانـــت شـــوهرم،  بـــراي  و 

بفشـــارید.
گـــر ایمیـــل ســـری می خواهید؛ دو تـــا فوت  ا

. کنید
عربســـتان  بـــا  ارتبـــاط  برقـــراري  بـــراي  و 

ســـعودی و امیر قطر و درخواســـت پول، 
کلید»حقـــوق بشـــر« را بزنیـــد.

درغیراینصورت، مگه مســـخره تونم 
بـــا این اعصـــاب و وضعیـــت؟! این 
اعصـــاب منـــه!! دو ســـاعت عالفم 
بکنیـــد بعد بگید ُنُمخـــام. بیخود! 

کردمو بزن  کلید غلـــط  گه مـــردي،  ا
پـــول  بیـــام خرخرتـــو بجـــوم و  تـــا 

هیپوتاالموســـت  از  اینترنتمـــو 
زنـــي،  گـــر  ا بیـــرون.  بکشـــم 
کن بابا« را فشـــاربده  کلید»ولم 
"چگونـــه  دوره هـــای  در  تـــا 
بی غیـــرت باشـــیم" ثبـــت نامت 
کنـــم بهت بگـــم چي بـــه چیه؟

امیرحسن محمدپور

کشـــور بـــی در و پیکیری اســـت. آنقدر بـــی در و پیکر  آمریـــکا 
کـــه بـــرای اداره اش، هـــر ایالت قوانیـــن خاص خـــود را دارد. 
گاه بـــاور  گاه مضحـــک و خنـــده دار هســـتند و  کـــه  قوانینـــی 
کتـــک زدن ماهانـــه زنـــان در آریزونـــا تـــا  نکردنـــی. از حـــق 
ممنوعیـــت ضـــرب و شـــتم مـــوش هـــا در ایلینـــوی! در ادامه 
قوانینی از همین دســـت آورده شـــده اســـت. میدانم شـــاید 
کنـــار بقیه مطالـــب این  بـــاور نکنیـــد و ایـــن را هـــم بگذاریـــد 
کنیـــد ایـــن قوانین  کنیـــد طنز اســـت، اما بـــاور  مجلـــه و فکـــر 

کامـــال واقعی اســـت.

ماهیگیری
ماهیگیري در زمان مستي ممنوع است - اوهایو

کـــه در حـــال »عبـــور« از روی پـــل  ماهیگیـــری در زمانـــی 
هســـتید ممنـــوع اســـت - فلوریدا

کـــه با پیژامه هســـتید جرم اســـت  ماهیگیـــری در حالـــی 
گو شیکا  -

گرفتن ماهـــی با دســـتان خالی را   هیچ شـــخصی اجـــازه 
در ایـــن ایالت نـــدارد - ایندیانا

حقوق زنان
هـــــر مرد به طـــــور قانونـــــی، اجـــــازه زدن همســـــر خود را 

دارد. البتـــــه فقـــــط ماهی یـــــک بـــــار! - آریزونا
مـــوی زن متعلق به شـــوهرش اســـت و هیچ زنـــی بدون 
کـــردن موهـــای خـــود را  کوتـــاه  اجـــازه شـــوهرش اجـــازه 

میشـــیگان  - ندارد 
- رانندگـــی بـــرای زنـــان ممنوع اســـت، بجز در شـــرایطی 
کـــه شـــوهر، در جلوی خـــودرو، پرچـــم ســـفیدی را تکان 

دهـــد! -  لوئیزیانا

حیوانات خانگی!

-بســـتن »زرافـــه« به باجه تلفـــن یا تیر چـــراغ برق داخل 
خیابان ممنوع اســـت - آتالنتا

 بســـتن »کروکدیل« به شـــیرهای آب آتش نشانی ممنوع 
لوئیزیانا است- 

هزینـــه  بایـــد  ببندیـــد  پارک متـــر  بـــه  را  فیـــل  یـــک  گـــر  ا
فلوریـــدا   - نماییـــد  پرداخـــت  نیـــز  را  پارک متـــر 

گوزن های شـــمالی یک  خورانـــدن مشـــروبات الکلی بـــه 
کشـــیدن  جرم محســـوب می شـــود. عالوه بـــر این بیرون 
نیـــز  حرکـــت  حـــال  در  هواپیمـــای  یـــک  از  گـــوزن  یـــک 

غیرقانونـــی محســـوب می شـــود - آالســـکا
ســـاختمان  دوم  طبقـــه  از  بوفالـــو  یـــک  بـــه  شـــلیک 

تگـــزاس  - اســـت  غیرقانونـــی 
کلرادو - فحش دادن به موش ها ممنوع است! - 

ضـــرب و شـــتم »موش هـــا« منجـــر بـــه پرداخت 
جریمـــه مالـــی تـــا 1۰۰۰ دالر میشـــود - ایلینوی

حمـــل و نقـــل خـــرس در ماشـــین بـــدون قفس 
ممنـــوع اســـت. امـــا می توان آنهـــا را پـــس از قرار 
دادن در قفس ســـوار ماشـــین نمود - میسوری

عبور و مرور

غ و خروســـی  عبـــور از عرض خیابـــان برای هر مر
ممنوع اســـت - جورجیا

جـــزو  دســـت ها  روی  بـــر  خیابـــان  از  شـــدن  رد 
کنتیکات کارهای ممنوعه محســـوب می شـــود - 
که در قســـمت جلوی  در آمریـــکا راندن قطـــاری 
آن حرف F )حرف اول لغت Front( نصب نشـــده 
گویـــا آمریکایی ها بدون  باشـــد ممنـــوع اســـت. ) 
کدام  که  وجـــود این تابلـــو متوجه نخواهند شـــد 

قســـمت بخش جلویی قطار اســـت.( 

تکدی گری

کـــه یک قاضـــی فـــدرال در ایالت    طبـــق قانونـــی 
و  گدایـــی  کـــرد،  وضـــع  ســـی  دی  واشـــینگتن 
کـــردن، نوعـــی از آزادی بیان اســـت درخواســـت 

بمب هسته ای
کالیفرنیا،منفجـــر نمودن یک  در یکـــی از ایـــاالت 
شـــهری  محـــدوده  داخـــل  در  هســـته ای  بمـــب 
می توانـــد مجازاتـــی چـــون جریمـــه مالـــی در پـــی 
داشـــته باشـــد. بله! حواســـتان باشـــد در صورتی 
کـــه یـــک بمـــب هســـته ای را در این شـــهر منفجر 
کردیـــد توســـط مجریـــان قانون دســـتگیر نشـــوید 
چـــون ممکـــن اســـت تـــا 5۰۰ دالر جریمه شـــوید. 

#کامال_واقعی
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تا 5 دقیقه دیگه لینکشو بر می دارم!

نیگنگفیت...
فاطمه سادات رضوی علوی
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گویند  که هـــر جا می نشـــینند می  برخـــالف آدمهـــای مغرض 
انتخابـــات آمریـــکا محـــدود بیـــن دو نفـــر و دو حـــزب اســـت، 
کـــه اصال هم اینطور نیســـت.  بنـــده عارضم بـــه حضورتان، 
کـــه پوز  کـــذب محض اســـت آقـــا. انتخابـــات ایـــاالت متحده 
هرچـــی دموکراســـی هســـت را زده، اصـــال هـــم بیـــن دو نفـــر 
نیســـت. بلکـــه بین ســـه نفر و بعضـــا حتی چهار نفر اســـت.

کاندیداهای  بـــه عنـــوان شـــاهد حـــی و حاضـــر چنـــد نفـــر از 
کنیم.  ج از دو حزب معروف آمریـــکا را حضورتان معرفی  خـــار

گـــول افراطی هـــا را نخورید. کـــه دیگر  باشـــد 
رالف نیدر:

که چون  کنیـــم  اول از جنـــاب نیدر شـــروع 

از نســـل لبنانـــی هـــای مهاجـــر بـــه آمریکاســـت لذا 

کـــرد. وی بـــا چهـــار  اســـمش از نـــادر، بـــه نیـــدر تغییـــر 

دوره شـــرکت، رکـــورد دار حضـــور در انتخابـــات ریاســـت 

جمهوری آمریکاســـت. راســـتش درســـت معلوم نشـــده 

کـــه معمـــوال زیـــر 1 درصـــد رای مـــی آورد چرا ول  ایشـــان 

کـــن انتخابـــات نیســـت ولـــی بـــه هـــر حـــال در انتخابات 

ســـال ۲۰۰۰ توانســـت در اقدامـــی محیرالعقـــول 3 درصد 

آرای ماخـــوذه را به خـــود اختصاص دهـــد. البت همین 

افتخارآفرینـــی باعـــث شـــد آوار فحـــش و بـــد و بیـــراه بـــه 

گذاشـــتی  گر می  ک بـــر ســـرت! ا کـــه: »خا ســـرش ببـــارد 

گـــور« دموکـــرات ببـــرد االن  همیـــن 3 درصـــد را »ال 

ج بـــوش« رییـــس جمهـــور  احمقـــی مثـــل »جـــر
شـــد!« نمی 

جیل استایل:

که می خواســـت خانه ایشـــان را بفروشـــد  یـــک بنگاهـــی 

گفـــت: »این خانـــه مال یـــک خانم  بـــه مشـــتری هـــا می 

که فقـــط می رفته تـــوی انتخابات شکســـت  دکتـــر بـــوده 

گشـــته!«  البتـــه پـــر بیـــراه هـــم  مـــی خـــورده و بـــر مـــی 

نمی گفـــت. چون ایـــن خانـــم اســـتایل اول در انتخابات 

فرمانـــداری ماساچوســـت شکســـت خـــورد. بعـــدش در 

انتخابـــات مجلـــس نماینـــدگان ایالتی رای نیـــاورد. بعد 

برای پســـت »دبیـــری مشـــترک المنافـــع« همـــان ایالت 

پیروز نشـــد. دوباره برای انتخابات فرمانداری شکســـت 

چنـــدی   ... نیـــاورم  درد  را  ســـرتان  خالصـــه   ... خـــورد 

جمهـــوری  ریاســـت  انتخابـــات  در  هنـــوز  فهمیـــد  بعـــد 

که در  شکســـت نخـــورده ولـــی نمـــی دانم چـــرا نفهمیـــد 

کم اســـت.  آمریـــکا قاعـــده »وحـــده ال الـــه اال پـــول!« حا

کرد و  لـــذا در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری هم شـــرکت 

گفـــت: »رأی دهندگان  در تبلیغـــات انتخاباتـــی برگشـــت 

کـــه در انتخابات پیـــش رو از بین  مجبـــور نخواهند بـــود 

کنند.« اما  دو خدمتگـــذار وال اســـتریت یکی را انتخـــاب 

وقتـــی در انتخابـــات ســـال ۲۰1۲ و ۲۰16 روی هـــم 1.۲ 

کـــه .... بگذریم! کـــرد فهمیـــد  کســـب  درصـــد آرا را 

سال ۲۰۵۶. نیویورک سیتی

صنم یاوری

گه با هم نامـــزدن؛ برای چی  پســـر: ا
کتک می زنن؟ دارن همدیگـــرو 

نامـــزد  هـــم  بـــا  باباجـــان  نـــه  پـــدر: 
نیســـتن...نامزد انتخابات ریاســـت 
تـــو  دارن  هســـتن.  جمهـــوری 
اعـــالم  برنامه هاشـــونو  مناظـــره، 

. می کنـــن
اینقـــد  پســـر: یعنـــی برنامه هاشـــون 

رکیکـــه؟!!
پـــدر: ببینـــم امـــروز تـــو مدرســـه چه 

بود؟ خبـــر 
پسر: بابا درآورد...

پدر: چی رو؟!!
پسر: زبونشو...

پـــدر: پاشـــو بـــرو اتاقـــت به درســـات 
پـــای  نبینـــم  هـــم  دیگـــه  بـــرس. 
مناظره هـــا می شـــینی؛ برای ســـن و 

ســـال تـــو مناســـب نیســـت! 
کدومشـــون  پســـر: بابـــا! بـــه نظـــرت 

می شـــه؟ جمهـــور  رییـــس 
پدر: قبال شـــده بابا! همون ســـه ماه 
کـــی قـــراره رئیس  پیـــش اعالم شـــد 
هیچ وقـــت  پســـرم  بشـــه.  جمهـــور 
و  آمریکاســـت  این جـــا  نـــره  یـــادت 
نهایـــت دموکراســـیه.  اینـــا  همـــه ی 
ما بایـــد این دموکراســـی رو بـــه دنیا 

صادر...
پسر: من می رم درس بخونم!

یکا فقط بین دو حزب است؟ کی گفته انتخابات آمر

کاندیداهایعالف
محمد کوره پز

گری جانسون:

ایـــن فرمانـــدار ســـابق نیومکزیکـــو بعـــد از اینکـــه از طرف 

کاندیـــدا شـــد خیلـــی دوســـت  حـــزب لیبرتریـــن آمریـــکا 

کند. اما تا  داشـــت تا در مناظـــره های انتخاباتی شـــرکت 

گل می انداخـــت یکی بهش  کننـــدگان  صحبـــت مناظره 

گفت: »گری بـــرو چایی بیـــار« یا »گری بـــرو آفتابه رو  مـــی 

کـــن« یـــا »گری بپر دو تا ســـنگک بگیر بیا« جانســـون  آب 

کرد ولی وقتی برگشـــت دیـــد انتخابات  کارها را  هم ایـــن 

تمـــام شـــده و ایشـــان هـــم ســـرجمع ۲-3 درصـــد آرای 

ملـــت را بـــه خود اختصـــاص داده اســـت. تـــازه آن موقع 

کاندیـــدای ســـوم قانونا حـــق حضور در  که فهمیـــد  بـــود 

مناظـــره هـــای انتخاباتـــی را نـــدارد! امـــا خـــب بـــه روی 

گفتند انگیـــزه اش از  خـــودش نیاورد. وقتـــی هم بهـــش 

گفت:  ایـــن حضـــور در صحنـــه و ضایـــع شـــدن چه بـــود 

اومدم!« »دیدم هرکـــی هرکیـــه... 

راس پرو:

شـــده  اول  هـــا  رفـــوزه  بیـــن  فالنـــی  گوینـــد  مـــی  وقتـــی 

مصداقـــش همیـــن جنـــاب »راس پرو« اســـت. در ســـال 

199۲ ایشـــان توانســـت به طـــور مســـتقل وارد انتخابات 

کـــه تا مدت  کند  شـــده و 19 درصـــد آرای مـــردم را جمـــع 

کـــه 19 درصد درســـت  هـــا خـــودش هـــم شـــک داشـــت 

که ایشـــان  اســـت یـــا 1.9 درصد؟ بـــه هر حـــال از آنجایی 

در هیـــچ ایالتی اول نشـــد قانونـــا هیـــچ رای الکترالی هم 

کرد  کســـب نکرد و لـــذا تمام آن 19 درصد آرایـــش را جمع 

و ریخـــت دور. بـــا این همـــه وی به قـــدری از رای هایش 

کاندیدا شـــد و ایـــن بار 8  کـــه دور بعـــد هـــم  جوگیـــر بـــود 

میلیـــون رای آورد. تـــازه فهمیـــد وقتـــی بـــه یـــک بازیکن 

کـــن یعنـــی چی. گوینـــد در اوج خداحافظـــی  مـــی 

ابزم

مثِل

همیشه

...
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بهانملیربالیمس

الوسالم،نگرانسایهجنگهسمت!

محمدصابر نی ساز

گریـــن لیدیـــز اند جنتلمـــن این ایـــران! ایـــن روزها 
کـــه ملـــت مـــا نیـــز هم چـــون ملـــت شـــما، از ایـــن 
گســـترده در بهـــت و حیـــرت به ســـر می برد؛  تقلـــب 
بر آن شـــدیم تـــا نامه ای خطـــاب به شـــما لیدی ها 
کی  کـــره ی خا و جنتلمن هـــای مبـــارز در آن ســـوی 

. یم ر بنگا
آنارشیســـت،  خداجـــو،  آزاده،  لیبـــرال،  معترضـــان 

بدبخـــت و جهـــان ســـومی ایـــران!
 راهپیمایی ســـکوت را به تأســـی از شـــما معترضان 
ایـــن  در  خوشـــبختانه  کـــه  کردیـــم  برگـــزار  عزیـــز 
راهپیمایی ســـکوت، هم چون راهپیمایی ســـکوت 
شـــما در تهـــران، ســـطل آشـــغال های زیـــادی آتش 
برعکـــس  امـــا  دادیـــم  زیـــادی  شـــعارهای  و  زدیـــم 
پلیـــس شـــما، اینجـــا پلیـــس زد و دهـــان همـــه مارا 

کرد. آســـفالت 
دقیقـــًا به همین دلیل حضور پلیس هاي قلتشـــن، 
موفق نشـــدیم ضمـــن رعایـــت ســـکوت، نرده های 
کتـــک  دانشـــگاه را بشـــکنیم یـــا دانشـــجوهایش را 
بزنیـــم و راهپیمایی مـــان را در اوج شـــکوه، عظمت 
و البته ســـکوت، مثـــل راهپیمایی شـــما در تهران، 

کنیم. برگـــزار 
مالیـــات  بابـــت  پولـــي  ایـــران،  در  چـــون  شـــما 
کمتـــر از ده درصد  گـــر هـــم بدهیـــد؛  نمی دهیـــد و ا
درآمدتـــان را شـــامل می شـــود؛ حیفتـــان نمی آید و 
در راه لیبرالیســـم و رهایـــی از قید و بند دســـت و پا 
گیـــر قانون، شیشـــه  بانک هـــا و مغازه هـــا و هرجاي 
شکســـتید.  راحـــت  را  بـــود  ســـرراهتان  کـــه  دیگـــر 
ولـــی ما چـــون این جـــا حداقـــل 4۰ درصـــد مالیات 
می دهیـــم  تکـــرار مي کنـــم حداقـــل چهـــل درصـــد 
-  زورمـــان می آیـــد در طـــول راهپیمایـــی ســـکوت 
و راهپیمایی هـــای بعـــد از ســـکوت! شیشـــه  بانک 
تـــا  عـــوض  در  بزنیـــم.  آتـــش  اتوبـــوس  و  بشـــکنیم 
دلتـــان بخواهد، پرچـــم خودمان را آتـــش زدیم)آن 
کردیم، چـــون بنگاه  هـــم پولـــش را ُدنگي حســـاب 

کاِرنگـــي حســـاب نکـــرد، نامرد!(
کالس،  بـــا روشـــن فکر،  قهرمـــان،  ملـــت  بی شـــک 
آمریـــکا،  و خیلـــی خفـــن  آشـــوب گر  تحصیل کـــرده، 
هم چون شـــما جلبک های جهان ســـومی، دســـت 
از مبارزه نخواهد شســـت و تا آخرین ســـطل آشغال 
ک آمریـــکا را آتش خواهـــد زد. شـــاید هم دلش  خـــا
نخواســـت و نـــزد؛ باز بـــه جنبش  هـــای عقب افتاده  

کشـــورهای جهان ســـوم ربطـــی ندارد.
بزرگوارمـــان  پـــدران  از  می کنیـــم  یـــادی  پایـــان  در 
کـــه جنـــگ و خو ن ریـــزی در سراســـر دنیـــا، تمـــام 
گرفتـــه بـــود و بر روح برجـــام و روح  زندگیشـــان را فرا
روح  بـــه  اصـــواًل  چـــون  نمی فرســـتیم!  درود  آنهـــا 

نداشـــتند... اعتقـــادي 
کالیفرنیا  جـــک و دیوید و جیمـــز و دیگر دوســـتان، 
کوچه  هشـــتم، دور ســـطل آشـــغال  خیابـــان نهـــم، 

با دماغهاي ســـوخته... نســـوخته، 

 محمد صالح کریمی

نگرانی هایـــم خیلـــی زیـــاد شـــده اســـت. بایـــد مطمئـــن 
که با ایـــن انتخابـــات و آمدن آقای ترامـــپ اتفاقی  شـــوم 
کـــه با خـــود دفتر  کشـــور نمی افتـــد. همـــان بهتـــر  بـــرای 
ریاســـت جمهوری آمریکا تماس بگیـــرم و ببینم با آمدن 

کاخ ســـفید چطوره... ترامـــپ، اوضـــاع 
- بـــوووووق... شـــما بـــا دفتر ریاســـت جمهـــوری آمریکا 
کیفیت خدمت رســـانی  گرفته اید. جهـــت بهبود  تمـــاس 
مکالمات شـــما بـــا مســـئوالن دفتر بـــه همـــراه اطالعات 
تماس، نشـــانی منزل  و دو عکس ســـه در چهار پرسنلی 
گـــر  خ، از شـــما ضبـــط خواهـــد شـــد. ا از روبـــرو و از نیـــم ر
گـــر سیاه پوســـت  کلیـــد یـــک و ا سفیدپوســـت هســـتید؛ 

کلید صفـــر را فشـــار دهید. هســـتید؛ 
کلید یك... اینم 

-جهـــت ارتبـــاط بـــا بخـــش حمایـــت از تروریســـت های 
یک کلیـــد  میانـــه رو 

-ارتبـــاط بـــا بخـــش حمایـــت از تروریســـت های تنـــدرو، 
کلیـــد دو

کوبـــا، ایـــران و ســـوریه،  -بخـــش نقـــض حقـــوق بشـــر در 
ســـه کلید 

کلید  -بخش پیشـــنهاد ابـــراز نگرانی به ســـازمان ملـــل، 
ر چها

-بخـــش مبـــارزه بـــا انقـــراض پروانه هـــای بـــال بنفـــش، 
پنج  کلیـــد 

کلید شش  -بخش استفتائات فقهای وهابی، 
کلید هفت را فشـــار  - و بخـــش انتقادات و پیشـــنهادات 

هید  د
در غیر این صورت منتظر اتصال به اپراتور بمانید 

.....
- سالم. دفتر ریاست جمهوری آمریکا! بفرمایید

- سالم، من از ایران تماس می گیرم 
- رییـــس جمهـــور با هیچ کـــس صحبت نمي کنـــه! جوهر 
تمـــاس  تمـــوم شـــده! لطفـــًا دیگـــه  خودنویســـش هـــم 

ید نگیر
- صبرکـــن بابـــا! من یه بنده خدایی هســـتم، با توجه به 

رئیس جمهورشـــدن آقـــای ترامـــپ، نگران بودم»ســـایه  
گفتم بزنگـــم ببینم اوضاع  کشـــورمون بیفته.  جنگ« رو 

کرده؟ چه جوریـــه اون جـــا؟ فرقی 
- شغلتون چیه؟

ل تحریم هستم 
ّ

- بنده دال
کاری بکنیم؛ فرقی به حال شـــما  - نگـــران نباشـــید، هـــر 

! نمی کنه
- آخه من دوشـــغله هســـتم؛ صرافی هم دارم. داداشـــم 
کـــه یـــه  گردن کلفـــت هســـتش. اونـــم نگـــران اینـــه  هـــم 

وقت»ســـایه  جنـــگ« رو مملکـــت نیفته.
- شغل برادرتون چیه؟ 

کار برچسب هستن - ایشون تو 
ایشـــون  بـــرای  بکنیـــم؛  هـــرکاری  نباشـــید،  نگـــران   -
بگیـــد  شـــد؛  هـــم  چیـــزی  گـــه  ا نـــداره.  فرقـــی  هـــم 

بزنـــن! ور  اون  از  رو  برچسب هاشـــون 
کنـــار برچســـب، یه  - آخـــه ایشـــون هـــم دوشـــغله ان؛ در 

کار دیگـــه هـــم می کنن. ســـری 
کاری؟  - مثاًل چه 

ک بی صاحـــب رو بـــا تخفیف و به صورت اقســـاط  - امـــال
گـــذار  وا اداره هـــا  و  ســـازمان ها  مســـتضعف  اقشـــار  بـــه 

می کنـــن.
کار دیگه ای نمی کنن؟  -

- چرا خاطره هم تعریف می کنن.
کـــه بکنیم، نه به شـــما لطمه  کاری  - بـــه هر حـــال ما هر 

وارد می شـــه و نه به برادرتون.
کـــه بـــرا  - خـــوب، خیالـــم راحـــت شـــد. دیگـــه الزم شـــد 
که شـــده از ســـر ســـفره پاشـــم و بـــرم یه  چنـــد لحظه هم 
کشـــور  که ســـایه ی جنگ رو  دو رکعت نماز شـــکر بخونم 

کـــه پاســـخ گو بودید. نیســـت. ممنـــون 
- باشه 

ســـفره  از  دیگـــری  لقمـــه   و  می کنـــم  قطـــع  را  تلفـــن   
برمـــی دارم. حاال می توانم بـــا خیال راحت تـــری بخورم. 

نمـــاز را بعـــدًا هـــم مي شـــود خوانـــد...
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شاهرخ بایرامی

که خشـــکی  االغ و پیـــل اشـــتغال به چرا همی داشـــتند 
علوفه و برگ در نظرشـــان ناخوشـــایند آمـــد. مصاحبت 
گرفـــت و بر آن شـــدند قدم در تدارک اســـتراق علوفه  باال

گذارند.  از انبار برزگـــر، 
شـــغال ایـــن ســـخن بشـــنود. مترصـــد شـــد، همزمـــاِن 
کنـــد بلکـــه مرغکـــی هـــم بحیلـــت  همگنـــان عـــزم انبـــار 

ســـازد. خویشـــتن  نصیـــب 
شـــب مقرر فرا رســـید، پیـــل و االغ عـــازم انبار بشـــدند و 
بـــا ســـگ برزگـــر مواجهـــت همینمودند. ســـگ از دخول 
که من،  ایشـــان ممانعت نمود. حمار بانگ ســـخن داد 
گر  خـــود از اهلیانـــم، برزگـــر را از ما مددی حاصـــل آید و ا
که  اذن یابـــم، عزیمـــِت صحبتم با حیوانات چنانســـت، 
هـــر آن خود محـــق داند حقوقـــش احقاق یابـــد. مثال، 
خـــوِد تـــو بکمـــاِل حـــزم و نفـــاِذ عزم بـــه هر لحـــم و عظم 
کـــرد و حرمـــت نـــوم لیـــل فروچینـــی!  مطامعـــت توانـــی 
ســـگ ایـــن شـــطحیات را تابـــش نیامد و ســـری از ســـفه 

بجنبانـــد و بـــار داد. شـــغال بفاصلت مینگریســـت.
گربـــه و مابقی به اجتماع  گوســـفند،  گاو،    اندروِن انبار، 
کـــه حمـــِل تولـــه  شـــدند و مـــوش نیـــز بـــا صاحبهـــاش 
داشـــت، ایســـتاده بود و جملـــه نظـــارت جدیدالورودان 
گشـــود و احـــوال جمـــع  مینمودنـــد. دوم زبـــان را پیـــل 
ع، حیوانات  کـــه مشـــکل ایـــن زر گرفت،  جســـت و پـــی 
هـــم  بـــه  گربـــه  و  ســـگ  باشـــند،  غریـــب  و  گوشـــتخوار 
نگریســـتند، از دگـــر ســـو جوجـــه مرغـــی، نجـــوا بـــه مادر 
کـــه پارســـال ...، پیـــل ادامه داد،  کـــه این همان اســـت 
قلمـــرو مـــا ایمـــن همـــی بایـــد و بســـِط آن رسالتیســـت 

گزیـــر از هزیمـــت بیشـــه ایـــم! واجـــب و نا
کاندرو بخواهی رام کلبه ای 
گردد از دشمن ک  بایدش پا

کجا باشد او نیارامد هر 
کشد او مرا و یا او من یا 

ز  را  پیـــل  کـــرد.  کرنـــش  شـــفقت،  و  موافقـــت  بـــه  االغ   
ادِب خطابـــه، قصـــِد دوران بـــود، شـــنید حیوانات همه 

بـــه اشـــارِت نافهـــوم میگوینـــد ِزب، ِزب، ِزب، خیالـــش 
کوتاهی  که آمـــد، صـــدای  اصـــوات تایید اســـت، بخـــود 
شـــنید، "جیـــس". پایش فـــراز آورد و بـــه تصریخ ز هوش 

. فت ر
کـــه شـــنید االغ، پیـــل را در  چشـــمانش بـــاز نشـــده بـــود 
کند: ایـــن هرگز خونی  شـــمار ضعیفان بـــرده و احتجـــاج 

نریـــزد و ایـــذای حیوانـــی نتوانـــد و آنها مـــات بنگرند. 
که حالـــش بجا شـــد تصدیق ســـخن االغ نموده و  پیـــل 
که مـــن هر روز افطـــار نکرده  کرد  پوزخنـــد بر لـــب اضافه 
در چالهـــای بگل فرو روم و حمار، مرا مدِد بیرون شـــدن 
کنـــد. در ایـــن حیـــن از جانب دگر، مـــرد برزگر، پشـــِت در 
کنند.  کـــه اهالی، فصـــِل داِد او  ببســـتی و فریاد بکردی 

که  پیـــل و االغ بتواضـــع ز حیوانات مزرعه درخواســـتند 
گفـــت: ما را به دشـــواری  گاو  کنیـــم؟  حـــال، چـــه حیلت 
ک ندانیم  کـــه له همی نمودی و دگـــر خا چـــاره زبرا بود، 

چه ما را بر ســـر اســـت.
مـــی  متبـــادل  نظراتشـــان  و  شـــدند  متجمـــع  اهالـــی 
کـــه خودشـــان  گفـــت: صحبـــت ببایـــد  نمودنـــد. یکـــی 
گفت مرد تـــورا نه پیـــری عارض  ج شـــوند، دیگـــری  خـــار
گو،  شـــده و نـــه حواس خلـــل شـــایع پذیرفتـــه پس بـــاز 
کنی؟  کـــه مصاحبـــت حیوانات جواز صـــدور  چـــه میزنی 
گرمـــاِی حـــرِم مبحـــث، پیری از پشـــت، پیش شـــد و  در 
فانوســـش بـــروی علوفه بینداخـــت و حریقـــی درخور به 
کـــرد. برزگـــر ندیـــد، پـــدرش لعـــن نمـــودی و چنانچه  پـــا 

نگریســـت، بـــرادرش شـــناخت و زبـــان فروکشـــید.
گربه  کـــرده به  گرفـــت. پیل تاملی  تحیـــر حیوانـــات را فرا 
گربه، خویـــش بیابد،  گفـــت: قالب بگیر! تـــا زبان بســـته 
قریـــن زبـــرا شـــد. االغ از حـــرارت به تقـــال فتـــاد و ضربتی 
کـــه پیـــل و االغ  گاو نشـــاند و حیوانـــی نمانـــد  بـــر بطـــن 
محاســـبتش ننمـــود. عاقبـــت االغ و پیـــل درب سســـت 
کـــه از اول  گریختند. شـــغال  نیم ســـوخته بشکســـتند و 
همه داســـتان مشاهدت نمودی، بســـیار نگران جوجه 

کبابهـــا بود.

گشتی در کلیله و دمنه، دم انتخابات!

اببالحماروالفیل
الیگاریش

مهدی پیرهادی

وجـــود  آمریـــکا  در  مســـتقل  جمهـــور  رئیـــس 
یـــا  باشـــد  داشـــته  نمی گذارنـــد  یعنـــی  نـــدارد؛ 
بایـــد فیل باشـــد یـــا االغ یا اصـــاًل نباشـــد! اصاًل 
کاندیداهـــای نهایـــی بیش تر  چـــرا باید تعـــداد 
دوســـت  بعضی هـــا  چـــرا  باشـــد؟!  نفـــر  دو  از 
کنند؟! چـــرا وقتی  دارنـــد انتخابـــات را ســـخت 
انتخـــاب بین دو نفر راحت تر اســـت؛ نفر ســـوم 
 199۲ ســـال  در  مثـــاًل  کنیـــم؟!  ماجـــرا  وارد  را 
االغ،  نـــه  بـــود  فیـــل  نـــه  بیچـــاره،  پـــروت  راث 
یـــک آدم ســـاده  بـــود و 19 درصـــد رأی مـــردم را 
بدســـت آورد. ولـــی حتی یـــک رأی الکترال هم 
الکترال داشـــتن ســـعادتی  رأی  آخـــر  نداشـــت. 
کـــه بـــه هرکـــس ندهند. یـــا بایـــد حزبت  اســـت 
یـــا  و  باشـــد  داشـــته  کشـــتار  و  کشـــت  ســـابقه  
باشـــی  این چنینـــی داده  خـــودت وعده هـــای 
تـــا الیگارشـــی ها)حکومت اشـــرافی( چیـــزی در 
تـــو ببیننـــد. همـــه چیـــز را الیگارشـــی ها تعیین 

می کننـــد.

چیزهایی که همان بهتر که نمیدانستید! چهار 
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چونکهترامپآمده!
سیدمهدی طیار

نعره زنید مردمان؛ چونکه ترامپ آمده
کشید بی امان؛ چونکه ترامپ آمده جیغ 

ک شده ست آسمان، غلغله ای ست در جهان چا
گشته پس و پیش زمان؛ چونکه ترامپ آمده

کافرین آمده یک بالی نو، خورده به قلب 
خورده قلوبشان تکان؛ چونکه ترامپ آمده

کمدی ست حاِل غرب، داخِل این تراژدی چون 
آمده آخر رمان؛ چونکه ترامپ آمده 

گشته پر از خروش چون جنگِل غرب از هراس، 
نعره زده ست تارزان؛ چونکه ترامپ آمده

رنگ اروپا شده وایت، روز سفیدش شده نایت
از همه بدتر آلمان؛ چونکه ترامپ آمده

کنون ناتو شدید خیره است، پلک نمی زند 
گهان؛ چونکه ترامپ آمده هنک نموده نا

گر، یو اِس پیشرونما هیچ عجیب نیست 
پرت شود به باستان؛ چونکه ترامپ آمده

گشته رفوزه زِن بیل، رفته خر و آمده فیل:
حزب دماغ ناودان؛ چونکه ترامپ آمده

کرده فیلم، یو اِس فیلم ساز را لشکر فیل 
گشته طالیی این پالن؛ چونکه ترامپ آمده

کند آل سعود را بگو، رشوه ی تازه رو 
کالن؛ چونکه ترامپ آمده کم نه و در حد 

روح توافق ظریف، سکته نموده غفلتا
رو به فناست بی گمان؛ چونکه ترامپ آمده

حضرت برجام چه زود، شوکه شد و فوت نمود
گشت َسَقط، شادروان؛ چونکه ترامپ آمده

کرده طلوع صبِح غم رفته زماِن خفت و خواب، 
در افِق دولتیان؛ چونکه ترامپ آمده

که بود، داشت برنزه می نمود تابش برجام 
حال رسیده سایه بان؛ چونکه ترامپ آمده

کنون؟! گالبی از چه رو، میوه نداده تا  باِغ 
آمده نوبِت خزان؛ چونکه ترامپ آمده

گچ، داشته ایمیلش اتچ رنگ اوباما شده 
اخم ظریف است در آن؛ چونکه ترامپ آمده

گفته به »جان کری«، »ظریف«: »ُکشته ی یاِر جانی ام
ُاف به من و ُتف به تو جان«؛ چونکه ترامپ آمده

ناصر جوادی

راننده

کسی جهت توضیح و تشریح  به تعدادی راننده تا
کمتر  چگونگی پیروزی یک نفر با 140 هزار رای 

نیازمندیم
کسیرانی نیویورک و حومه اتحادیه تا

فروش فوق العاده

چمدان،کولهپشیت،ساکوزنبیل

که قصد  40 درصد تخفیف به خانواده هایی 
مهاجرت و فرار از ایاالت متحده در دوران پسا 

ترامپ را دارند

کلی و جزئی

گیاهی شامل  فروش انواع آرامبخش های سنتی و 
گاوزبان، اسطوخودوس، عرق بیدمشک و  گل 

رازیانه
با ما نتیجه انتخابات را بدون درد بپذیرید!

عطارییبیبیسفاریس!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک اتفاق و حادثه بزرگ بین المللی جهت پرت 
شدن حواس افکار عمومی از انتخابات آمریکا و 

سیستم انتخاباتی آن نیازمندیم 
کشتار و درمحدوده خاورمیانه! ترجیحًا همراه با 

رشکتاتفاقگسرتغرب

کار جویای 

کری با سابقه بیش از یک دهه  اینجانب جان 
فعالیت در عرصه سیاست آمادگی فعالیت و 
همکاری با سازمان ها و شرکت های دولتی و 

ج از ایاالت متحده را دارم!  خصوصی خار
کار با غذا و جای خواب، حقوق قانون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعداد محدودی سند و ایمیل محرمانه ویژه 

کوچه  ک  قبل از انتخابات جهت تخریب و"با خا
یکسان سازی رقیب" به باالترین پیشنهاد 

گذار می شود. وا
دفرتسایتوییکلیکسشعبهواشنگنت

خیاطی

زنانه دوزی مادام مارگارت واقع در واشنگتن 
گ  کادری مجرب شامل زیگزا با برخورداری از 

دوز، راسته دوزو... آمادگی خود جهت 
تامیین البسه مناسب بانوی اول ایاالت 

متحده را اعالم می دارد!
گذشت، ما آبرو داریم!( )دوران مانکنی 

استخدام

کارگرساده
گر ساده جهت شرکت درمناظرات  کار  تعدادی 

تلوزیونی نیازمندیم!
افراد منتخب پس از مصاحبه حضوری و طی دوره 
توجیهی به عنوان میهمان در مناضرات تلوزیونی 
کاندیدا های ریاست جمهوری حضور پیدا میکنند.

کار  تسویه  حساب منوت به حسن انجام 
می باشد! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارشناس
کارشناس فلسفه، فاقد منطق  به تعدادی 

جهت توجیح و اقناع سازی ذهن های پرسش 
گر در مورد سیستم انتخاباتی آمریکا نیازمندیم

ترجیحًا مسلط بر سفسطه
حقوقعایل+مزیا+وپورسانت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انمزدانتخاابیت/حزب
سازمان مرکزی برگزاری انتخابات در آمریکا 

کردن تنور انتخابات  گرم  در نظر دارد جهت 
گذاشتن بر انتخابات دو حزبی  و سرپوش 

تعداد محدودی نامزد از حزب های نو ظهور 
را در جریان انتخابات دخالت دهد عالقه 

ح ضمن در دست  مندان به شرکت در این طر
گواهی عدم  داشتن مدارک هویتی و یک برگ 

محبوبیت در بین در و همسایه  به شعب 
این سازمان در محل سکونت خود مراجعه 

نمایند!
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چتهایلورفته!
سید مهدی موسوی
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داانیکل
مهدی پیرهادی

نرســـد؛  نصـــاب  حـــد  بـــه  الکترال هـــا  رأی  گـــر  ا
رأی گیـــری مجـــدد انجـــام نمی شـــود و دور دومـــی 
کل، دو  وجـــود نخواهـــد داشـــت. اصـــاًل وقتـــی در 
کاندیدا هســـت؛ دیگـــر دور دوم چه معنایی دارد؟! 
گذاشـــته  کالهش  این خـــودش فینـــال را در جیب 
اســـت. الکترال هـــا هـــم تکلیفشـــان بـــا خـــود هـــم 
مشـــخص نیســـت. یکـــی نیســـت بهشـــان بگویـــد 
این قـــدر خودتـــان را خـــوار و ذلیـــل نکنیـــد، وقتی 
کاغذ  دیدید رأی هایتان مســـاوی شـــد؛ از»ســـنگ 
کنیـــد همـــه جـــا  بـــاور  کنیـــد.  اســـتفاده  قیچـــی« 
کل)مجلس  کار بـــه دانـــای  کاربـــرد دارد. نگذاریـــد 
نماینـــدگان( برســـد. بـــه جـــان عزیزتـــان در ســـال 
که جان آدامز و آندره جکســـون نتوانســـتند   18۲4
کنند؛ همین  کســـب  کثریـــت آراء الکترال ها را  رأی ا
کل آمـــد خـــودش را انداخت وســـط و رأی  دانـــای 
کوزه،  مردم را به خودشـــان برگرداند تـــا بگذارند دِر 
گرفـــت و رئیس  آبـــش را بخورنـــد و دســـت آدامـــز را 
کـــرد. پـــس عـــوض نازکـــردن، بـــا روی  جمهـــورش 
خـــوش برویـــد و رأیتـــان را در صنـــدوق بیندازید تا 

کل نیامـــده همـــه را بشـــورد و ببرد! دانـــای 

یکا یاد بگیرند! وند از آمر همه بر

گزارشیکدعوا
سمیرا قره داغی

هـــم دســـت  بـــا  تشـــک شـــده،  وارد  رقیـــب  آغـــاز دو  در 
کنیـــد  نمی دهنـــد و می رونـــد ســـراغ اصـــل دعوا)دقـــت 
این ها خودشـــان هم به خودشـــان دســـت نمی دهند!(
کلینتون  کـــه ...  در ادامـــه مجری از طرفیـــن می خواهد 
می گویـــد: من یک صدای ضبط  شـــده این جـــا دارم»که 
آقـــای ترامـــپ، اون صـــدا رو می شناســـه«. ترامـــپ هـــم 
که برای  که»منم ســـی هـــزار ایمیـــل دارم  می پرد وســـط 

شـــما آشناســـت«؛ این به اون در!                                         
ســـپس نوبـــت به اعـــالم موضـــع طرفیـــن در مـــورد ایران 
کـــه ترامـــپ بـــا جمله:"گنـــد زدیـــد با ایـــن همه  می رســـد 
کـــرده اما  کـــه به ایـــران دادیـــد، رفـــت..."، حمله  گالبـــی 
کـــم نیـــاورده، تصریـــح می کنـــد: ایـــن رییـــس  هیـــالری 
روی  بـــزاره  بچینـــه  می تونـــه  بشـــه»گزینه«  جمهـــور 
گفتن»ولـــی ایـــران در حـــال تربیـــت  میـــز؟ و ترامـــپ بـــا 
تروریست هاســـت« از دلش درآورده، هیالری را به حالت 
کاندیـــدا در زمینـــه   عـــادی بـــاز می گردانـــد. در ادامـــه دو 
چگونگـــی انتقـــال نرم دموکراســـی به ســـوریه، وارد بحث 
که با اعالم موضع»مشـــترک« خـــود، در میان  می شـــوند 
گاد حضار، می افزایند:                                              بهت و اوه مای 
که  که تـــا جایی  راهبـــرد اصلـــی ما در ســـوریه این اســـت 
کشـــش دارند؛ هی نیروهای ارتش ســـوریه و  موشـــک ها 
مـــردم را می زنیم؛ ببینیم آخر ســـر تمام می شـــوند یا نه! 
در صـــورت پایان یافتـــن مردم عادی، ســـوریه به دســـت 
که قباًل با مردم تمام شـــده  معارضـــان افتاده و اســـد هم 

بود! پـــس جنگ تمام می؟؟؟شـــود.                                            
ایشـــان همچنیـــن در مـــورد چرایـــی حضـــور نظامـــی در 

کردنـــد. کشـــورهای دیگـــر توضیحـــی ندادنـــد و آرزو 
متأســـفانه با ورود به بخـــش خانوادگـــی مناظره، پخش 
زنده برنامه متوقف شـــده و پیمان یوســـفی در استودیو 
می نشـــیند تـــا در حضـــور آقایـــان حاج رضایی و فراســـتی 

بـــه تحلیل محتـــوای این رقابـــت بپردازند.   

محمدحسین فیض

که در جهان، حق بشر مشترک است همچنان 
آخور و علوفه های "فیل" و "خر" مشترک است

آمد هرکس، بزند یا به لگد یا خرطوم
منشأ خیر دو تا هست و اثر مشترک است!

چیزهایی که همان بهتر که نمیدانستید!   پنج 

29

95
اه  

ی م
- د

کا  
مری

ی آ
هور

جم
ت 

اس
ت ری

ابا
تخ

ه ان
نام

ژه 
وی



وایت کارتونیستهای غیر ایرانی یکا به ر یاست جمهوری آمر انتخابات ر

!؟!؟
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ابزنده،برندهاست!
مهدی پیرهادی

کاندیـــدا،  یـــک  بـــرای  رأی بیش تـــر  آمریـــکا داشـــتن  در 
کـــه رئیس جمهـــور هـــم بشـــود. بارها  دلیـــل نمی شـــود 
کرده اند،  کار  کاندیـــدا، همـــه  که مردم بـــرای یک  شـــده 
امـــا الکترال هایشـــان رفته اند و به دیگـــری رأی داده اند. 
مثـــاًل ســـال ۲۰۰۰، بـــوش پســـر، پســـر خلـــف بـــوش پـــدر، 
کـــه ِالگـــور رأی بیش تری  رئیـــس جمهور شـــد، در حالی 
آورده بـــود. زیـــرا الکترال هـــا به انـــدازه  پدر بـــوش از ِالگور 
نمی ترســـیدند و یا شـــاید چون بیش از انـــدازه روی رأی 

کنار زده شـــد.  کرده بـــود؛  مـــردم حســـاب 
علـــی اّی حـــال، هـــر بـــار رئیـــس جمهـــور جدیـــدی روی 
کار می آیـــد؛ دموکراســـی را چنـــان غلیـــظ تلفـــظ می کنـــد 
چ آب ســـنگین پایین  کـــه شـــنونده بایـــد آن را با یک پـــار
گفتـــه: دموکراســـی در آمریکا  بدهـــد. مثاًل جنـــاب اوباما 
جـــواب می دهـــد ولـــی باید همیشـــه باشـــد نـــه فقط در 
ســـال انتخابـــات! جنـــاب اوباما معلوم اســـت شـــما هم 
در میـــان لوازمتان ســـنگ پا دارید ما هم ســـنگ پاهای 

معروفـــی داریـــم! دلتان بســـوزد.

سگزردبرادرشغاله

م.رجائی

 نه جای بحث و جنگ و قیل و قاله
 نه جای شوق و دادن مداله

 کلینتون و بوش و ترامپ و غیره
 هرکی بیاد بازم همین رواله

که سگ برادر شغاله  چرا 

 جوش نیاری ازین نتیجه داداش!
 به فکر فردای خودت و ما باش

 با فندک و بنزین و فحش و پرخاش
نری به سمت سطالی زباله

که سگ برادر شغاله  چرا 

 گریه نکن به حال ارتباطات
 به حال فردای دالر مالرات

 عزیز من برو بشین سر جات
 میگی چرا؟! بازم برات سواله؟!

که سگ برادر شغاله  چرا 

 نشین نگو : اون یکیشون بهتره
 یا اوباما از همه اینها سره

 اون یکی مارو به بهش)ت( میبره
 اینا همه ش یه مش)ت( خواب و خیاله

که سگ برادر شغاله  چرا 

کش  بی خیال برجام و سیب و تا
کش  بیخیال هوای خوب و پا
کش  فدای عاشقای سینه چا

 _هرکی بیاد_ عمل به اون محاله

که سگ برادر شغاله  چرا 

 سیاستاشون همه ضد ما بود
 همه علیه ما مسلمونا بود

که بی سروصدا بود گه   یکی ا
که خیلی ایده آله گف  نمیشه 

که سگ برادر شغاله  چرا

کلینتونای موزی  نشه واسه 
کنی بسوزی کباب   دلت رو هی 

 زمستونم تموم میشه یه روزی
که برا ذغاله روو سیاهیشه 

که سگ برادر شغاله  چرا 

گالبی هستیم  نه تشنه ی سیب و 
 نه فکر رانت و باج و البی هستیم

 هرکی بیاد ما انقالبی هستیم
کلوم، ندم دیگه اطاله  ُلّب 

که سگ برادر شغاله  بدون 

آقاترامپچیزهایی که همان بهتر که نمیدانستید! شش  
محمدیاسین اسدي

 قشنگ و زیبا ترامپ
 رئیس دنیا ترامپ

کشوری فمینیسم  به 
 دشمن زن ها ترامپ

 مشابه حزب سبز
 فتنه و غوغا ترامپ

کلینتون  دختر بد 
 عزیز بابا ترامپ

 به مردم دموکرات
 نمی دهد پا ترامپ

گفت  رئیس ما چنین 
 رئیس شد تا ترامپ:

 یهویی در نیارد
دمار ما را ترامپ؟!
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آقاترامپ
محمدیاسین اسدي

 قشنگ و زیبا ترامپ
 رئیس دنیا ترامپ

کشوری فمینیسم  به 
 دشمن زن ها ترامپ

 مشابه حزب سبز
 فتنه و غوغا ترامپ

کلینتون  دختر بد 
 عزیز بابا ترامپ

 به مردم دموکرات
 نمی دهد پا ترامپ

گفت  رئیس ما چنین 
 رئیس شد تا ترامپ:

 یهویی در نیارد
دمار ما را ترامپ؟!
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وقیتکهازترامپحرفیمزنیم؛
دقیقًاازچهحرفیمزنیم؟

محمدرضا رضایی

ترامـــپ، متولـــد 14 ژوئـــن 1946 در نیویـــورک آمریکاســـت. یعنـــی شـــیرین 7۰ ســـال را 
که ســـر ســـیاه زمســـتان،  دارد. پدر ترامپ اول نجار بود و یک آب باریکه ای داشـــت 
کتفـــا نکـــرد  گرســـنه نخوابنـــد، امـــا وی بـــه ایـــن آب باریکـــه ا بچه هایـــش 
کار ِملـــک و ایـــن جـــور چیزهـــا، به نـــان و نوایی رســـید و  و بـــا ورود بـــه 
کـــه صاحب پـــدری مایه دار شـــده بـــود؛ مگـــر مغـــز قاطر را  ترامـــپ هـــم 
کســـب و  کنـــد؟ پـــس همان  کـــه از صفـــر شـــروع  داغ داغ بلعیـــده بـــود 
گســـترش داد. البته قبلـــش، پدرش، چنـــد میلیون دالر  کار پـــدر را 
گفـــت: دونالدکم این پـــول را بگیر  همینطـــوري داد بـــه ترامپ و 
کاســـبي براي خـــودت راه بیانداز! بـــراي ســـرمایه اولیه و برو یك 
در دهـــه  هفتـــاد، ترامـــپ بـــه خاطـــر دعواهـــای حقوقـــی، مـــورد 
کـــه بیا  کولی بـــازی اي درآورد  گرفـــت. یعنـــي  توجـــه رســـانه ها قـــرار 
که  و ببیـــن! رســـانه ها هـــم توجهشـــان جلـــب شـــد طبیعتـــًا. تـــا این 
یـــک مجلـــه  بیـــکار و بی ســـوژه، عکـــس روی جلـــدش را بـــه ترامپ 
کله افتـــاد در ظرف روغن  اختصـــاص داد. ترامـــپ هم بـــا ... 
و حســـابی مشـــهور شـــد. حتـــی در چند ســـریال هـــم بازی 
کـــرد. البتـــه نقش خـــودش را. یعنی آن قدر ایـــن نقش خفن 

کـــه هیـــچ بازیگـــری از پســـش برنمی آمد. بود 
در ســـال 1996، ترامـــپ پنجـــاه ســـاله، مســـابقه  ملکـــه  
زیبایـــی آمریکا و جهان شـــبکه را خریـــد. او آن قدر تمیز 
کـــه بعدها ان بی ســـی به او  کرد  ایـــن مســـابقات را اجرا 
گفت: بیا  پیشـــنهاد میزبانـــی یـــک برنامـــه دیگـــر را داد و 

کن! اجرا تمیـــز  اینم 
متأســـفانه در آمریـــکا چیزی به اســـم حزب باد وجـــود ندارد 
وگرنـــه ترامـــپ را عضـــو ایـــن حزب بـــه شـــمار می آوردیـــم. او در 
جوانـــی بـــه حـــزب دموکـــرات تمایل داشـــت، اما در ســـال 
بعدهـــا  پیوســـت.  جمهوری خـــواه  حـــزب  بـــه   1987
که  کـــه در محلـــه ای بـــزرگ شـــده  خـــودش می گویـــد 
همـــه دموکـــرات بودنـــد و بـــرای همیـــن، ابتـــدا بـــه 
حـــزب دموکـــرات تمایـــل داشـــت. یک جورهایـــی 
کـــرده بود.  گیـــر  در رودربایســـتی بچه محل هایـــش 
۲۰۰1 عضـــو حـــزب  تـــا  بیـــن ســـال های 1999  او 
کـــه  کـــرد  رفـــرم شـــد و بعـــد از آن دوبـــاره اعـــالم 
کـــه دیـــد  یـــک دموکـــرات اســـت. در ســـال ۲۰11 
کرد  گیـــرش نمی آیـــد؛ اعـــالم  کجـــا چیـــزی  هیـــچ 
کـــه مســـتقل اســـت. امـــا در ســـال ۲۰1۲ مجـــددًا 
گفته  بـــه حـــزب جمهوری خواه برگشـــتانده شـــد. 
شـــده بعـــد از همـــه  ایـــن نقـــل و انتقـــاالت، تمـــام 
گرفتند  احزاب سیاســـی به مـــدت دو ماه مرخصـــی 
تـــا اعصابشـــان آرام شـــود. تمام مـــدارس نوبت صبح 

آمریـــکا هـــم به مـــدت یـــک هفتـــه تعطیل شـــدند.
کـــه دونالـــد ترامـــپ تصمیمـــش را بـــرای ورود بـــه  زمانـــی 
تحلیل گـــران  روزنامه نـــگاران،  کـــرد؛  اعـــالم  انتخابـــات 
در  کـــه  وقتـــی  امـــا  نگرفتنـــد  جـــدی  را  او  سیاســـیون،  و 
گفتند  کنار زد و نفر اول شـــد؛  نظرســـنجی ها جب بـــوش را 
کـــه ایـــن رأی، هیجانـــی و موجـــی اســـت و دوام نخواهـــد 
داشـــت. حتـــی بعـــد از این کـــه در آیوا نفـــر دوم شـــد؛ این را 
کـــه رئیـــس جمهور  نشـــان شکســـت او دانســـتند. امـــا اآلن 
گرفته انـــد، بلکه تغییـــر قیافه  شـــده، نـــه تنهـــا وی را جـــدی 
کرده اند و حتي چند نفرشـــان در حال  داده و از آمریـــکا فـــرار 

ع افغانســـتان دیـــده شـــده اند. کشـــت خشـــخاش در مـــزار

برگی از دفتر خاطرات ترامپ!

مهدی پاپی

۱۹ می ۲۰۱۳

عًا  رد! وا�ق ه می گذ ور �چ �ذ ک�ش دای م�ذ در ا�ی اوه �ذ

ل�ب مرا �ب درد  �اد مردم �ق ب و س�ذ�ت اآ
�ذ ر�ذ د�ی

ورده. اآ

و  گ  �ذ �ب ارذ  �ی  ادی  ژ �ذ ع�ی�ذ  �ب
�ق ارذ  ؟  گو�ی �ب ه  �چ ارذ 

؟  �ت و�ذ �ش
�ذ

گاه  �ذ ا�ذ  س�ت  �چ
رس�ذ �ی  اها�ذ  س�ی گی  �ذ رذ �ب  �ت  و�ق

؛  �ذ می �ب �ب رس  الک�ت  �ذ ه  �چ در  که  �ذ  �ی می �ب و  می ک�ذ 

کا�ش  ای   : می گو�ی ود  �ذ �ب  و  د  می گ�ی �ژ  �ق اآ دلم 

را��ت  �ق  ؛  �ت ک�ش را  �ذ ها 
آ
ا همه ی  د  می سش

. و�ذ سش

ی  ا�ذ سورذ ا�ذ �ذ �بالی  ه  �چ که  گ  �ذ �ب �ب  �ت  لع�ذ

ام  �ق کا�ش  گ!  �ذ �ب �ب  �ت  لع�ذ  . است

ور  �ب م�ب کا  مر�ی
اآ �ق  د�ذ  می سش د  �ب �ذ مر�یکا�ی ها 

اآ �ی
�ذ

دگ! �ذ �ب �ب �ذ ها  اآ �ب  د  اسش �ب
�ذ

�ب  ا�ق  �ت ط�ب اصله ی  �ذ ارذ  اکی  �ذ �ت و��ش مارهای  اآ

 %۹۰ ، �ت مع�ی �ب  %١ مار  اآ �ت  می رسد؛ ط�ب گو�ش 

�ذ  ا�ی  . دار�ذ دست  در  را  کا  مر�ی
اآ رسما�ی های 

کمی  ل�ذ  م�ب کا،  مر�ی
آ
ا رسما�ی ی  ارذ   %۱۰  ! است عه  ا�ب �ذ

د! سش �ب �وام  دست  در  که  ��ت  �ی
�ذ

ده...! ار سش �ب
کا هم اس�ذ مر�ی

�ذ�ذ اآ �ت رذ ع�ی
وصذ

رورذ  �یک  ا�ی  سش  . می ک�ذ �ذ  کل�ی
�ق ا��ا� 

! وم  سش مهوری  �ب ست  ر�ی ای  �ی کا�ذ

احساستکلیف
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 متن: بهزاد توفیق فر  |  طراحی: فاطمه قلی پور
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 متن: بهزاد توفیق فر  |  طراحی: فاطمه قلی پور
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 متن: ناصر جوادی  |  طراحی: فاطمه قلی پور
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توجیهالتصاویر
اینجا مهد دموکراسی است

 سیدمحمدعلی قربانی

زباله سوز سیار!
کشـــور متمـــدن آمریـــکا تکنولـــوژی و ســـطح  در 
کـــه عالوه بر  فرهنـــگ عمومی به حدی رســـیده 
تفکیـــک زبالـــه در مبـــدا، خـــود زباله نیز توســـط 
ســـوزانده  محـــل  در  پیشـــرفته  دســـتگاههای 
کـــه بـــه ایـــن تکنولـــوژی »زبالـــه ســـوز  می شـــود 
کســـترش رو  ســـیار« یـــا »میبـــره، میســـوزونه، خا
کـــه انحصـــار آن  گفتـــه می شـــود  برمیگردونـــه« 

کشـــور آمریکاســـت. فقـــط در اختیـــار 

کاشته در مه!
کشـــــور مدرن و پیشـــــرفته آمریکا برای ورزش  در 
اهمیـــــت زیـــــادی قائل انـــــد و خواســـــتار تلفیق 
گونـــــه ای  بـــــه  هســـــتند  ورزش  بـــــا  تکنولـــــوژی 
کـــــه قـــــادر هســـــتند بـــــرای ورزشـــــهای مختلف 
گونـــــه شـــــرایط طبیعی رو  ماننـــــد فوتبـــــال هـــــر 
کننـــــد؛ بـــــرای  بـــــه صـــــورت مصنوعـــــی تولیـــــد 
کاشـــــته در  مثـــــال تصویـــــر ســـــمت چـــــپ ضربه 
که بـــــا این  مـــــه مصنوعـــــی رو نمایـــــش میدهد 
تکنولـــــوژی بـــــه احتمـــــال زیـــــاد قهرمانـــــی جام 
 جهانی بعـــــدی در مشـــــت آمریـــــکا خواهد بود.

اتل متل توتوله!
بازیهای  تمامـــــی  برگـــــزاری  برای  آمریـــــکا  پلیس 
محلـــــی در آمریـــــکا در صحنـــــه حضـــــور موثـــــری 
دارد و نظـــــم این مســـــابقات را برقرار می ســـــازد. 
بـــــرای مثـــــال در تصویـــــر بـــــاال پلیـــــس در حال 
محافظـــــت از برگـــــزاری بازی محلـــــی »اتل متل 
گاو ترامـــــپ چجوره؟« اســـــت. همانطور  توتولـــــه 
کـــــه دو پای آن دراز اســـــت  کـــــه می بینید فردی 

گشـــــته اســـــت. پیروز این مســـــابقات 

مهربان تر از مادر!
پلیـــــس وظیفـــــه شـــــناس آمریـــــکا همـــــواره بـــــه 
فکـــــر قشـــــر فقیـــــر و نیازمنـــــد جامعه اســـــت و با 
آنـــــان مهربانتـــــر از مادرشـــــان برخـــــورد می کند. 
بـــــرای مثـــــال در تصویـــــر ایـــــن طـــــرف چندین 
کـــــردن شـــــخص فقیـــــری  گـــــرم  پلیـــــس بـــــرای 
کـــــه لبـــــاس نـــــدارد جمـــــع شـــــده اند و در پـــــی 
گرمـــــا بـــــه روش »پنگوئنـــــی« بـــــه فـــــرد  انتقـــــال 
کـــــه حتـــــی یکـــــی از آنان ســـــپر  فقیـــــر هســـــتند 
اســـــت. داده  قـــــرار  حرارتـــــی  عایـــــق  را   خـــــود 
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خوشبو کننده!
که برگزار می شـــــود  پلیـــــس آمریـــــکا در تجمعاتی 
که  کنتـــــرل اوضـــــاع، بـــــه معترضانی  عـــــالوه بـــــر 
ســـــاعتها زیـــــر آفتاب مانـــــده اند و ممکن اســـــت 
کننده میزند  کرده باشـــــند اسپری خوشـــــبو  عرق 
کامل به تظاهرات خود ادامه  تا بتـــــوان در آزادی 
کـــــه در تصویـــــر می بینید  دهند؛ همـــــان طـــــور 
پلیس اســـــپری بـــــا رایحه پوســـــت پرتغـــــال را بر 
کرده فـــــرد معترض می پاشـــــد.  چشـــــمان عـــــرق 

ابتکار آمریکایی!
گیری هـــــا  در آمریـــــکا عـــــالوه براتخـــــاذ تصمیـــــم 
کیفیـــــت هوا و  زیســـــت محیطی بـــــرای بهبـــــود 
کاهش ریزگردها، دســـــت به اقدامـــــات ابتکاری 
بیـــــن شـــــهروندان آمریکایی ماســـــکهای  زده و 
کـــــه مردم  شـــــیمیایی هـــــم پخـــــش می کننـــــد 
کوچکتریـــــن آســـــیبی در امـــــان بماننـــــد ولی  از 
کـــــه در عکـــــس مشـــــاهده می کنید  همانطـــــور 
که حـــــرف خوش  عـــــده ای شـــــهروند آمریکایی 
 حالیشان نمی شود ماســـــکهای خود را نزده اند

نصیحت پدرانه!
پلیـــــس آمریـــــکا در برخورد با معترضـــــان به تذکر 
که لپشان  شـــــفاهی بســـــنده می کند و در حالی 
آخـــــرت  دفعـــــه  »دیگـــــه  میگویـــــد  می کشـــــد  را 
باشـــــه ها« و آنها را رهـــــا می کنـــــد. در عکس باال 
کردن فـــــرد معترض  پلیـــــس در حـــــال نصیحت 
که الحمدهلل بـــــا یک تذکر ســـــاده فرد به  اســـــت 

اشـــــتباهش پی بـــــرد و به راه راســـــت افتاد.

معتر ضنما!
پلیـــس آمریکا عالوه بر وظایـــف باال در تظاهرات، 
وظیفـــه شناســـایی معترضنماهـــا را نیـــز برعهده 
بـــاال می بینیـــد  کـــه در تصویـــر  دارد. همانطـــور 
کردی  پلیـــس فـــردی را بـــا ریـــش بلنـــد و شـــلوار 
کـــه قطعا معترضنماســـت و قصد  کرده  دســـتگیر 
داشـــته اعتراضات مســـالمت آمیز آمریکایی ها را 

بـــه ســـمت اختالفات قومـــی و نژادی بکشـــاند.
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کـــه بگذرد می شـــود گفت حـــق رای زنـــان در آمریکا صد ســـاله می شـــود. در ســـال 1920 و تحت تاثیـــر اتفاقات و  4 ســـال 
که جنگ جهانی اول یکی از آنها بود، نوزدهمین متمم قانون اساســـی آمریکا تصویب شـــد تا زنهای آمریکایی  تی  تحوال
هـــم در ینگـــه دنیـــا آدم به حســـاب بیاینـــد و بتواننـــد رای بدهنـــد. البته ایـــن اتفاق بـــه همین ســـادگی ها هم نیفتـــاد. تا 
کـــه در مســـیر تحقق این خواســـته زنان آمریکایـــی تالش می کردند آســـیب دیدند. بحـــث و جدلها  کلـــی زن  پیـــش از آن 
که در ادامه  درباره اینکه آیا این حق به زنان داده بشـــود یا نه حســـابی داغ بود و حواشـــی بســـیاری داشـــت. تصاویری 

می بینید بخشی از آن داغی و 
اســـت. پوســـترها و  حواشـــی 
کـــه مخالفان  کاریکاتورهایـــی 
زنـــان،  بـــه  رای  حـــق  دادن 
و  می کشـــیدند  ســـالها  آن  در 
تـــا عواقب  منتشـــر می کردنـــد 
گـــوار این اتفـــاق را به مردان  نا

کنند! گوشـــزد  آمریکایـــی 

کسب حق رای توسط زنان در پوسترها مسیر دشوار 

 کاریکاتورهاییکقرنقبل

کوچولو، در 4۰  کوچولـــو، در ۲۰ ســـالگی طنـــاز  در 15 ســـالگی ســـوگولی 
ســـالگی هنـــوز مجـــرد و در 5۰ ســـالگی طرفدار حـــق رای زنان

ی
گیر

ی 
ز را

رو

در انتها آرامش برقرار شد

زن مـــن به جنبـــش حق رای زنـــان پیوســـته و از اون موقع 
کلمـــات Suffrage و  کشـــیدنم )بازی بـــا  مـــن در حال رنـــج 

)Suffer

شغلی برای مردان باقی نمانده است
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کی از طالق حرف زد

کنم در آینـــده یک هوادار حق  کســـی من را دوســـت ندارد، فکر 
کـــه مردانه  رای زنـــان خواهم شـــد. )در حال پوشـــیدن شـــلوار 

محســـوب می شد(

که من دوست دارم با هواخواهان حق رای برای زنان بکنم. کاری 

کار رو نمی کنم کاری نکردم )مخالفت نکردم(، ولی دیگه این  من 

من می خواهم رای بدهم ولی زنم اجازه نمی دهد

نگران نباش، دیر یا زود بدترین اتفاق می افتد

در انتها آرامش برقرار شد
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که رســـانه ها  کـــه باالخره تـــب مصنوعی انتخابـــات آمریکا  در صفحـــات قبـــل راه راه خواندیـــد 
گالب بـــه رویتـــان - ترامـــپ، خیلی  ســـاخته بودنـــد، فرونشســـت و می گوینـــد پـــس از آمـــدن  
جاهـــای دولـــت آمریکا، دچار تغییـــر و تحول می شـــوند. ُخب دولت خودش اســـت! نه اینکه 
کنیـــد سیاســـت ها تغییـــری می کننـــد، خیـــر! بلکـــه فقـــط پـــاالن عـــوض می شـــود و َخر،  فکـــر 
گفتیم شـــاید دوســـت داشـــته باشـــید تا از حـــال و روز یکی از ایـــن "جا"ها  همان فیل اســـت. 

هـــم بخوانید و با ســـاختار و فعالیت های آن بیشـــتر آشـــنا شـــوید: ســـازمان ملـــل متحد! 
گـــول اســـمش را نخورید! وقتی همـــه مردم دنیا می داننـــد – حتی خواجه حافظ شـــیرازی – 
که این ســـازمان از دولت آمریکا بیشـــتر حرف شـــنوی دارد تا  پـــس حتمًا شـــما هم می دانیـــد 
َکره های  که همان دبیرش باشـــد از عمله – َا کلینتـــون! و ایضًا رییس این ســـازمان  داعـــش از 
کاخ ســـفید اســـت. ولی همه دبیرکل ها یکطرف، این آخری هـــم همان طرف! الحق  جان نثار 
واالنصاف رکورددارشـــان بود و با حفظ ســـمت، نوبرشـــان! نویســـنده این متن، شـــخصًا قبل 
کـــه داخـــِل دروِن توِی اتـــاِق خوِدخوِد  از اینکـــه ایـــن مقدمه را بنویســـم، با تلفن ســـیاه رنگی 
گفت  گرفتـــم. صدایش بغـــض غریبی داشـــت، طفلک! بـــه زحمت  دبیـــرکل هســـت، تمـــاس 
کـــه عربســـتان و بقیـــه در آن پـــول می ریخته انـــد را عوض  هنـــوز هیچـــی نشـــده، رمز حســـابی 
کرده انـــد و حتی بی اطالع او منشـــی شـــخصی اش را فرســـتاده اند بـــرود! عاجزانه درخواســـت 
کنیم یـــا حداقل ایمیلی بفرســـتیم، من هم دیدم این حرکتهای شـــدید  کـــرد خـــودکاری پرت 
کارهای بزرگ و مهم اســـت، فلـــذا برایش یک شـــکلک "ابرازنگرانـــی" با دو عدد  و غلیـــظ مـــال 
کردم تـــا تیک مشـــاهده بخورد...خورد...خوابیدم. شـــکلک "ماچ قلب دار" فرســـتادم و صبر 

درخواستکردخودکاریپرتکنیم!
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سمیرا قره داغی 

تـــوی  جهـــان،  بایگانـــی  تریـــن  وســـیع  می دانســـتید  آیـــا 
گندگـــی قـــرار دارد؟  همیـــن ســـازمان ملـــل متحـــِد بـــه ایـــن 
کوچـــک از نامه های واصله  نمی دانســـتید؟!! نمونه هایی 

گـــردد: همـــراه بـــا پیگیـــری هـــای جهانـــی تقدیـــم می 

کرانه باختری از: نبیل هجده ساله از 
به: دیده بان حقوق بشر 

سالم
کودکان  خواســـتم بگویـــم از بس اجـــرای برنامـــه »آزادی 
کـــه مـــن بـــزرگ شـــدم  در بنـــد« را بـــه تأخیـــر انداختیـــد 

رفـــت! راحت شـــدید؟

پاراف رییس دیده بان حقوق بشر:
نبیل جان

دســـتور »محکومیـــت« صادر شـــد. لطفـــا تا آغـــاز برنامه 
محکومیت شـــکیبا باشـــید.

از: احمد از غرب آفریقا
کل  به: آقای دبیر 

متاســـفانه به علت عدم توقف شـــهرک ســـازی علی رغم 
گذشـــت دو دهـــه از قطعنامـــه آن ســـازمان محترم، االن 
رژیم صهیونیســـتی تمـــام مرز هـــای آفریقـــا را درنوردیده 
و همینطـــور شـــهرک ســـاخته آمـــده جلـــو! دارد از آفریقا 

میزنـــد بیرون.

کل  پاراف آقای دبیر 
“در نوبت رسیدگی”

از: فؤاد از ساحل شرقی مدیترانه
کمیساریای عالی پناهندگان به: 

همـــه خاندانـــم با قایق رفتند ته دریا ته نشـــین شـــدند. 
ح بیمـــه ســـالمت پناهنـــدگان«، چیـــزی، به ما  آیـــا »طـــر

می خورد؟

کمیساریای عالی پناهندگان پاراف معاون 
فؤاد!

قـــرار  پاســـخگویی   457۲86659۲ نوبـــت  در  “شـــما 
نفـــر  457۲866591 انتظـــار  در  نظـــرات  داریـــد”، 

کسبه محلی فاقد اعصاب از: جمعی از 
کن ملل متحد! به: اداره اما

کار درســـت اســـت  آیـــا خدا را خـــوش می آید؟  واقعا این 
کـــه عوامل شـــهرداری لنـــدن با بلندگـــو افتـــاده اند توی 
خیابـــان و پناهنـــدگان را تهدیـــد بـــه اخـــراج می کننـــد؟ 
نمی شـــود مباحـــث مربـــوط بـــه اخـــراج عزیـــزان را جـــور 

کننـــد؟ َاه... دیگـــری بـــه ایشـــان اطالع رســـانی 

کن ملل متحد پاراف مدیرکل  اداره اما
کسبه محترم لندن

“دستور رسیدگی صادر شد”

از: ائتالف بانوان تعز برای آزادی
به: شورای امنیت

مـــا جمعـــی از بانـــوان یمنـــی، ضمـــن اعـــالم همـــدردی 
کاری هـــای  کتـــک  بـــا همســـران ســـران ســـعودی بـــرای 
کردیم دیدیم همـــان بمب های  قانونی؛ نشســـتیم فکـــر 
خوشـــه ای خـــوب اســـت. دیگر بـــرای توقـــف بمباران ها 
پـــس  هـــم  را  ســـابق  نامه هـــای  داد.  نخواهیـــم  نامـــه 

بفرســـتید

پاراف رییس دوره ای شورای امنیت
در نوبت صدور دستور »محکومیت”

کفریا از: بچه های فوعه و 
به: برنامه جهانی غذا

هنـــوز اطـــراف روســـتای مـــا علـــف و بـــرگ یـــخ زده پیـــدا 
نگـــران نشـــوید. گفتیـــم  می شـــود. 

پاراف نماینده ویژه دبیرکل در برنامه جهانی غذا
نه بابا! نگران چی؟

محمدصالح کریمی 

کل سازمان ملل، آقای بان کی مون اعالم  دبیر 
که اسم عربستان و ائتالف شرکت کننده  کرد 

در حمله به یمن به طور موقت از لیست سیاه 
ج می شود.این در حالی  سازمان ملل خار

که اسامی  که تنها چند روز پیش بود  است 
کشورهای ائتالف سعودی در لیست سیاه 

کی از  گرفت! شنیده ها حا سازمان ملل قرار 
که این تصمیم به دلیل فشارهای  آن است 

مالی عربستان به سازمان ملل بوده است. در 
گفتگو می کنیم با آقای زیبا، استاد  این رابطه 

و سیاسی،
- سالم آقای زیبا، برداشت شما از این اقدام 

چه بوده است؟
- سالم عرض می کنم خدمت شما و بینندگان 
عزیز و ملت روشنفکر و اهل تفکر ایران و درود 

بر رضاشاه!
- بله مثل اینکه ارتباطمون با آقای زیبا قطع 

شد!
که به اصطالح  کنم  - نخیر، بله!...عرض 

که سازمان ملل متحد سازمانی  گفت  باید 
که بی طرفانه  که همیشه تالش داشته  است 
کنه. ما دیدیم  و منصفانه به وظایفش عمل 
کرد و یا در  در فاجعه انسانی یمن ابراز نگرانی 

تجاوز به غزه نیز بالفاصله موضع خود را نشان 
که  کرد و حتی در سال 88  داد و ابراز نگرانی 

کنیم،  کشور و مردم را رنگی  می خواستیم 
گرچه  کرد،  موضع خودش رو با قاطعیت اعالم 

گذاشت... بعدش ما رو 
- بله مثل اینکه ارتباطمون با آقای زیبا قطع 

شد!
- نخیر ، بنده روی خط هستم هنوز؛ دهنم 
خشک شد داشتم یه قلپ آب می خوردم! 
گذاشت توی خماری و...  بله بعدش ما رو 
در هرحال این سازمان سازمانی بی طرف 

هستش و در همه جای دنیا هم مورد اعتماد 

یهمه
ستبرا

مکنا
مایلم

شکل
م

کنید!
د؛درک

شبیای
پی

کاغذ بازی توی بایگانی دبیر خانه ملل متحد

ایانمهکهمیرویبهسویش

که... گفت  مردم هستش و به اصطالح باید 
) مجری وسط حرفش می پرد(

گه می شه جمع بندی صحبتهاتونو داشته باشید -آقای زیبا...ا
که مجری هستید باشید، چه به  که همه خرج دارند، فرقی هم نمی کند. چه من باشم، چه شما  گفت  - ببینید پسرجان! باید 
کم است؛ ممکن است به  که بر دنیا حا که رئیس سازمان ملل هست باشد. در این شرایط سخت اقتصادی  اصطالح، آن فردی 

که ما آن همه ابراز نگرانی را نادیده  که دخل و خرجش با هم نخواند. این به دور از انسانیت هست  اصطالح برای هر فردی پیش بیاید 
بگیریم و بگویم طرف بله! خیر...

گفتگوی دیگری داریم با خانوم رنگین کمان، نماینده مردم تهران در مجلس. خانوم  -به منظور تکمیل تحلیل آقای زیبا در این باره 
رنگین کمان سالم، نظر شما درباره تحلیل آقای زیبا و عقب نشینی سازمان ملل در مقابل عربستان چیست؟

-بسمه تعالی، ملت شریف ایران، مردم محترم تهران، همزمان با لیالی قدر، نه به رسم مسلمانی و نه بر پایه سلوک دینداری و 
معرفت انسانی؛ اینجانب»رنگین کمان« نماینده و وکیل شما، از طریق شبکه  های اجتماعی، مورد هجمه وسیع ده  ها تهمت ناروا قرار 

گرفته  ام...
-خانم رنگین کمان! سوال بنده رو شنیدید؟ 

کاذیب در امان نبوده  اند، پدیده ای  که نه فقط اینجانب، بلکه یکایک اعضای خانواده  ام از افترا و نشرا -بله ، عرض می کردم، به طوری 
کم سابقه بوده است و مع االسف، هم چنان نیز  کرد طی سال  های اخیر از نظر یورش به حریم شخصی و خانوادگی  که می  توان عنوان 

ادامه...
-بله ارتباطمون با خانوم رنگین کمان قطع شد.

- نخیر، بنده روی خط هستم هنوز؛ چرا در شبکه های اجتماعی... عی...ع...این خانم...ننن..رو اذیت...
- تا بخش بعدی خبر، خدانگهدار
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علی عموکاظمی

ســـازمان ملـــل )united nations(، ســـازمانی بیـــن المللـــی 
کـــه در ســـال 1945 میـــالدی تاســـیس شـــد. یکـــی از  اســـت 
مهمتریـــن وظایف این ســـازمان بیـــن المللی، ابـــراز نگرانی 
گاها این  کـــردن جنایتهای بشـــری اســـت. البتـــه  و محکـــوم 
وظیفـــه ی خطیـــر بـــه دلیـــل مشـــکالت مالـــی این ســـازمان 
 Ban Ki-moon and Saudi( تحـــت الشـــعاع قـــرار می گیـــرد
ســـازمانهای  از  تعـــدادی  معرفـــی  بـــه  ادامـــه  در   .  )Arabia
کـــه زیـــر نظر ســـازمان ملـــل متحد  تخصصـــی و نهادهایـــی 

فعالیـــت می کننـــد، می پردازیـــم:

 United( 1- شـــورای حقوق بشـــر ســـازمان ملـــل متحـــد
)Nations Human Rights Council

کـــه وظیفهی آن  یکـــی از نهادهای ســـازمان ملل اســـت 
نشـــان دادن نقـــض حقـــوق بشـــر اســـت. در این راســـتا 
گرفتـــن پاچهی  یـــک نفـــر از طـــرف ســـازمان ملـــل بـــرای 
و   )Ahmed Shaheed( گمـــارده می شـــود  هـــدف  کشـــور 
 )hamjens- gaming( همجنســـبازی  نبـــودن  آزاد  مثـــال 
یـــک نقـــض حقـــوق بشـــر  بـــه عنـــوان  ایـــران  کشـــور  در 
کـــه پـــس از دفاع  معرفـــی می شـــود. الزم بـــه ذکـــر اســـت 
احمـــد شـــهید از حقـــوق همجنـــس بـــازان، تعـــدادی از 
گـــروه برای تشـــکر به درب خانـــه ی وی رفتند  افـــراد این 
ولـــی او ترســـید و در را بـــاز نکرد و به دســـت تـــکان دادن 
کـــرد)kanale giz-o-miz(. البته حدود  کتفـــا  از پنجـــره ا
کشـــورهای مختلف بـــا یکدیگـــر تفاوت  حقـــوق بشـــر در 
کشـــور عربســـتان، زنـــان جزو  کـــه در  دارد. مثـــال همیـــن 
گونه ی انســـان ها محســـوب شـــوند، برای ســـازمان ملل 
کافیســـت و  کشـــور  بـــه عنوان رعایت حقوق بشـــر در این 

بقیـــه ی موضوعات، خشـــکه حســـاب می شـــود.

 )UNICEF( کودکان ملل متحد، یونیسف ۲- صندوق 
 Haj agha : Arman( ایـــن نهاد،صنـــدوق مهمـــی اســـت

یونیســـف"،  افتخـــاری  "ســـفیر  عنـــوان   .)newspaper
گرام  اینســـتا بیوگرافـــی در صفحـــه ی  قســـمت  ک  خـــورا
گـــر بـــا چنـــد عکـــس ســـلفی بـــا  کـــه ا هنرمنـــدان اســـت 
کار همـــراه شـــود، بســـیار راهگشاســـت. یکی از  کـــودکان 
گاه ســـازی خانواده هـــا بـــرای  وظایـــف ایـــن صنـــدوق، آ
 )HIV( ایـــدز  ویـــروس  بـــه  شـــدن  مبتـــال  از  جلوگیـــری 
کاله آبیهای ســـازمان ملـــل با ورود بـــه مناطق  اســـت تـــا 
 tanzim( کار خـــود را انجام دهنـــد محـــروم، بـــدون خطر 

 .)vahed  ۲  ,khanevade

)WBG( گروه بانک جهانی  -3
کشـــورهای  کمک به پیشـــرفت  بانـــک جهانی با هـــدف 
در حـــال توســـعه و حمایـــت آنها تشـــکیل شـــده اســـت. 
بانکهـــا در سراســـر  روســـای  پشـــتیبان  WBG همیشـــه 
جهـــان بوده اســـت، بـــه طوریکه پـــس از افشـــای حقوق 
از  یکـــی  رئیـــس  ایـــران،  در  دولتـــی  مدیـــران  نجومـــی 
کـــه در صورت عزل شـــدن  کرد  بانکهـــای ایرانـــی تهدیـــد 
 banke saderat,( میکنـــد  شـــکایت  جهانـــی  بانـــک  بـــه 
dar khedmate mardom(. البتـــه بعدهـــا مشـــخص شـــد 
 Eshagh( کامـــال قانونـــی بـــوده کـــه حقوقهـــای نجومـــی 
کـــه  بودنـــد  معتقـــد  نیـــز  کســـانی  و   )1395-Jahangiri
کرد  در مـــاه بندگـــی خـــدا نبایـــد در ایـــن امـــور سرکشـــی 
نهایـــت  در   .)1437  Ghazi zade hashemi- ramazan(
کســـی حقـــوق نجومی  کـــه از این بـــه بعد دیگر  قرار شـــد 
نگیـــرد )mastmalization in government( . خـــود مردم 
نیـــز عالقـــه ای به ایـــن بحث هـــا ندارنـــد و مســـاله ی لغو 
 Hindi( کنســـرت ها و حکـــم جلب آقای محمـــود صادقی

movie( دغدغـــه اصلیشـــان اســـت. )گریـــه ی حضـــار(

)IAEA( 4- آژانس بین المللی انرژی اتمی
 ایـــن ســـازمان بین المللـــی در ســـال 1957 بـــه منظـــور 
هســـته ای  انـــرژی  از  نظامـــی  اســـتفاده  از  جلوگیـــری 

معرفی اجمالی سازمان ملل و نهادهای تابعه

جامعهیجهاینروعشقه!
)Hiroshima and Nagasaki( تاســـیس شـــد. از خدمات 
این ســـازمان می توان به افشـــای اطالعات دانشمندان 
هســـته ای ایـــران بـــرای تـــرور آنهـــا توســـط ســـازمانهای 
کـــه  کـــرد. البتـــه عـــده ای معتقدنـــد  جاسوســـی اشـــاره 
 )Tahmine Milani in Haft( دشـــمن یک افســـانه اســـت
و اصـــال یک جـــای بیـــن المللـــی مـــورد قبـــول جامعه ی 
که از این   )USA and few European countries( جهانـــی
خ زندگی  کارهـــا نمی کنـــد. بـــه دلیـــل عـــدم چرخش چـــر
که قلب  گرفت  مـــردم )Rohani-139۲(، آژانس تصمیـــم 
کند.  کتورهای هســـته ای ایران را با ســـیمان پر  یکی از را
خ زندگی مـــردم بســـیار چرخید  پـــس از ایـــن اتفاق، چـــر
که اصـــال مردم  و آنچنـــان رونـــق اقتصـــادی ایجـــاد شـــد 
نیـــازی بـــه دریافت یارانـــه نداشـــتند. )خنـــده ی حضار(

)WFP( 5- برنامه جهانی غذا
ملـــل  ســـازمان  غذایـــی  کمـــک  شـــاخه  اصلـــی  هـــدف 
جهـــان،  انســـانی  نهـــاد  بزرگتریـــن  عنـــوان  بـــه  متحـــد 
گرســـنگی و ســـوءتغذیه در سرتاســـر  کـــردن  کـــن  ریشـــه 
جهـــان اســـت. در جهـــت این هـــدف مهم، رســـانه های 
مختلـــف بـــا افزایـــش برنامههای آشـــپزی خـــود و حضور 
هنرمنـــدان مشـــهور )khale Ghezi( در ایـــن برنامه هـــا، 
اقـــدام بـــه ترویـــج تغذیهـــی ســـالم نمودنـــد. همچنیـــن 
افزایـــش  برنامه هـــا موجـــب  ایـــن  تشـــویقی  بســـته های 
چشـــمگیر تغذیـــه ی ســـالم در جوامـــع هدف شـــد. مثال 
گر  کـــه ا در یـــک برنامـــه آشـــپزی، مجـــری اعـــالم می کند 
بیننـــدگان بـــه برنامـــه پیامـــک بدهنـــد، یـــک ســـرویس 
قابلمـــه و ماهیتابـــه هشـــت پارچه بـــه همـــراه در اضافی 
را بـــا دویســـت هزار تومـــان تخفیف، درب منـــزل تحویل 
می گیرنـــد )sherro ver dar rasane- Larry King(.  مردم 
نیـــز بـــا انتشـــار عکســـهای تغذیهـــی روزانـــه ی خـــود در 
شـــبکه های مجـــازی و بـــا هشـــتگ )hashtag( "بـــزن!"، 

گرســـنگان را تشـــویق بـــه تغذیـــه ی ســـالم می کننـــد.
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کاربردریاضیاتدرحقوقبرش

فاطمه سادات محمودیان

کافـــه جمـــع شـــده انـــد  مـــردم دور تلویزیـــون 
کننـــد.  گـــزارش خبرنـــگار یمـــن را نـــگاه مـــی  و 
گلـــدان روی میز خیره شـــده و به  "عـــادل" به 
کنـــد. او عاشـــق ملـــودی  "ملـــودی" فکـــر مـــی 
کـــه از عربســـتان بـــه آمریـــکا  اســـت و از زمانـــی 
دختـــری  تنهـــا  ملـــودی  کـــرده،  مهاجـــرت 
کـــه عـــادل بـــا او ارتبـــاط دارد و بـــه او  اســـت 
عالقمند اســـت. البته عادل در مـــورد "لوئیزا"، 
"الیزابـــت"، "کارولیـــن" و "لودویک")هـــم اتاقی 
اش( هـــم همین حس را داشـــت امـــا ملودی 
بـــرای او تازگی هـــای خـــاص خـــودش را دارد. 
کمـــی از دیر  باالخـــره ملـــودی می آیـــد. عادل 
برایـــش  ملـــودی  اســـت.  ناراحـــت  او  آمـــدن 
که پدرش اجـــازه نمی داده  توضیح می دهـــد 
بســـیار  را  عـــادل  ملـــودی  پـــدر  بیایـــد.  او  کـــه 
دوســـت داشـــت اما بعد از حمله عربستان به 
کـــرده و به عـــادل اعتماد  یمـــن نظـــرش تغییر 

ندارد. 
از  دودی  عینـــک  و  مشـــکی  کاله  بـــا  مـــردی 
دور شـــاهد مشـــاجره آن دو اســـت. ســـرانجام 
تـــرک  را  عـــادل  و  افتـــاده  گریـــه  بـــه  ملـــودی 
می کنـــد. مـــرد ناشـــناس بـــه صـــورت غمـــزده 
عـــادل چشـــم دوختـــه و قطـــره اشـــکی از زیـــر 

مـــی شـــود.  عینـــک دودی اش ســـرازیر 
نیمکـــت  روی  ناشـــناس  مـــرد  شـــده.  صبـــح 
پـــارک روبـــروی خانه ملودی نشســـته اســـت. 
پـــدر ملـــودی از خانـــه بیـــرون مـــی آیـــد. مـــرد 
گفتی  گپ و  ناشـــناس به طـــرف پدر مـــی رود. 
طوالنـــی بیـــن مـــرد ناشـــناس و پـــدر ملـــودی 
بـــا  پـــدر ملـــودی  گیـــرد. در آخـــر  شـــکل مـــی 
گرفته  خوشـــحالی مرد ناشـــناس را در آغـــوش 

کند. گریـــه مـــی  و 
جشـــن ازدواج ملـــودی و عادل اســـت. بیرون 
از ســـالن مرد ناشـــناس در ماشـــین نشسته و 
با خوشـــحالی بـــه رقص و شـــادمانی جمعیت 
کنـــد. راننـــده مـــی پرســـد: آقـــای  نـــگاه مـــی 
کنیـــم؟  کـــی مـــون! مـــی تونیـــم حرکـــت  بـــان 
کـــه حاال  شـــما جلســـه دارین. مرد ناشـــناس 
کاغـــذی را از  هویـــت اش بـــرای ما فاش شـــده 
کنـــد و بـــه بیرون  جیبـــش درآورده، پـــاره مـــی 
می کنـــد.  حرکـــت  ماشـــین  می کنـــد.  پـــرت 
کاغـــذ بـــه پـــرواز در مـــی آینـــد. یکی  تکه هـــای 
آن  روی  می چســـبد.  دوربیـــن  بـــه  تکه هـــا  از 

نوشـــته شـــده: "لیســـت سیاه"
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محمدرسول نوروزی

کـــه اعتقاد  شـــاید شـــما هـــم از آن دســـته افـــراد باشـــید 
کاربـــرد دیگری  دارنـــد ریاضیـــات جـــز بـــرای پولشـــمردن 
گفت ســـخت در  در زندگـــی نـــدارد. در ایـــن صـــورت باید 
گونه فکـــر می کنند؛  که این  که افـــرادی  اشـــتباهید. چـــرا 
قوانیـــن جهـــان،  اساســـی ترین  ریاضیـــات در  کاربـــرد  از 

یعنـــی حقـــوق بشـــر بی خبرند. 
کاربردهـــای ریاضیـــات در  بـــا برخـــی  را  در ادامـــه شـــما 

آشـــنا می کنیـــم. حقـــوق بشـــر 
 مفاهیم:

U= Chizi ke bege USA
R= reshve

M= mizan of Tasir
K= koshte shodegan

1. تعیین حامیان تروریست
X=))M÷R( +logK( ×U

کشـــور  آن  باشـــد؛  بیشـــتر   X چـــه  هـــر  ریاضـــی:  نکتـــه 
بالعکـــس. و  اســـت  تروریســـت تر 

کمیته ضدتروریســـم  نکتـــه حقوقی: بـــرای تعیین رئیس 
از این معیار اســـتفاده می شـــود.

۲. تعیین ناقضان حقوق بشر
M÷R(( +logK(-1(×U×۲=X

کشـــور ناقض تر  نکته ریاضی: هر چه X بیشـــتر باشـــد؛ آن 
بالعکس. و  است 

کمیته حقوق بشـــر از  نکتـــه حقوقی: بـــرای تعیین رئیس 
این معیار اســـتفاده می شود.

کودکان 3.تعیین ناقضان حقوق 
)X=)U×K( ÷)M+R

کشـــور بیشـــتر  نکته ریاضی: هر چه X بیشـــتر باشـــد؛ آن 
گذاشته اســـت و بالعکس. کـــودکان را زیر پـــا  حقـــوق 

نکته حقوقی: ندارد!
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محمدرضا شهبازی

شنبه
گل و یک نامه آمدند  هشـــت نشـــده 5 نفر با یک دســـته 
و زنگ ســـاختمان را زدنـــد. 5 دقیقه زنـــگ زدند و وقتی 
گفتند آقـــا چرا  کســـی جـــواب نـــداد، آمدنـــد ســـراغ مـــن. 
گفتم شـــنبه اســـت  کســـی در را بـــاز نمی کنـــه، تعطیلـــه؟ 
کار می کننـــد،  دیگـــر. آنهـــا طبـــق تقویـــم اروپـــا و آمریـــکا 
از راه دور  گفتنـــد  شـــنبه و یکشـــنبه تعطیـــل هســـتند. 
گل را به دستشـــان  گـــر می شـــود ایـــن نامـــه و  آمده ایـــم ا
گفتـــم برایم مســـئولیت دارد.  برســـانید. قبول نکـــردم و 

قرار شـــد برونـــد و دوشـــنبه بیایند.
کســـی  تا دنبـــال  یکی شـــان  پرســـیدند.  آدرس  نفـــر  دو 
گفتم بعید  گاوداری.  تلفنی میگشـــت و یکی هم دنبـــال 
گفت نه آدرســـش  گاو داری باشـــد.  اســـت در این حوالی 

کـــرد و رفت. همیـــن طرفهاســـت. خداحافظی 

یکشنبه
امـــروز خبری نبود. یک مادر دســـت پســـر دانش آموزش 
را آنطـــرف خیابـــان می کشـــید. پســـر مقاومـــت می کـــرد و 
گوش پســـر را پیچاند.  نمی خواســـت برود مدرسه. مادر 
گریه و چشـــمش به تابلو نمایندگی ســـازمان  پســـر زد زیر 
کتک  گفـــت االن میـــرم میگـــم  بچه هـــا رو  ملـــل افتـــاد. 
کنن. شـــاید دومیلیـــون دالر هم  می زنیـــد تـــا تحریمتون 
از حســـابتون بردارنـــد. مـــادر عصبانـــی شـــد و ده دقیقه 
بچـــه بیچـــاره را جلـــوی دِر دفتر مـــی زد. می گفـــت انقدر 
کی مـــون چه غلطی  میزنمـــت تا بمیـــری ببینم این بان 

میخـــواد بکنه با اون چشـــماش!
گفتم امروز تعطیله و نیســـتند.  دلـــم طاقت نیاورد. رفتم 
گفت زودتر میگفتی  مادر دســـت از زدن بچه برداشـــت و 
ک  کـــی مون خونه نیســـت دیگه ســـرکار، بچه ام هال بان 
شـــد. رفـــت از ســـوپری بغـــل شـــکالت و بســـتنی بـــرای 

بچه اش خریـــد و رفتند.

دوشنبه
کردند و زنگ  هشـــت نشـــده همان 5 نفـــر آمدند. ســـالم 
زدنـــد و رفتنـــد داخـــل. بیـــرون آمدنی خیلی خوشـــحال 
بودنـــد. ایســـتاده بودند جلوی در و شـــعار میدادند »ای 
کـــی مـــون«.  دم دراز مهربـــون... داره میـــاد عمـــو بـــان 

گفتم تجمـــع نکنیـــد. رفتند.
گاو داری میگشت دوباره  که شـــنبه دنبال آدرس  همان 
گفتم آخر بـــه قیافه این محل  آمـــد. باز آدرس خواســـت. 
گفت چـــه میدانم بخدا؟  گاوداری باشـــد؟  می آیـــد اینجا 

کلـــه اش را خاراند و رفت. پِس 

سه شنبه
هشـــت نشـــده بـــاز آن پنـــج نفـــر آمدنـــد. رفتنـــد داخل. 
نیم ســـاعت نگذشـــته برگشـــتند. رفتند آنطرف خیابان. 

یکی شـــان آمـــد و پرســـید: ســـرکار اینـــا فازشـــون چیـــه؟ 
گفـــت یعنـــی چقـــدر طول میکشـــه  گفتـــم یعنـــی چـــی؟ 
گفتم مـــن از ایـــن چیزها خبر  بـــه نامه ها جـــواب بـــدن. 
گفتـــم صدایت را نبـــر باال.  نـــدارم. صدایـــش را برد بـــاال. 

کـــرد و رفت. تشـــکر 
گاوداری را خواســـت.  دوبـــاره همـــان مـــرد آمـــد و آدرس 
گاوداری هســـت مگـــه؟  گفتـــم پدرجـــان آخـــر در ونـــک 
گفتم بخدا  آدرس را نشـــانم داد. همیـــن خیابـــان بـــود. 
کـــه اینجا هســـتم یکبار هـــم صدای  مـــن در ایـــن مدتی 
گرفت  کـــرده بـــود. یک لیـــوان آب  گاو نشـــنیده ام. عـــرق 

خـــورد و رفت.
بعـــد از ظهـــر، ماشـــین یک خانـــم جـــوان روبـــروی دفتر 
کـــرد. چند بار اســـتارت زد ولی روشـــن نشـــد.  خامـــوش 
گفتـــم  راننـــده از مـــن خواســـت ماشـــین را هـــل بدهـــم. 
کنـــم. از خودش، من، ماشـــین  نمیتوانـــم پســـتم را ترک 
گفـــت: وقتی هشـــتگ  گرفـــت و  و تابلـــوی دفتـــر ســـلفی 
اونموقـــع  #خشـــونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید  زدم 
کی مـــون حالیت میکنه با یـــه خانم چطور  شـــخص بان 
که ماشـــین من رو هل  کنی؟ تـــو اینجایی  بایـــد برخـــورد 
کـــن  گفتـــم ســـرازیری اســـت، خـــالص  بـــدی بدبخـــت. 

کـــرد رفت. خـــودش مـــی رود. خالص 

چهارشنبه
همـــان پنـــج نفر آمدنـــد و رفتند داخل. نیم ســـاعت بعد 
که  صـــدای داد و بیـــداد بلند شـــد. از داخل زنـــگ زدند 
کردنـــد به  بیـــا بـــاال. رفتـــم و آوردمشـــان بیـــرون. شـــروع 
گفتم تجمـــع نکنید.  کی مـــون.  شـــعار دادن علیـــه بـــان 

گفتنـــد فردا بـــر می گردیم. تجمـــع نکردنـــد و رفتنـــد اما 
گهی  گفت بـــاز هم زنـــگ زده از صاحب آ همـــان آقا آمد. 
گفتم اینجا اصال خیابان  پرســـیده همین آدرس را داده. 
کوچـــه ها شـــماره دارند. نشســـت روی  شـــقایق نـــدارد. 
گفت  کجـــا؟  گفتـــم  گفـــت اینجـــا چنـــد متـــره؟  جـــدول. 
گفتـــم نمیدونم،  همینجـــا دیگـــه، همیـــن ســـاختمون. 
گفـــت اینجـــا چی هســـت اصال؟  تـــا حـــاال دقت نکـــردم. 
گفتـــم دفتـــر نمایندگـــی ســـازمان ملـــل در ایران اســـت. 
گفتـــم نمیدونم.  کار می کنند تـــوش؟  گفـــت یعنـــی چـــی 
کنیم، از  گاوداری  گفـــت بـــه نظـــرت میـــدن همینجـــا رو 
گور بابـــای اون یکی،  ایـــن ســـرگردونی هـــم در بیایم مـــا. 
گفتم  مـــردک یه آدرس درســـت و حســـابی بـــه ما نـــداد. 
مـــن نمیدونـــم. باید از خودشـــون بپرســـید. رفت داخل 

که بپرســـد!

پنجشنبه
دو تا مینی بوس ایســـتادند و بیســـت ســـی نفـــر ریختند 
کارد بود. ســـریع خبر دادم به مرکز  بیرون. دستشـــان پال

تقدیمبهمردهمیشه

نگران،ابنیکمون
فهمیه انوری

کن  بان کی! بیا و موضع خود اتخاذ 
کن گذران« را تو باز   باب»تأسف 

 بحرین یا یمن به تو چه؟ بار خود ببند
کن  پولی بگیر و سهم خودت را لحاز* 

کفه های برابری کج شده   انگار 
کن  با پول نفت، وزن جهان را تراز 

کردی و رفتی به سوریه  دائم تو ناله 
کن بنشین، نفس بگیر و پای خودت را دراز 

که دخترت  پول عروسی پسرت یا 
کن  با من، ولی مسامحه ای با حجاز 

که نشاندی به َسر، ولی  آل سعود را 
کن گراز   بیرون ز سر، مقابله با این 

کسی: چه خبر از دالرها؟ گر   پرسید ا
کن کن و ز صحبت آن احتراز   حاشا 

کار بند گر شدی، هنرت را به   بیکار ا
کن  ِکشت لبوی بی رگ و َلشت پیاز 

خاطرات پلیس دیپلماتیک محافظ دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران

سومسارهست،ویلکمهست!
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که در روند  کی مون شـــعار می دادند و از او می خواســـتند  کردم. علیه بان  گارد ویـــژه  و درخواســـت 
که  کنـــد. نالـــه می کردند  انتقـــال سوســـمارهای دم دراز هائیتـــی بـــه یـــک تـــاالب در ایران تســـریع 
کشـــور 6 ســـال اســـت در وضعیت بغرنجی به ســـر می برند و  سوســـمارها بر اثر زلزله ســـال ۲۰1۰ این 

کـــردن ندارند. کافی برای شـــنا  آب 
کرده  کی مـــون صحبت  که همیـــن االن با آقـــای بان  گفت  یکـــی از منشـــی های دفتـــر آمد پاییـــن و 
کننده ها  که شـــخصا بر روند انتقال سوســـمارها نظارت داشـــته باشـــد. تجمـــع  و او هـــم قـــول داده 
که امروز سرشـــان شلوغ  بی خیال نمی شـــدند و تضمین عینی می خواســـتند. منشـــی قســـم خورد 
کردید،  کنندگان خواســـت شـــش ســـال صبـــر  کشـــی جزئـــی دارند و از تجمع  اســـت و یک اســـباب 
که الزم نیســـت  کردند و متفرق شـــدند. زنـــگ زدم  چنـــد روز هـــم روش. دلشـــان ســـوخت، قبـــول 

گارد ویـــژه بیاید.
گاو  از پشتشـــان آمـــد پایین..  نیـــم ســـاعت بعد ســـه تا خـــاور ایســـتادند جلوی دفتر و ســـی چهـــل 
کـــه دیروز  گفت  گاوداری می گشـــت پیـــاده شـــد و آمد طرفـــم. دســـت داد و  کـــه دنبـــال  همـــان آقـــا 
گفتم شـــیفتم  کشـــیده و تـــا بیاید به مـــن خبر بدهـــد من رفته بـــودم.  کراتشـــان خیلـــی طـــول  مذا
کـــه زیرزمیـــن و طبقـــه اول را بدهند به مـــا، بنده های  گفت به توافق رســـیدیم  عـــوض شـــده بـــود. 

بودند. پـــول الزم  خدا 
گاوها را بردند داخل. ماندم چه بگویم. 

جمعه
کـــه مقداری علوفه ســـرش بود آمـــد در را  همـــان پنـــج نفـــر آمدند و زنـــگ زدند. یک نفـــر با چنگک 
گاو داریم.  گفت ما اینجا سوســـمار نداریـــم،  کرد. پرســـیدند قضیه سوســـمارها چه شـــد؟ طرف  باز 
کی مون نمیشناســـم،  گفت من بـــان  کـــی مون خـــودش قـــول داد.  گفتنـــد یعنـــی چه؟ آقـــای بان 
کره و دوغ و ماســـت هم شـــنبه و ســـه شـــنبه.  شـــیر تـــازه میخواهیـــد قبـــل از هفت بیاییـــد. پنیر و 
گاوداری جـــای خانم اســـت؟ در را  گفـــت مگـــه  گفتنـــد اصـــال بـــرو بگو همـــان خانـــم منشـــی بیاید. 
گفتم جمعه اســـت، تعطیل اند،  گفتند اینجا چه خبر اســـت؟  کوبیـــد و رفـــت داخل. آمدند بـــه من 

بیایید. بروید دوشـــنبه 

زهرا جمالی

چارلـــی چاپلین: دختـــرم جرالدین! به یاد داشـــته باش 
کـــردن هم یک جـــور بند بازی اســـت و تو باید  کـــه نقض 

کدام تشـــک نجـــات می افتی. که روی  مراقب باشـــی 
کـــردن  نقـــض  اســـت برای  پیشکشـــی  دالر  بـــزرگ:  ُارد 

دیگـــران.  حقـــوق 
گفتـــه اصـــن ســـازمان ملـــل تـــو  کـــی  کالم:  صـــادق زیبـــا

آمریکاســـت؟
ناصرالدیـــن شـــاه قاجـــار: نقـــض میکردیـــم وقتـــی نقض 

کـــردن مـــد نبودو
کـــه در نقـــض از نـــوع  یمنـــی اش  دکتـــر شـــریعتی: لذتـــی 

هســـت در نـــوع بحرینـــی اش نیســـت.
بـــی پایـــان هســـتند. اولـــی  آلبـــرت انیشـــتین: دو چیـــز 
منظومه شمســـی و دومـــی دالرهای ســـعودی. در مورد 

اولـــی زیـــاد مطمئن نیســـتم.
گام بـــرای از میـــان برداشـــتن یـــك  ســـقراط: نخســـتین 

کـــردن حقـــوق آنـــان اســـت. ملـــت نقـــض 
کنـــم، در این شـــک  کـــه شـــک  دکارت: مـــن در هـــر چـــه 
کنم،  کـــه نقض نکنم و چون نقـــض می  کرد  نمـــی توانم 

پس هســـتم. 
کســـی  جـــواد خیابانـــی: االن به جـــرأت می تونم بگم  او 
کـــه دالر می ده  کســـیه  کنه قطعـــا همون  کـــه نقـــض می 
کـــه  کســـیه  کـــه دالر مـــی ده قطعـــا همـــون  کســـی  و اون 

کنه. مـــی  نقض 
کـــردن دارند  میـــکل آنژ: همه افراد بشـــر اســـتعداد نقض 

اما همه حوصلـــه ندارند.
کجا  کنـــی  شـــوپنهاور: بـــه مـــن بگو قبـــل از اینکـــه نقض 
کجا مـــی روی! کـــردن  بـــودی؟ تـــا بگویـــم بعـــد از نقض 

رگان درباره نقض حقوق بشر سخن بز

نقضمیکردیم

وقیتنقضکردنمدنبود
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محمد اسدی

گزارش ماهیانه- شماره 1416/571 سازمان ملل

بـــا دو مشـــکل بســـیار  گذشـــته ســـازمان ملـــل  مـــاه  در 
نقـــض آشـــکار حقـــوق  بـــود. نخســـت  اساســـی مواجـــه 
کـــودکان یمـــن توســـط ارتش عربســـتان ســـعودی و دوم 
کـــه قبوض آب و  کمبـــود بودجه ســـازمان ملل به نحوی 
که پرداخت نشده است. و  برق ســـازمان ســـه ماه اســـت 

کنـــون، آب و بـــرق ســـازمان، قطـــع اســـت. هم ا
کارشناســـان سازمان چند  اما در مورد مســـئله نخست، 
کودکان  تصویر از رفتار ناشایســـت سربازان عربســـتانی با 
گـــزارش در مورد  کـــه ضمـــن الصـــاق بـــه  کرده انـــد  تهیـــه 

آن هـــا توضیحاتی ارائه خواهدشـــد:
در تصویـــر اول، ارتش عربســـتان با بمباران یک مدرســـه 
بـــه قتـــل  کـــودک یمنـــی را  و مهدکـــودک، بیـــش از 115 
کـــودکان بی دفـــاع  رســـانده اســـت. تـــرس در چشـــمان 
گونه هاشـــان ســـرازیر  دیده می شـــود و قطرات اشـــک بر 

شده اســـت. 
گرگـــی به  در تصویـــر دوم چنـــد ســـرباز عربســـتانی چـــون 
کـــودکان با  کـــودکان حملـــه ور شـــده و  جمعـــی از زنـــان و 

وحشـــت در حـــال فرارکردن هســـتند.
که بســـیار مشـــمئزکننده نیز هســـت یک  در تصویـــر دیگر 
کمِر...عه! الزم اســـت  ســـرباز عـــرب، پوتین هایـــش را بـــر 
کنون برق ســـازمان وصل شـــد  که هم ا به عرض برســـانم 
گـــزارش همـــکاران تمامـــی بدهی های ســـازمان  و طبـــق 

ملل توســـط یکـــی از دولت ها، پرداخت شـــد.
کمـــی  کـــه بـــرق اتـــاق قطـــع بـــود؛ تصاویـــر  از آن جایـــی 
نامفهـــوم بودنـــد و الزم اســـت برخـــی از توضیحات فوق 

شـــوند. اصالح 
کـــه خـــوب نـــگاه می کنم؛ می بینـــم در تصویـــر اول،  االن 
کمک بشردوســـتانه  هواپیمـــای عربســـتانی بســـته های 
کرده اســـت.  را بـــرای اســـتفاده یمنی هـــا و باچتـــر پرتاب 
که بچه هـــا باهم  آب آشـــامیدنی بـــه قـــدری زیـــاد اســـت 
گواهش هم، آب پاشیده شـــده روی  آب بـــازی می کنند. 

کـــودکان یمنی اســـت. صورت 
نـــوگل  مـــا-  عزیـــز  عربســـتانی  ســـرباز  دوم،  تصویـــر  در 
نوشـــکفته باغ زندگی- با بچه ها و مادرانشـــان، مشغول 

گلـــه می بـــرم « می باشـــد. بـــازی »گرگـــم و 
در تصویـــر ســـوم...در تصویر ســـوم...انصافًا این رو هیچ 
کولـــر  عـــه! چـــرا اون  کـــرد!  جـــوره نمی شـــه توجیهـــش 
کودک  قطـــع شـــد؟ باشـــه بابـــا...در تصویـــر ســـوم یـــک 
کـــرده و ســـرباز عزیز مـــا، با پوتین مشـــغول  یمنـــی قلنـــج 
کـــودک، از  کـــودک یمنی اســـت. البته مادر  ماســـاژدادن 
درمـــان قلنـــج فرزنـــدش خیلی هم خوشـــحال نیســـت. 

چرا. نمی دانـــم 
که دوســـتان بدهی شـــرکت آب  در پایان تقاضا می شـــود 
گزارش  واحد  که طبق آخریـــن  کنند چرا  را نیـــز پرداخـــت 

خدمات، آب هنوز قطع اســـت.

بان کی مون
12 ژوئن 2016

AM 12

فاطمه سادات محمودیان

کف ســـلول افتـــاده. دو  • ســـهراب بـــی هوش 
نفـــر از زندانیـــان جســـم نیمه جان ســـهراب را 
کننـــد. از وقتـــی به  بـــه بهـــداری منتقـــل مـــی 
گـــردن  خاطـــر نجـــات دوســـتش، قتـــل را بـــه 
گرفتـــه، بارهـــا دچـــار حملـــه قلبـــی شـــده. بـــا 
اینکـــه وضعیـــت جســـمی او بحرانی اســـت اما 
خانـــواده مقتول بـــی آنکه بدانند ســـهراب بی 
کوتـــاه نیامده و  تقصیـــر اســـت، از حرف شـــان 

دیـــه می خواهنـــد. 
ســـهراب موقتـــا بهبـــود یافتـــه و بـــه ســـلولش 
گهان  کشـــد. نا برگشـــته و روی تخـــت دراز می 
اســـم خودش را از بلندگوی ســـالن می شنود: 

ســـهراب رســـتمی! مالقاتی داری!
و  اســـت  راهـــی  ســـر  بچـــه  یـــک  ســـهراب 
خانـــواده ای نـــدارد! او بـــا نابـــاوری از جا برمی 
خیـــزد و به بخـــش مالقات می رود. آن ســـوی 
شیشه مردی ناشـــناس منتظر اوست. مردی 
عینکی بـــا نگاهی نگـــران. نگرانی چشـــم های 
گهـــان به خاطر  او برای ســـهراب آشناســـت؛ نا
و  برداشـــته  را  گوشـــی  ســـرعت  بـــا  آورد؛  مـــی 

می پرســـد:
- بان! خودتی؟ 

-  آره خودمم رفیق!
کنی  - بـــاورم نمیشـــه! تـــو اینجـــا چیـــکار مـــی 

؟ د مر
 - رفتـــه بـــودم بانه جنـــس بیارم. یکـــی از رفقا 
گرفتار حبس شـــدی. چـــرا بهم نگفتی؟  گفت 
کل شـــدم یادم  کـــردی چون دبیـــر  نکنـــه فکر 
رفتـــه دوســـتای قدیمی رو؟ نه عشـــقی! حتی 
گـــه خورشـــید یـــادش بـــره بیـــاد تـــو آســـمون  ا
و شـــقایقای وحشـــی همـــه بخشـــکن و قلـــب 
که  کار بیفتـــه، امـــکان نـــداره  همـــه عاشـــقا از 
بـــان ســـهرابو یـــادش بره. نگـــو ســـهراب...بگو 

مجســـمه مـــردی و مردونگی. 
- مرامتـــو عشـــقه! خیلـــی بـــا مرامـــی. نگفتنم 
کـــه نگرانی هاتـــو زیـــاد نکنم.  واســـه ایـــن بـــود 

کـــه ایـــن روزا چقـــد نگرانی. خبرتـــو دارم 
 - همـــه نگرانـــی هـــای دنیا فـــدای تـــار موت. 
کنـــم، از یه جایـــی داره  کارایـــی مـــی  دارم یـــه 
پول جور می شـــه تا رضایت  بگیـــرم و بیارمت 

بیرون. 
کجا؟ از 

کشور فدای رفاقت مون! کارت نباشه! یه    -
ک  •  در زنـــدان بـــاز مـــی شـــود. ســـهراب ســـا
ورزشـــی آبـــی اش را از روی زمیـــن برمـــی دارد 
و از در بیـــرون مـــی آیـــد. بـــان آنطـــرف خیابان 
منتظـــر اوســـت. صـــدای اخبـــار ســـاعت دو از 
گـــوش می  رادیـــوی پیـــکان جوانـــان بـــان بـــه 
رسد: عربســـتان از لیست سیاه ســـازمان ملل 

شـــد. حذف 

گزارش ماهیانه سازمان ملل

ابنموتوریبرقاومد!
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فاطمه جواهری

جلســـه ویـــژه، شـــورای حقـــوق بشرســـازمان ملـــل متحد 
برگزار شـــد. موضوع جلســـه جنگ عربســـتان بـــا یمن، نه 
ببخشـــید جنگ یمن با عربستان سعودی بود. عربستان 
که  ریاســـت شورای  گرایان در منطقه اســـت  یکی از تحول 

حقوق بشـــر را برعهده دارد.
خالصه جلســـه را در زیر بخوانید. فقـــط قبلش یک لیوان 
آب خنـــک بخوریـــد و تمام اشـــیا شکســـتنی را از خودتان 

کنید.  دور 
عربســـتان: این جلسه به درخواســـت اعضا، تشکیل شده 
کشـــور ما صحبت شـــود. همه می  تـــا درباره جنگ یمن با 
کـــه ما مظلوم واقع شـــدیم و کشـــور صلح دوســـتی  دانیـــد 
مثـــل عربســـتان، هیـــچ وقـــت نمـــی توانـــد آغازگـــر جنـــگ 

باشـــد. مگر نه؟
کـــردن به هم، با ســـکوت  )اعضـــا ضمن زیر چشـــمی نگاه 

کنند.( خود تایید مـــی 
کشـــور بزرگ  امـــارات: مـــن با شـــما موافقـــم. یمن بایـــد از 
کنـــد و غرامت بپـــردازد.  عربســـتان ســـعودی، عذرخواهی 

گـــر هـــم پول نـــدارد، باید زیر ســـلطه عربســـتان باشـــد.  ا
کشـــورت بـــه تعداد  روســـیه: امارات جان! شـــما جمعیت 
انگشـــت هـــای دســـت هـــم نیســـت، بعـــد اومـــدی اولین 

کشـــور نظـــر میدی؟ 
که نه جمعیـــت دارم، نه پول و نه  بورکینافاســـو: یعنی من 

کنم؟ اسم درست و حســـابی، باید سکوت 
کیا شـــدیم  روســـیه: عه...شـــماهم اینجایـــی؟ ببیـــن بـــا 

بشـــر! حقوق  شـــورای 
کشـــور مقصرند. عربســـتان  آلمـــان: بـــه نظـــر مـــن، هـــر دو 
کـــه زده، یمـــن نبایـــد بمب رو  نبایـــد بمـــب مـــی زد. حاال 
گرفـــت. باالخـــره مـــرگ حقه! ممکنـــه مرگ با ســـالح  مـــی 

زهرا فتاحی

گذشـــته و هم زمـــان بـــا  کل ســـازمان ملـــل، شـــب  دبیـــر 
نشســـتی  در  متحـــد،  ملـــل  ســـازمان  تأســـیس  ســـالگرد 

داد. پاســـخ  خبرنـــگاران  ســـؤاالت  بـــه  خبـــری، 
گذشـــته  گـــزارش خبرنـــگار طنزیـــم از نیویورک، شـــب  بـــه 
در  مـــون،  بانکـــی  ملـــل،  ســـازمان  تأســـیس  ســـالگرد  در 
جمـــع خبرنـــگاران حضور یافت و به ســـواالت آنـــان درباره 
اهداف، دســـتاوردها و مســـائل جاری این ســـازمان پاسخ 

. گفت
خبرنـــگار دوم*: آمریـــکا، صدهـــا میلیون دالر به ســـازمان 
بدهـــکار اســـت. چـــه تمهیداتی بـــرای وصول ایـــن بدهی 

شده؟  اندیشـــیده 
- بهتـــر اســـت واقع بین باشـــیم. آمریـــکا خـــودش میزبان 
ســـازمان اســـت و صحبت از بدهی میزبـــان، دور از انصاف 
ژنـــو، ویـــن و  مـــورد الهـــه،  ایـــن بدهـــی در  خواهدبـــود. 
شـــهرهای میزبـــان دیگـــر هـــم موضوعیت پیـــدا نمی کند.
گوانتانامـــو و ابوغریـــب، اتباع خارجی  خبرنـــگار اول**: در 
کی شـــکنجه می شـــوند. ســـازمان ملل  به طـــرز وحشـــتنا
کـــه وظیفه صیانت از حقوق بشـــر را نیز برعهـــده دارد؛ چرا 

کاری نمی کنـــد؟

کند. به  کار  - اواًل آمریـــکا خـــودش عقلـــش می رســـد چـــه 
مـــن و شـــما، مخصوصًا به شـــما، مربوط نمی شـــود. دومًا 
کنیـــم ولی هر  کار  اتفاقـــًا چند بـــاری خواســـتیم در آن جـــا 
گشـــتیم پیدایشـــان نکردیـــم. بعدها متوجه شـــدیم  چـــه 
کـــه چنیـــن زندان هایـــی اصـــاًل در جهـــان وجـــود ندارنـــد. 

همـــه اش شـــایعه بوده!
که پیگیری مسائل  خبرنگار ســـوم: جناب مون، در حالی 
کـــودکان، از وظایف  مربـــوط به حقـــوق بشـــر، بخصـــوص 
عربســـتان،  کـــودکان  از  چـــرا  اســـت؛  ســـازمان  بنیادیـــن 

فلســـطین و یمـــن حمایت نمی شـــود؟
-کـــی بـــود ایـــن ســـوالو پرســـید؟ ریچـــارد... خوب ســـوال 
چـــی بـــود؟ آهان... چه کســـی این حرف را زده؟ ســـازمان 
بگویـــم  بایـــد  امـــا  اســـت.  کـــودکان  همـــه  حامـــی  ملـــل 
عـــرب،  بلندپایـــه  از شـــیوخ  رســـیده  گزارش هـــای  طبـــق 
کـــودکان یمن هم،  کـــودک نـــدارد. بـــرای  عربســـتان اصاًل 
گرفتـــه، وقتی شـــما رســـانه ها  ابـــراز نگرانی هایـــی صـــورت 
منعکـــس نمی کنیـــد، تقصیـــر ســـازمان چیســـت؟ و امـــا 
فلســـطین، بـــه خاطـــر داشـــتن رکـــورد پـــر ســـر و صداترین 

کـــودک، بایـــد تنبیـــه بدنـــی شـــود تـــا آرام بگیرد(

خالصه یک جلسه ی شورای حقوق بشر

حقوقبرش،عربستانودیگرهیچ!

دبیرکل سازمان ملل:

اصالعربستانویمنکودکندارند!

شـــیمیایی باشـــه.. فرقی نـــداره.
عربســـتان: تا حاال اینجـــوری به قضیه نگاه نکـــرده بودم. 
کشـــورها هـــم نظـــر بـــدن. فقـــط قوانیـــن رو رعایت  بقیـــه 
کنترلم رو  کنید و خـــارج از موضوع صحبت نکنیـــد. وگرنه 

ازدســـت میـــدم و میکروفونتون رو قطـــع می کنم.
کننده قوانین هســـتی! حاال  روســـیه: شـــما خودت نقض 

دم از قانون مـــداری می....!
عربســـتان: زمان صحبت روســـیه تمام شد. هرکشور فقط 

ده دقیقه وقت صحبت دارد. میکروفون قطع شـــد.
که روســـیه، حـــرف نمی زنه، مـــن باید بگم  فرانســـه: حاال 
کشـــورهای مختلف  کـــه عربســـتان فقط قصـــد تحـــول در 
کنند. عربســـتان هم  کشـــورها مقاومـــت مـــی  را دارد. امـــا 
بـــه زور، تحـــول را صـــادر می کنـــد. آنهـــا در آینـــده قـــدردان 

زحمات عربســـتان خواهنـــد بود. 
کشـــور  که یک  کـــه عربســـتان  کوبـــا: ایـــن درســـت نیســـت 
درگیـــر جنگـــه، نماینـــده اش در جلســـه حـــرف میزنه ولی 

یمـــن نماینده نـــداره. این انســـانی نیســـت...
عربســـتان: ممنـــون از نظـــر شـــما. وقت شـــماهم تمومه. 
کشـــورهای اتیوپی و الســـالوادور و  میکروفـــون قطع شـــد. 
ســـاحل عاج،  نظر بدیـــن. خجالت نکشـــید. باالخره باید 

کنید.  از یـــه جایی شـــروع 
الســـالوادور: بنده به همه خســـته نباشـــید میگـــم. بهتره 

گرفته بشـــه. تایـــم اســـتراحت هم 
عربستان: آفرین. موافقم.

)بعد از یکساعت... (
کـــه مـــا به  عربســـتان: خـــوب، عـــرض میکـــردم. از زمانـــی 
کـــه رســـالت  ریاســـت شـــورا انتخـــاب شـــدیم. فهمیدیـــم 
کبیر و  ســـنگینی داریم. برای همین از فرانسه و بریتانیای 

کنند.  آلمان خواســـتم تـــا در برقراری صلـــح جهانی کمک 
کار جمعی مثل  کار شما ســـتودنی است.  کبیر:  بریتانیای 
که ســـریع به نتیجه دلخواه میرسی. کشـــتار جمعی است 
که پولدار هســـتیم،  که امثال من و شـــما  من خوشـــحالم 

شوراییم. عضو 
که  کنیـــد. مـــا هرچقـــدر  قطـــر: روی پـــول ماهـــم حســـاب 
کنیم.  کـــه نمیدونیـــم به کجا صـــادر  گاز داریـــم  بخواهیـــد 
کافییه ســـوت بزنه. ســـریع  کســـی الزم داشـــت. فقط  گـــر  ا

گرفتن! گاز  گازهـــای ما جـــون میـــده واســـه  میفرســـتم. 
عربســـتان: جلـــف بازی بســـه قر! پـــس نتیجه بر این شـــد 
کـــه ما از یمن غرامت بگیریم. راســـتی، امـــروز آقای بان کی 
که یادم رفت زودتر بگم.حســـن  مون مهمـــان ویژه بودند 

ختام جلســـه با ایشون:
کی مـــون: بنـــده از جلســـه امـــروز راضـــی ام و از نحوه  بـــان 
ریاســـت عربســـتان، ابـــراز خوشـــحالی می کنـــم. در ضمن 
نزدیـــک آخر ماه هســـت و حســـابم هم داره خالی میشـــه. 

عربستان: بله.حواسم هست.
کشـــورها تعامـــل خوبی با  کی مـــون: امیـــدوارم همه  بـــان 
شـــورای حقـــوق بشـــر داشـــته باشـــند درغیر ایـــن صورت 

موجـــب ابـــراز نگرانـــی من خواهد شـــد.

کار تربیتی دخالت نکنید لطفًا! مرسی، َاه!   در 
خبرنـــگار چهـــارم: آقـــای مون، بـــا توجه به اینکـــه کودکان 
یمن، افغانســـتان، ســـوریه وعراق، در حال حاضر زیر آتش 

کار می کند؟  ادوات جنگـــی قرار دارند؛ یونیســـف، چـــه 
-ســـؤال بســـیار بـــه جایـــی بـــو د. ابـــراز احســـاس مـــن را 
برانگیخت. یونیســـف پرکارترین بخش ســـازمان است. از 
کنون مســـابقات  همین جا از یونیســـف تشـــکر می کنم. تا
کودکان در ســـطح جهان برگزار  گســـترده ای برای  نقاشـــی 
کـــه در  شده  اســـت. بـــا صحبت هـــا و ابـــراز احســـاس هایی 
این زمینه شـــده؛ ۲3 مســـابقه نقاشـــی صلح دیگـــر هم در 

است. راه 
همان خبرنگارچهارم: در کدام کشورها؟

- آمریکا، اســـرائیل، فرانســـه، ترکیه، ســـوئیس، عربســـتان 
و...

*خبرنـــگار اول ســـوال بیخـــودی پرســـید لـــذا به بیـــرون از 
ســـالن پرتابانده شـــد.

کجـــا اومـــد تـــوی  **مارمولـــک دوبـــاره معلـــوم نیســـت از 
ســـالن...
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رضیبهویشخودرامحکبزنید!
                                         فاطمه آرامی

کرده و 5 تفاوت میان آن   ها را بیابید! به چه مقدار زمان نیاز خواهیدداشت؟                              به دقت به دو عکس زیر نگاه 

که تصویر ســـمت راســـت ثبت شـــده؛ نام عربســـتان به دلیل بی دقتی تایپیســـت ســـازمان ملل در فهرســـت ســـیاه  توضیحـــات: در هنگامی 
کـــه دولـــت فخیـــم عربســـتان بـــرای فرمایشـــات ســـازمان ملل قائل اســـت و  کـــودکان جای گرفته بـــود. بـــه دلیـــل احترامـــی  ناقضـــان حقـــوق 
کودکان  هم چنیـــن راضی نبـــودن بـــه شکســـتن دل یک تایپیســـت روزمزد؛ مجبور شـــد موقتـــًا و به صـــورت محدود بـــه دولت ناقض حقـــوق 
کند امـــا در هنگام ثبت تصویر ســـمت چپ، عربســـتان  کـــودک یمنی را بـــه دلیل ایجاب مقـــررات نقض  تبدیـــل شـــود و حقـــوق بیـــش از 1۲۰۰ 
که مشـــاهده  بـــه منظور اســـتخدام یک تایپیســـت مجـــرب و جلوگیری از بروز چنین مشـــکالتی مبلغی را به حســـاب این ســـازمان واریز نمود 
کارانه دیگر  کرده اند. بعـــد از این اقـــدام فدا که چشـــم ندارند پیشـــرفت ملـــل را ببیند؛ از ایـــن مبلغ تحت عنوان رشـــوه یـــاد  شـــد برخـــی افراد 
کودکـــی در یمـــن نقض نشـــد و بـــه طبع آن، این فهرســـت ســـیاه مجـــددًا و این بار بدون نام عربســـتان ســـعودی بـــه دقت و به  حقـــوق هیـــچ 

بازنویسی شد. درســـتی 

تست هوش

پاســـخ: ابتـــدا ذهـــن خـــود را به چالش بکشـــید در صـــورت عـــدم موفقیـــت تفاوت ها را 
در زیـــر بخوانید.

که احتمـــااًل اقـــوام و نزدیکانش را از دســـت داده و  کودکـــی  1. در تصویـــر ســـمت راســـت 
کودک  داغدار ویرانی ســـرزمینش اســـت؛ به دوربیـــن زل زده اما در تصویر ســـمت چپ، 
یمنـــی به علم آموزی مشـــغول اســـت و با رصد دوربین به پیشـــرفت تکنولـــوژی پی برده 

و بـــرای آینده ســـرزمینش دکتر مهندس می شـــود.
که در بمباران  ۲. در تصویر ســـمت راســـت، بقایای ماشـــین هایی مشـــاهده می شـــوند 
که اســـقاطی  کامـــل نابود شـــده اند امـــا در تصویر ســـمت چپ، ماشـــین هایی  بـــه طـــور 
محســـوب می شـــدند و محیط زیســـت را آلوده می کردند توســـط محیط بانان ســـعودی 

معدوم شـــدند.
کـــه محـــل زندگـــی  3. در تصویـــر ســـمت راســـت ســـاختمان هایی مشـــاهده می شـــود 
کشـــیر شـــده اند امـــا در تصویر ســـمت  کنـــون در بمباران خا اشـــخاص یمنـــی بودنـــد و ا
کسب مجوز  کشـــاورزی و بدون  که در اراضی  چپ مشـــاهده می شـــود ســـاختمان هایی 
ساخته شـــده بودند؛ بـــا برخورد قاطع شـــهرداری شـــهرهای هم جوار تخریب شـــده اند.

کـــه در بمبـــاران دچـــار  4. در تصویـــر ســـمت راســـت اشـــخاصی مشـــاهده می شـــوند 
آســـیب های جســـمی شـــده اند و در دوردســـت آمبوالنـــس بـــرای حمـــل آنـــان وجـــود 
کم نظیر  دارد امـــا در تصویر ســـمت چپ، پزشـــکان حـــاذق عربســـتانی طی یک فراینـــد 
کـــه نیـــاز به عمـــل جراحـــی داشـــتند را برای عمـــل آماده کـــرده و  بین المللـــی بیمارانـــی 
فقـــط بخیه کـــردن اعضای شرحه شـــرحه را بـــرای دســـت گرمی به عهده پزشـــکان یمنی 

گذاشـــته اند.
کردید؛ شـــما یک نابغه  گـــر اختـــالف پنجم را از همین اآلن تا ســـی ثانیـــه آینده پیدا  5. ا

به تمام معنا هســـتید!
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محمدحسین فیض اخالقی

بان کی مـــون فقـــط بان کی مـــون نیســـت. یـــک بان کی مـــون می گویـــی؛ هـــزار تا بان کی مـــون بـــا تلفظ هـــای مختلف او نـــزد اقوام 
کرده یـــا پیدا خواهدکرد. در این نوشـــته به بعضی از آنها اشـــاره  گونی پیدا  گونا جهـــان به نســـبت تعامل هایش، شـــهرت های 

: می کنیم

1( تانکی مون: 
مـــردم یمـــن، ســـوریه و عراق بـــه او»تانکی مـــون« می گوینـــد. چون علنـــًا از ســـعودی ها پـــول می گیرد و اجـــازه می دهد 
آل ســـعود بـــه همراه مزدوران داعشـــی، النصـــره و...به ادامه تجاوزهایشـــان با تانـــک و جت جنگی بپردازنـــد. در موارد 
گـــر حـــال مـــزدوران تکفیـــری ســـعودی زار شـــود و  محاصـــره و رو به قبله شـــوند؛ تانکی مون ســـریع ماشـــین  مقتضـــی ا
می فرســـتد و آن هـــا را بـــه بهشـــت ترکیه برمی گردانـــد تا یک وقت حقوق بشری شـــان ضایع نشـــود. باالخـــره یک رئیس 

ســـازمان ملل اســـت و یک قلب رئـــوف دیگر!

۲( بانکی مون:
از نظـــر ســـعودی ها اســـم بان کی مـــون خیلـــی هـــم بـــا مسماســـت! ســـعودی ها بان کی مـــون را همـــان بانکی مـــون یا به 
کرده اند و بازدهـــی او از هر بانکـــی برای آل  اختصار»بانکـــی« صـــدا می زننـــد. چون بـــر روی او ســـرمایه گذاری پرســـودی 
گوش آنان شده اســـت. ســـعود بیشـــتر و بهتر اســـت. بان کی مون به واســـطه دالرهای نفتی ســـعودی ها غـــالم حلقه به 

3( دانکی مون: 
ایرانی هـــا به بان کی مـــون لقب»دانکی مـــون« داده اند. چون هـــر چقدر اســـناد صلح آمیزبودن انرژی هســـته ای ایران را 
کنیم« و برای چنین انســـان  بـــه او نشـــان می دادنـــد؛ او در جواب فقـــط می گفت:»هنـــوز نمی توانیم بـــه ایران اعتمـــاد 

donkey فهیم و شـــریفی چه صفتی بهتـــر از

4( مانکیمون: 
کاسه لیســـانش( بـــه او مانکی مون  در نهایـــت ملـــل مختلف جهان )به جز رژیم غاصب صهیونیســـتی و 
کاری می کنـــد؛ در واقـــع فقـــط به  می گوینـــد. چـــون فقـــط ادای دلســـوزان بشـــریت را درمـــی آورد و هـــر 

نفـــع جنایتهـــای اســـرائیلی ها و آمریکایی هاســـت نـــه حقـــوق بشـــر. بنابراین برای ایشـــان لقبـــی بهتر از 
نیست.  monkey

در پایـــان بـــرای تکمیـــل بحـــث بـــه یـــک جملـــه فوق العـــاده از رئیـــس فعلـــی ســـازمان ملـــل اشـــاره 
کـــردم و صـــدای مردم بی صـــدا و مدافع مـــردم بی دفاع  می کنیم:»مـــن بـــا همه نوع فـــردی مالقات 

در سراسر جهان بودم«.

 محمد کفشدوز

کار جهانی می کند  بان کی مون در سازمان 
کار نهانی می کند  گاه گاهی هم در آن، 

کل دنیا هست دوست  در مقام و مسندش با 
گاهی با سعودی ها تبانی می کند  گر چه 

ج زندگی باالست آن بیچاره هم که خر  چون 
 فکر امرار معاش و زندگانی می کند

کسب مایه در آشفته بازار جهان   فکر 
 دارد آن بنده خدا را هم روانی می کند

گفتا:»که اصاًل روده ی او راست نیس«  دکتری 
 بهر درمان خودش او جذب money می کند

کشتار جهان را چون نمی بیند به چشم  ُکشت و 
 آرزوی عینک ته استکانی می کند

ک درهم و دینار آن ها هست چرب  چون خورا
 او به نفع آن طرف جفتک پرانی می کند

 گاه گاهی هم شکر خورده است می فهمیم چون
 در میان نطق خود شیرین زبانی می کند

هشرتهایابنیکمون
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        محمد رضا رضایی

1
دفتـــر جنـــاب بانکـــی مـــون بفرماییـــد... ای وای 
بانکـــی مـــون  نـــه جنـــاب  آمانـــو...  آقـــای  ســـالم 
مـــن  بگیـــد  شـــما  خـــب  متأســـفانه...  نیســـتن 
ازشـــون می پرســـم... بله اجازه بدید یادداشـــت 
کشـــور  خ رشـــوه برای خروج  کنـــم، جدیدتریـــن نر
هـــا از لیســـت هـــای ســـیاه، چشـــم قربان مـــن تا 
گیرم می دم  خ ها رو از ایشـــون می  عصـــر آخرین نر
بـــه رئیـــس دفترتـــون... قربـــان شـــما، خدانگهدار.

۲
دفتـــر جنـــاب بانکـــی مـــون بفرماییـــد... ســـالم، 
تاریـــخ تولـــد بانکـــی مـــون رو براچـــی مـــی خواین 
کادو  براشـــون  خوایـــن  مـــی  عـــه  شـــما؟... 

ژوئـــن   13 خـــب  بگیریـــد؟... 
تولدشـــونه... بـــه نظر من شـــلوار 
راحتـــی بـــا خـــال خـــاالی صورتی 
بگیریـــد، خیلـــی دوســـت دارن... 
کجا تماس  کنـــم، از  خواهش می 
گیرید راســـتی؟...  اســـرائیل؟  می 
بـــه بـــه چـــه روحیـــه ی لطیفی... 

قربـــان شـــما خدانگهـــدار.

یکروزابمنیشدفرتابنیکمون...

3
چـــی  بفرماییـــد...  مـــون  بانکـــی  جنـــاب  دفتـــر 
گربه  شـــده؟... تـــوی بعضـــی شـــهر هـــای ایـــران 
کنن؟ وای!... باشـــه،  های ولگـــرد رو عقیم مـــی 
مـــن  کنیـــد!  حفـــظ  رو  خودتـــون  آرامـــش  شـــما 
کنـــم. مطمئـــن  بـــا جنـــاب رئیـــس صحبـــت مـــی 
باشـــید ایـــن عمـــل نقـــض حقـــوق بشـــره و حتما 
جنـــاب رئیـــس پیگیـــری ایـــن مـــورد رو رأســـا بـــه 
کنـــن. شـــما هم یه  شـــورای امنیـــت محـــول مـــی 
کنم.  آب قنـــد بخورید بیزحمـــت... خواهش می 
کنید... آقـــای ملک النفتی؟...  خودتونـــو معرفی 

خیلـــی ممنـــون آقـــای نفتـــی خدانگهـــدار.
4

دفتر جنـــاب بانکی مـــون بفرمایید... ســـالم چه 
خواهشـــی؟... بلـــه؟! آقـــای بانکی مـــون جلوی 
برداشـــت های غیـــر قانونـــی از اموال بلوکه شـــده  
ایـــران رو بگیـــرن؟ خـــب مگـــه وظیفـــه ایشـــونه؟ 
چـــه توقعاتـــی داریـــد!... باشـــه 
حـــاال چـــون خیلـــی اصـــرار مـــی 
کنیـــد، مـــن ایـــن مـــورد رو روی 
کاغـــذ می نویســـم میـــذارم روی 
شانســـتون  دیگـــه  میزشـــون. 
کاغذ رو ببینـــن. اونوقت  بگیـــره 
یـــه  ناشـــتا  صبـــح  فـــردا  شـــاید 
ایـــن  در  ریـــزی  نگرانـــی  ابـــراز 
خواهـــش  بکنـــن...  زمینـــه 
کنـــم، احتیاجـــی بـــه ایـــن  مـــی 
همـــه تشـــکر نیســـت. خودتون 
کـــوروش  کنیـــد!...  معرفـــی  رو 
کـــه  شـــما  نســـب؟  آریایـــی 
کوروش اســـم  خانـــوم هســـتید! 
پســـره!... آهـــا صرفـــا بـــه خاطر 
کـــوروش هخامنشـــی  عشـــق به 
کردیـــد؟  عـــوض  رو  اســـمتون 
خواهـــش  باشـــید...  موفـــق 

خدانگهـــدار. می کنـــم، 

5
دفتـــر جناب بانکی مـــون بفرمایید... عه ســـالم! 
تجـــارت  ســـازمان  رئیـــس  دفتـــر  منشـــی  شـــما 
کـــرم! جـــان؟ در  جهانـــی نیســـتید؟... خیلـــی چا
خ جدید رشـــوه ها؟ چی شـــده این  خدمتم... نر
خ  کثر ســـازمان هـــای بین المللی نر یکی دو روزه ا
رشـــوه ها رو می خـــوان؟... آره چنـــد لحظه پیش 
شـــخص آقـــای آمانو زنـــگ زده بـــود اینجـــا... عه 
یعنـــی تقاضـــا تـــو بـــازار زیاد شـــده؟ چه خـــوب... 
خ هـــای جدیـــد رو  چشـــم من تـــا بعـــد از ظهـــر نر
کنـــم، قربان  کنـــم... خواهـــش مـــی  فکـــس مـــی 

خداحافظ شـــما، 
6

کاری  بفرماییـــد...  مـــون  بانکـــی  جنـــاب  دفتـــر 
نداریـــد؟ پس مریضـــی زنـــگ زدی؟... آهـــا صرفا 
بـــرای عـــرض تشـــکر و خســـته نباشـــید زنـــگ زده 
بودین؟... خیلی ممنون. پیامتون رو به دســـت 
جنـــاب رئیـــس مـــی رســـونم. حتمـــا خوشـــحال 
کار از تنشـــون در مـــی ره...  می شـــن و خســـتگی 
کنید...  کنـــم. خودتون رو معرفـــی  خواهـــش می 
جـــدی؟ ابوبکـــر البغـــدادی معـــروف؟... آقـــا مـــا 
خیلـــی ارادت داریم هـــا، نترکونی مـــا رو یه وقت! 

هـــار هار هـــار...  بچـــه ها رو ســـالم برســـونید...

فاطمه سادات محمودیان

کن صنعا اســـت.  ضحی دختـــری جوان و ســـا
او روزهـــا درس می خواند و شـــب هـــا قالی می 
بافـــد. مادرش بعـــد از به دنیا آمـــدن او مرده و 
که  کند. پـــدری  ضحی بـــا پـــدرش زندگی مـــی 
سال هاســـت درگیر اعتیاد اســـت و جز دردســـر 
و ناراحتـــی چیـــزی بـــرای او نـــدارد. خالد یکی 
کان و افـــراد بـــا نفـــوذ قبیلـــه، پیرمردی  از مـــال
کـــه مدت هاســـت  چنـــدش آور و هـــرزه اســـت 
بـــه ضحـــی نظـــر دارد و پـــدر ضحـــی بـــه خاطر 
بهره مندی از شـــرایط اقتصـــادی خالد، اصرار 
که ضحی همســـر او شـــود. ما بارها شاهد  دارد 
صحنـــه هـــای درگیـــری پـــدر ضحـــی و ضحـــی 
هســـتیم.  ازدواج  بـــه  او  کـــردن  راضـــی  بـــرای 
کاری و  کتـــک  کـــه اغلـــب بـــه  درگیـــری هایـــی 
خانـــه نشـــینی ضحـــی مـــی انجامـــد. ضحـــی، 
خســـته از این همه رنج و ســـختی تصمیم می 
گیرد نامه ای برای ســـازمان یونیســـف بنویسد 

کند. کمـــک  و درخواســـت 
ایرینـــا و بان در حال خوردن عصرانه هســـتند. 
یکـــی از محافظـــان با نامه ای به ســـمت ایرینا 
گوید: خانم بوکـــووا نامه دارین.  می آیـــد و می 
کـــرده، مـــی خواند و اشـــک  ایرینـــا نامـــه را بـــاز 
مـــی ریزد. بـــان به شـــدت نگران حال آشـــفته 
کردن  ایرینا شـــده ولـــی ایرینا قادر بـــه صحبت 
گرفته و مـــی خواند.  نیســـت. بان نامـــه را از او 
حیـــن خواندن نامـــه از عصبانیت لـــب پایینی 
کـــه در انتهـــای  اش را مـــی جـــود. بـــه طـــوری 
نامـــه تقربیـــا چیـــزی از لـــب پایینی بـــان باقی 
نمـــی مانـــد. بـــان، ایرینـــا را دلداری مـــی دهد 
گـــذارد. چشـــمان  و لیســـتی را جلـــوی او مـــی 
اشـــک آلود ایرینـــا، ناباورانه به بـــان می نگرد. 
کمـــک  بـــان خودنویســـش را در مـــی آورد و بـــا 
کشـــند.  ایرینـــا روی نـــام عربســـتان خـــط می 
ســـپس هـــر دوشـــان به هـــم لبخند مـــی زنند. 
کـــف اتـــاق  قالـــی ضحـــی بـــه پایـــان رســـیده و 
کثیفـــی در اتاق  پهـــن شـــده اســـت. از دوده و 
خبـــری نیســـت. از وقتی پدر ضحـــی و خالد در 
کشـــته شـــده اند، زندگی رنگ  بمباران هوایی 
کـــرده. ضحـــی  و بـــوی دیگـــری بـــرای او پیـــدا 
روی قالی می نشـــیند و قهوه ترک می نوشـــد. 
کند. گوشـــه قالی حـــرف b وi خود نمایـــی می 
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طیبه نورسته

شـــاید شـــما هم مانند نویســـنده ی ایـــن ســـتون، از خودتان پرســـیده باشـــید: این 
که قـــدر یک نارنگی  کل ســـازمان ملل شـــده در حالی  گوتیـــرش پرتغالـــی چطور دبیر 
کـــه آدم را یاد  ارزش نـــدارد! یـــا همـــان بان کـــی مـــون بـــا آن قیافـــه ی درب و داغـــان 
کرســـی  که یـــک دهه بر  خرابـــی معوقـــه ی اتومبیلـــش می انـــدازد؛ مگـــر چه داشـــت 
که  دبـــارت ســـازمان ملـــل چمباتمـــه زد؟! اصاًل مگـــر همین خـــود ما چه مان اســـت 
کار شـــدیم و  دبیر)ولـــو دبیـــر تحریریـــه( نیســـتیم؟ از شـــما چه پنهـــان، ما دســـت به 
گر  کردیـــم تا ا کلیـــه ی دبیران ســـازمان ملل ر ا دســـته بندی  در زیـــر، اهـــم خصایص 

گی هـــا را بالقوه داشـــتند؛ بعد از خوانـــدن این متن،  کســـانی ایـــن ویژ
به خودشـــان بیاینـــد و شانس شـــان را برای دبارت ســـازمان 

کنند. امتحـــان  ملل 
گی، جزء ملزومات مادران  گرچه ایـــن ویژ 1- ابراز نگرانی: 

اســـت؛ اما همیـــن خصلت بـــه ظاهر زنانـــه، مهم ترین 
عامل انتخاب دبیران ســـازمان ملل بوده اســـت. این 
گـــی به صورت فطری در آن ها نهادینه شـــده و به  ویژ
محض آغاز دبارت، همراه با عرق از بدنشـــان ترشـــح 
کنترلش  می شـــود. حـــاال این وســـط ممکـــن اســـت 
اشـــتباه،  بـــه  و  شـــود  ج  خـــار یکی شـــان  دســـت  از 
عربســـتان)!( را هم در لیســـت ســـیاه ناقضان حقوق 

کار به  کند ولـــی یک دبیر خـــوب، هنوز  ج  کـــودکان در
گرفتـــن  Ctri+Zهمه چیز را  جای باریک نکشـــیده؛ با 

به حالـــت قبـــل برمی گرداند.
۲- حفظ منابـــع مالی: یـــا همان»جلوگیری از قطعی 

نـــان« خیلی مهم اســـت. به قـــول ظریفـــی: روزی فقط 
ج  خ روز! بـــه هر حـــال زندگی خر یـــک نـــان، آن هم بـــه نر
کـــه آدم دبیـــر باشـــد و زن و  دارد و از طرفـــی نمی شـــود 

بچه اش، ســـر بی ِدســـر بـــر زمیـــن بگذارند!
و»وفـــاداری«  روایتی»َخلفـــی«  بـــه  و  نمک شناســـی:   -3

گـــردن آدم دارنـــد؛ در همه ی  که ِدینی بر  کســـانی  نســـبت به 
کســـی چـــون اوبامـــا،  فرهنگ هـــا ســـتودنی اســـت. بـــه هـــر حـــال 

گوشـــت همه را بخورد؛ اســـتخوانش را برای دبیر ســـازمان نگه مـــی دارد! پس به دور 
که هر شـــتری دیـــد؛ ببیند! از طرفی، شـــترهای نواحی  از شـــأن و مرام دبیری اســـت 
شـــرقی جسه شـــان چشـــم گیرتر اســـت و برای رؤیت شـــان، نیازی به تســـلیح چشـــم 

. نیست
که افـــراد نباید  4-تنوع طلبـــی و آپدیت بـــودن: متخصصـــان علـــم تغذیـــه معتقدنـــد 
که همـــه ی رژیم هـــا پـــس از مدتی  همیشـــه تابـــع یـــک رژیم)غذایـــی( باشـــند. چـــرا 
که رژیـــم بعث و پهلوی امـــروزه دیگر  کارایـــی خود را از دســـت می دهنـــد. همان طور 
کل جهـــان، رژیـــم  ح در  طرفـــداری ندارنـــد. در حـــال حاضـــر، رژیـــم مطـــر
کارایی خاصی بـــرای این رژیم  گرچه هنوز  صهیونیســـتی اســـت. ا
پیـــدا نشـــده و بـــه عقیـــده ی متخصصـــان، قطع الیقیـــن تا ۲5 
ســـال آینـــده، تنها خاطـــره اش در اذهـــان بمانـــد؛ اما مهم 
کل  تنـــوع رژیمـــی و بـــه روز بـــودن اســـت. تمام دبیـــران 
گی باشـــند تا  ســـازمان ملـــل، باید برخـــوردار از ایـــن ویژ
در دوران دبـــارت، همواره ســـرحال و قبراق، دســـت به 

بزنند. نگرانـــی  ابراز 
اســـت.  مهـــم  خیلـــی  انصافـــًا  ایـــن  ســـهل گیری:   -5
کاش دبیر  هیچ کس دبیر ســـخت گیر را دوســـت نـــدارد. 
کـــه آخـــر و عاقبت  تحریریـــه هـــم عـــوض زد و بندهایـــی 
گـــی را از دبیران ســـازمان ملل یاد  کمـــی این ویژ نـــدارد؛ 
بگیـــرد. وجدانـــًا چندین هزار قاچاق انســـان یا هزاران 
که یـــک دبیر، با  تجـــاوز ناقابل بـــه عنف، ارزش نـــدارد 
کند. اصاًل  ج  بی رحمی اســـم آمریـــکا را در قســـمت»بدان« در

تـــا فرصـــت جبران هســـت، چرا ســـخت گیری؟ 
کـــه دنیـــای امـــروز، دنیـــای  6- ســـلفی بازی: از آن جایـــی 
کل هـــم بـــا پیوســـتن به  الیـــک و فالوئـــر اســـت؛ دبیـــران 
ســـعی  مجـــازی،  شـــبکه های  در  جنبش»ســـلفی بازان« 
کرده انـــد بـــا افزایش تعـــداد فالوئرهـــا و الیک هـــا، روحیات 
کننـــد و از ایـــن طریق  خنثـــی را در جوامـــع بشـــری ترویـــج 

کنند! صلـــح جهانـــی را برقـــرار 

حجت رجبی

کردند بنای امنیت را نابود
هستند فقط حریص در مشرب سود

بین متمّلکین »اسطبل ملل«
کم بود جای عربستان سقوطی 

خصایصیکدبیرکلمنونه

کم تر از اطفال اند در عقل و شعور، 
به فهم قلیل خودشان می بالند

این قابلیت را همه با هم دارند
در موقع الزم و ضروری الل اند

که مفید و موضعش جدّیت است! از بس 
که ِپِی سعادت و عافیت است! از بس 

با بودن سازمان زیبای ملل!
اوضاع جهان، تمام، در امنیت است!

بر عکس مشّخصات صورت، بیناست
که فرشته ی نجات دنیاست قطعا 

کی مون طفلی چَقَدر آب شده، بان 
از بس نگران همه ی آدم هاست
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سبحان ملک  محمدی

)بـــا مشـــارکت جنابـــان حافـــظ، ســـعدی،   
فیـــض( ناصـــر  و  مولـــوی  فردوســـی، 

سازماِن ِمَلل:
خالی نبـــودِن  ملل  هـــا-  بـــرای  ســـازمانی 
گـــذراِن اوقات فراغت-  عریضـــه- مکانی برای 
“الکی مثاًل”هـــا-  طایفـــه  از  خاله  بـــازی- 

ک نشـــین ر یو نیو
خواجه  حافظ شیرازی در این باره می گوید:

که رســـاَند ایـــن دعا  »بـــه مالزمـــاِن ســـلطان 
را«

کـــه بـــه ُشـــکر ســـازمان  ها همـــه خـــوب شـــد 
ملل  هـــا

*
بانکی  مون/)بان  کی  مون(/}بانکیمون{:

اضطـــراب(-  َانگزاِیتی)فرنگـــِی  بیانیـــه- 
غایـــِت  شـــاهان-  شـــاِه  نگرانـــی-  ابـــراز 
ُمدیـــر  رئیس  الُرؤســـا-   - بانـــک  داران  آمـــاِل 
الُمـــَدرا- همـــواره نگـــران ایران- از نـــوادگان 

بانکـــی حســـاِب  صاحـــِب  جومونـــگ- 
به عقیده خواجه شیراز:

عهـــِد  و  قدیـــم  و حـــِق  »بـــه جـــاِن خواجـــه 
ُدرســـت«

که بان  کی  مون َنُبَود هیچ  کاره در آن  جا
*

مجمع عمومی:
زنگ انشـــا بـــه شـــکل لفِظ قلـــم- آقـــا اجازه 
دورهمی)شـــاید  دست  شـــویی-  بریـــم  مـــا 
هـــم خندوانه(- جمع نشســـت  ها- ســـپس 
جنبـــه  مصوباتـــش  برخواســـت  ها-  جمـــع 
توصیـــه  آخریـــن  دارد)معمـــواًل  توصیـــه  ای 
مجمـــع: آقا انشـــا ی بچه  ها تموم شـــد؛ بریم 

گل  کوچیـــک بزنیم؟( تـــو حیـــاط 
خواجه شیراز در اهمیتش سرود:

که مپرس« کشیده  ام  »درد عشقی 
مجمعی نیست تا بگویم از آن

*
شورای امنیت:

گـــزوز خاور  در نقـــش داور)رجـــوع شـــود بـــه ا
ِع  مختـــر ســـماور(-  از  قســـمت  هایی  و 
پنـــج  جمـــع-  حـــواِس  قربـــوِن  قطعنامـــه- 
نفـــره- جمِع شـــاخان- به شـــدت امنیتی- 
فحـــش  دیگـــه  جلســـه:  جملـــه  آخریـــن 

کنـــه... کـــی ِوتـــو  گذاشـــتم هـــر 
گوید: شیِخ َاَجل در موردش 

کـــه صاحب  نظر  گفـــت  کســـی را نَتـــوان  »هـــر 
» ست ا

که دهد؟ حِقّ وتو در َبِر اوست قطع  نامه 
*

حقوق بشر:
کشـــک، دوغ و دیگـــر فرآورده  هـــای لبنـــی- 
توجیـــه    – غایة  الِمَلـــل  ســـازمان-  هـــدف 
شـــکنجه)در موارد خـــاص(- خداحافظی با 
گوانتانامـــو- تفکیک انســـان ها به شـــهروند 

درجـــه 1 و درجـــه ۲
کزاد بگفت: که فردوسِی پا چنان 

غ َپر« »بیاَمد بُگسترد سیمر
کسِب حقوِق َبَشر  به اّمیِد 

گیتی برآورده سر« »ِز شاهاِن 
همان ناب واژه، حقوِق بشر

لغتانمهسازمانمللاززابناهایلسازمانملل

دوابرهدبیرکل
محمدعلی درریز

 دوباره خالی شدن حسابای بانکی مون
 دوباره چشمک زدن رفیقای یانکی مون

 سعودیا بی ریا به دادمون رسیدن
کشیدن دادن، به آقاى بان کی مون  یه ِچک 

کن داداش  نوشته بود پشت چک:»حاللمون 
کاخمون، بهت می گیم دانکی مون  همش توی 

گه به روت نیاری، یه چیِز دیگم بگم...  ا
 نتانیاهو می گه- ببخشیدا- مانکی مون!

گه بازم امری بود  خالصه در خدمتیم، ا
کن با خیکای تانکی مون  روی ما هم حساب 

آمریکا:
آقا مدیـــر- بـــا اجـــازه بزرگتـــرا- صاحب  خانه 
ســـازمان ملـــل- تکیـــه کالم بان  کی  مون: من 

آمریکا؛ شـــما همه و 

جناِبیـــن حافظ و ناصر فیـــض در این مقوله 
گفته  اند: از یـــک موضع و با فریـــاد 

کرده اقتدا به یزید که می  ِنگری  به هر 
مگر نسیِم ُمرّوت در این هوا َنَوزید؟

*
عربستان:

در لیســـِت ســـیاِه سابق و در لیســـِت صورتِی 
جدیـــد- چـــت شـــبانه- معشـــوقه رئیس – 
ک بـــر ســـری  ATM دبیـــرکل- حـــرکات خـــا
موســـوم بـــه زیر میـــزی- پـــس مـــن یـــه مـــوز 
ایـــن موشـــک ها  از  ماهـــم  آقـــا  برمـــی  دارم- 

میخوایـــم

در این مـــورد جمع ُشـــعرای راه راه و ائتالِف 
و  حافظ+سعدی+فردوســـی+مولوی 
کردند. ســـه  نقطه، همگـــی ســـکوت پیشـــه 

*
عضو ناظر:

نـــادری از  گونـــه  کار– ِفیُک الّدولـــه-  شـــکِل 
ماســـت-  مشـــتّقاِت  از  الکی  مثاًلهـــا-  تیـــره 
َکّله پاچش چی باشـــه- آقا  که  مورچـــه چیه 
اینـــم بازی)رجوع شـــود بـــه دوران طفولیِت 
که ســـیِم دســـته میکـــرو را زیـــِر میکرو  همـــه 
می  نهادند و بدین شـــکل امید بـــه زندگی را 

در طفـــِل مذکـــور بـــاال می  بردند.(
که شـــاعری در   ]در حـــدی نبـــوده و نیســـت 

منزلتـــش زبان به شـــعر بگشـــاید.[
*

یمن:
حرفـــا  ایـــن  از  آدم  کـــه  ســـفره  ســـر   - اه  اه 
نمی زنـــه- حالمونـــو بـــه هم زدی- پاشـــو...

- ن و بیر
کـــه جمع  )دیگـــه ادامـــه ندیـــم، مثـــل ایـــن 

شـــاخان عصبانـــی شـــدند(

که به عقیده مولوی:
»بشنو از ِنی چون شکایت می  کند«

کی صداَیت می  کند؟ ای یمن جان! 
همیـــن  بـــا  مولـــوی  هـــا  تذکـــره  اســـاس  بـــر 
که از ســـاختمان  کرد  بیـــت، یمـــن را متقاعد 
کـــی صدایش  ســـازمان بیـــرون رود و ببینـــد 
می  کنـــد تـــا حالـــت تهّوع بـــه جمِع شـــاخان 
کارهـــای خیلی  ُمســـتولی نشـــود و برونـــد به 

برسند مهّمشـــان 
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مهدی وفایی

به نام خداوند پاسدار خون نیروهای حافظ صلح
مـــا میخواهیـــم در آینده شـــغل اجدادیمان را ادامه دهیم. ما همیشـــه یک آرزو داشـــته ایـــم و در خانه به ما فقط 
یـــک چیز یـــاد میدهند. البته به پســـرهامان یک چیز یـــاد میدهند و بـــه دخترهامان یک چیز دیگر. شـــما نظریه 
دارویـــن را قبـــول داریـــد؟ مـــا قبـــول داریـــم آقا. مـــا همـــه ی اجداد خـــود را دیـــده ایم. جد بـــزرگ ما، چـــراغ خطر 
کرد  بـــوده اســـت و بعـــد چراغ راهنمایی شـــده اســـت. شـــغل خانوادگی ما ابـــراز خطر اســـت. پدر ما خیلـــی تالش 
تـــا توانســـت در نقش رئیس ســـازمان ملل، 
چراغ خطر باشـــد. ولی ما دوســـت نداریم 
بیشـــتر  باشـــیم.  سیاســـی  خطـــر  چـــراغ 
دوســـت داریم برویـــم در خانه هـــا و وقتی 
کنیم. ما  آتش ســـوزی شـــد، ابـــراز نگرانـــی 
آدم سیاســـی نیســـتیم آقا. یعنی سیاســـی 
بودیـــم آقـــا ولـــی یـــک روز این فهد ســـعود 
کس بزنم.  کفشـــش را وا گفت  چاقالـــو آمد 
کـــه پدرش  گفت  گفتـــم نمیکنـــم و او  مـــن 
پول تـــو جیبی پـــدرم را قطـــع میکند. من 
گفتم هیچم  با مشـــت بـــه شـــکمش زدم و 
اینطـــور نیســـت و پـــدر من اصال هـــم از پدر 
او پـــول تـــو جیبـــی نمیگیـــرد و هـــر وقـــت 
نگرانـــی  ابـــراز  کشـــید  عشـــقش  خـــودش 
میکنـــد نـــه اینکـــه یکی بـــه او بگویـــد االن 

کـــن و او هـــم بکند. ابـــراز نگرانی 
گفت حاال  که هـــی مرا میـــزد و بچه ها به مـــن می خندیدنـــد   ولـــی فهـــد ســـعود چاقالـــو بیشـــتر مـــرا زد و همینطور 
که  گفتم، بابـــا یکجور  که بـــه بابا  کـــه بابات اومـــد خونه ازش بپـــرس تا بهت بگه اوضـــاع از چه قراره. شـــب  شـــب 
کـــردی از طرف من درباره ابـــراز نگرانی هایم حـــرف زدی، فردا هم  گفـــت تو خیلی غلط  خیلـــی بـــه غرورم برنخورد 
میروی از دل فهد ســـعود در می آوری. فردا من رفتم و یک نوشـــمک برای فهد ســـعود خریدم و از دلش درآوردم 
گفت با یـــک نوشـــمک در نمی آید و مـــن هم مجوبور شـــدم چند تا نوشـــمک  گنده بـــود  امـــا چـــون دلـــش خیلی 
گفت نـــه، االن وقـــت ابراز  کننـــده نیســـت؟ بابا  کم نگـــران  کـــه این وضعیـــت یک  گفتم  بخـــرم. آن شـــب بـــه بابـــا 
کند چـــون در خانواده  کرد و من رفتـــم پیش مادرم تـــا او ابراز شرمســـاری  نگرانـــی نیســـت، بایـــد ابراز شرمســـاری 

مـــا ابراز شرمســـاری بر عهده زن هاســـت. بلـــه ما میخواهیم ابـــراز نگرانـــی را در محیط خانـــواده انجام بدهیم.

فاطمه سادات محمودیان

کوچـــک ترین دختـــر ابوهیـــکل از  آصفـــه 
همســـر چهـــارم اش اســـت. او بـــه اجبـــار 
فیصـــل  شـــده.  فیصـــل  ســـوم  زن  پـــدر، 
مـــردی با شـــکم برجســـته و زورگوســـت و 
کتک مـــی زند.  روزی چنـــد بـــار آصفـــه را 
صفیه دوســـت آصفه تنها همدم اوســـت 
و بـــا اینکه خـــودش روزی چندبار بیشـــتر 
امـــا خیلـــی  کتـــک مـــی خـــورد  از آصفـــه 

دلـــش بـــرای آصفـــه می ســـوزد.
 بـــه همیـــن خاطـــر بـــه آصفـــه پیشـــنهاد 
که به ارتـــش ملحق شـــود تا از  مـــی دهـــد 
دســـت فیصل رهایی یابـــد؛ آصفه ملحق 

می شـــود. 
به محـــض ملحـــق شـــدن آصفـــه، ارتش 
کنـــد. آصفـــه هـــر  بـــه یمـــن حملـــه مـــی 
روز علیرغـــم میـــل باطنـــی بـــا هواپیمای 
کند و  جنگنده اش، یمـــن را بمباران می 
گریـــه می کند. او  شـــب تا صبح در پادگان 
کشـــتن زنـــان یمنی  که  مطمئن نیســـت 

باشد.  درســـتی  کار 
هـــم ســـنگرانش نگـــران حـــال آشـــفته او 

هســـتند.
 تـــا اینکه یـــک روز به طـــور اتفاقی خبری 
از رادیو می شـــنود: "عربســـتان از لیســـت 
گهان  سیاه ســـازمان ملل حذف شد". نا
تمـــام تردید هـــای آصفه از بیـــن می رود. 
او بـــا غـــرور بمبـــاران روزانـــه اش را انجـــام 
گـــردد. فیصل در  داده و بـــه پایـــگاه برمی 

گل در انتظار اوســـت.  پایـــگاه بـــا حلقه 
و  نیســـت  خبـــری  او  برجســـته  شـــکم  از 
ســـیکس پـــک او از زیر پیراهـــن عربی اش 
گل را  کنـــد. او حلقـــه  خـــود نمایـــی مـــی 
گردن آصفـــه مـــی انـــدازد و پاهایش را  بـــه 
مـــی بوســـد. آنها دســـت در دســـت هم به 
طرف رســـتوران "النباتات" مـــی روند و آب 

کرفس بـــا لیمـــو تـــرش می خورند.
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سمیرا قره داغی 

مرد یک: برایمان چه آورده ای مارکو؟ 
مارکـــو: اینجـــا یـــک شـــامپوی حـــاوی روغـــن هســـته انار 
که از طرف ســـازمان  دارم، بـــرای یک آقـــای دکتری بوده 
ملـــل متحـــد مأمور بـــه »پاســـداری از صلـــح« در هائیتي 
که هـــر روز صبح مـــی رفته مطـــب، به تعـــدادی از  بـــوده 

زنـــان و دختران تجـــاوز میکـــرده، برمی گشـــته خانه!

مرد دو: برای من چه آورده ای مارکو؟
مارکـــو: بـــرای تـــو از این پوشـــک هـــای محلـــی آورده ام، 
گرفتم. بعلت  بپیچـــی دور بچـــه ات! آن را از بومیان تعـــز 
گرســـنگی دوســـاله در یمن، بومیـــان نیازی به  قحطی و 

نداشتند. مســـائل  این 

مرد سه: برای من چی پس مارکو؟
گونی پـــر از لبـــاس در ســـایز هـــای متنوع  بـــرای تـــو یـــک 
کـــه  بـــود  زدگانـــی  جنـــگ  بـــه  متعلـــق  گونـــی  ام.  آورده 
کـــه خـــود را بـــه اروپـــا  داشـــتند مدیترانـــه را رد میکردنـــد 
کرد، رفتند ته دریـــا! خب منطقی  برســـانند، قایق چـــپ 
هـــم نبـــود، هفتصد نفری ســـوار یـــک قایق شـــوند. من 
کمیســـاریای  گزارش نوشـــتم بـــرای  البتـــه همانجا یـــک 
عالـــی پناهنـــدگان و عـــالوه بر اطـــالع رســـانی از وضعیت 
کمـــپ هـــای پناهنـــدگان، درخواســـت انجـــام پـــروژه ای 
در حـــد »برنامـــه جهانـــی غـــذا« ای چیـــزی دادم. همـــه 
کردنـــد. منتها االن  کشـــته شـــده ها هـــم امضا  زنده ها و 
گیر  زنـــگ میزنـــم، می گوینـــد نامـــه ات تـــوی دبیرخانـــه 

اســـت.  کرده 

زن یک: پس من چی مارکو؟
مارکـــو: بـــرای تو یـــک دســـت لباس محلـــی رنگـــی رنگی 
کـــه  آورده ام. ایـــن لبـــاس مـــال یـــک زن ســـعودی بـــود 
گاز اســـتریل می پوشـــاند.  همان بهتر خودش را با باند و 
کتک زدن زن را، حق طبیعـــی خود می داند،  شـــوهرش 
مثـــل همیـــن بمب هـــای خوشـــه ای توی یمـــن. طرف 
پولـــدار اســـت، خیلـــی! امـــا دســـت بـــه خیر هم هســـت 
کلـــی پـــول می دهـــد بـــه ســـازمان هـــای مهـــم  مـــردک! 

. نی جها

مرد چهار: مارکو؟ من؟
مارکو: متأسفم داداش! دیگه نرسیدم.

کـــرده ام، برای  امـــا یک برنامه ســـفر بـــه نیویورک آمـــاده 
پیگیـــری مطالباتـــم بـــروم بخوابـــم جلوی ســـازمان ملل 
و چنـــد عکـــس بگیـــرم. حتمـــا بـــرای شـــما ســـیگار برگ 

مـــی آورم بزنید شـــاد شـــوید.

ابنیکمون
صامره حبیبی

زده سردر سازمان ملل
 “بنی آدم اعضای یک پیکرند"

 گمانم نخواندند این شعر را
گفتن حرف حق َالَکَنند  که از 

 بنی آدم سازمان ملل
 فقط عده   ای خاص هستند و بس

کارشان  شده  رشوه خواری همه 
 نمی سوزد آن جا دل هیچ کس

 شده حامی سازمان ملل
کار اوست کودک ُکشی  که   رژیمی 

 یمن، داعش و قتل عام ِمنا
 یکایک همه جزء آثار اوست

 چه راحت تو را با دالرش خرید
 که قانون جنگل ندارد خلل

 فقط پول را می شناسی و بس
 دبیرکل سازمان ملل

 به اندازه دفتر بان کی مون
 نباشد مکانی چنین خر تو خر

کنند   حقوق بشر را چپاول 
همان حامیان حقوق بشر

مارکو پولو در سازمان ملل

سوغایتابید»محیل«ابشد
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مردوافرسدیگ؟!
سمیرا قره داغی

کـــه بـــا ســـه چهار شکســـت  شـــمایی 
در  ورشکســـتگی  تـــا  چنـــد  و  عشـــقی 
میفتـــی  می گیـــری؛  افســـردگی  بـــازار، 
و  انبـــه  ســـاالد  مثـــل  منـــزل؛  گوشـــه 
کدوحلوایـــی باش.  بلوبـــری با ســـس 
الیـــک می خـــورد و خورده نمی شـــود 
کارش نیســـت.  و پژمردگیـــو هـــم توی 
یا مثل ســـت ســـطل آشـــغال و جعبه 
اتـــاق.  گوشـــه  کاغـــذی  دســـتمال 
معلوم نیســـت آدم روز اول منظورش 
کـــه  از همچیـــن خریـــدی چـــه بـــوده 
بـــار هـــم  یـــک  بایـــد هفتـــه ای  حـــاال 
گردگیری شـــود؛ اما هنـــوز جایگاهش 

محفـــوظ اســـت.
کاغـــذی  و یـــا مثـــل ایـــن تأسیســـات 
ده  تـــا  عمومـــًا  کـــه  ال ســـی دی  دور 
ســـال بعـــد از خریـــد، مزاحـــم ویـــوی 
گوشـــه تصویر اســـت. خودش  چهـــار 
کـــه توی مخ اســـت؛ اما  هـــم می داند 
هنـــوز چســـبیده. مرد باش بچســـب! 
خشـــک کن«  این»کیـــوی  شـــبیه  یـــا 
گیر« و»لواشـــک رول کن«  و»آب زردآلو 
ســـی  معمـــواًل  مصرفـــش  مـــوارد  کـــه 
ســـال یک بـــار بـــه وقـــوع می پیوندد؛ 
مخالفت هـــا   همـــه  رغـــم  علـــی  امـــا 

وســـط ســـبد خریـــد خانـــوار اســـت.
که  یا شـــبیه همین»ســـازمان ملـــل« 
دستش جلوی عربســـتان دراز است؛ 
گریه می کنـــد، نه هوای اســـتقالل  نـــه 
بـــه ســـرش می زنـــد. نـــه می گوید»چرا 
بـــرود.  می کنـــد،  تختـــه  نـــه  مـــن؟« 
نهایتـــًا پـــس از بمبـــاران هوایـــی یمن 
دبیـــرکل  آقـــای  ســـعودی،  توســـط 
کنفرانس خبـــری تشـــکیل می دهد و 
نداشـــتند  حال  گر  می گوید:»آخی!«)ا

کـــه هیچ!( هـــم 
واقعـــًا بی پولـــی و بی مصرفی هم شـــد 

دلیل؟!   

معرفی فیلم

نگراینهایابنیککومان
محد یاسین اسدی

Tv anime
کدخدا کارگردان:   

سازنده: تی وی صهیونیست
کره جنوبی با همکاری: 

پخش: ژانویه ۲۰۰7 تا ژانویه ۲۰17
تعداد قسمت ها: خیلی

کـــره ای: 반기문 의 걱정들이 ( یک پویا نمایی  کومـــان “ ) the negarani of bankikooman به  کـــی  “ نگرانـــی هـــای بان 
گورتس ( ســـاخته شـــد. ایـــن فیلم به مدت ده ســـال بـــا دوبله  کوفـــی عنان و  کدخدا ) ســـازنده  کـــه توســـط شـــرکت  کـــره ای بـــود 

فارســـی از همه ی شـــبکه هـــای ایران پخش می شـــد.
پیشینه تاریخی:

کومان « ســـاخته شـــده اســـت. نام توکو  کی  کی مون » )1944 - ؟( ملقب به » بان  گاوی بان  ایـــن فیلـــم بر اســـاس زندگی » توکـــو 
کره اســـت و از  کـــی مـــون در دوبله فارســـی بـــه » آقای بان « دگرگون شـــد. وی یکی از شـــخصیت هـــای محبوب تاریخ  گاوی بـــان 
کم ســـازمان ملل  کومـــان در دوره » بیفوربرجام « 5 ســـال حا کـــی  او بـــه عنـــوان فـــردی نگران و رشـــوه خور یاد شـــده اســـت. بان 
کم  کدخدا به عنـــوان حا بـــود و بـــه دلیـــل داشـــتن صداقـــت و عدالت و همچنیـــن مورد اعتمـــاد بودن 5 ســـال دیگر هم از ســـوی 
کارهایش دو محافـــظ به نام های » ســـوهئی ) به  کافـــی در  کومـــان به دلیل نداشـــتن دانش و تـــوان رزم  کی  انتخـــاب شـــد. بـــان 
معنـــی رشـــوه خـــواری( و »گوک چونگ« )بـــه معنی ابـــراز نگرانی ( را دائم همراه خود داشـــت. بنابراین شـــخصیت های ســـوهئی 
کوان« )حقوق بشـــر(  کـــه در فیلم مـــی بینیم واقعـــی اند اما شـــخصیت های »چنگ چیـــگ« )صداقـــت( و »این  گـــوک چونـــگ  و 

وجود خارجـــی ندارند.
کم عربســـتان تعظیم  کومـــان در مقابل حا کی  که بـــان  از معـــروف تریـــن بخـــش های این مجموعه قســـمت آخر این فیلم اســـت 
کمـــی صلـــح جو قـــرار می دهـــد. طبـــق ریتینگ، میـــزان حال بـــه هم زنی این قســـمت بـــه باالی  کـــرده و نـــام او را بـــه عنـــوان حا

که بـــرای یـــک پویانمایی بی نظیر اســـت. هشـــتاد درصد رســـید 

شخصیت ها:
که برای ابراز نگرانی انتخاب می شود. کدخدا  کومان: مامور مخصوص  کی  1- بان 

کومان نیروی ویژه ای می دهد. کی  که با بستن دستمال حقوق بشر به دهان مردم؛ به بان  کوان:   ۲- داداش این 
که بر روی  کدخـــدا؛  که در پایان هر قســـمت عالمـــت مخصوص  که شمشـــیر زنی ماهر اســـت  3- چنـــگ چیـــگ: محافـــظ دیگر او 

کلمه ی صداقت نوشـــته شـــده را نشـــان می دهد. آن 
کند. کومان را رسوا می  کی  که در قسمت آخر بان  4- سوهئی: پسری شیطان 

کومان پشت آن پنهان می شود. کی  که بان  گوک چونگ: سگ ضایعی است   -5

دوبلورها:
کومان کی  کدخدا به جای بان 

کوان عربستان به جای این 
کدخدا به جای عربستان

کالم به جای چنگ چیگ زیبا
کالم کدخدا به جای زیبا 

ب.ز به جای سوهئی
گوک چونگ کی مون به جای  بان 
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گزارشی از فعالیتهای شورای حقوق بشر سازمان ملل

خمتبهخیرشدنهمه

حورا فتورچیان

مقدمه:
اهمیت شـــورای حقوق بشـــر در ســـازمان 

پوشـــیده  انســـانی  هیـــچ  بـــر  ملـــل 
رو،  پیـــش  گـــزارش  در  نیســـت. 
شـــورای  جدیـــد  تیـــم  عملکـــرد 

حقوق بشـــر از سه ســـال پیش تا 
کنـــون را مـــی خوانید. مـــواردی 
موقـــع،  بـــه  رســـیدگي  بـــا  کـــه 
هشـــدارها و تعییـــن زمـــان ابـــراز 
نگرانـــی مناســـب، ختـــم به خیر 

شـــده انـــد.
گـــزارش حاضـــر در ٣ بخـــش ذیل 

است: شـــده  تهیه 
گزارش الف( مبانی و منابع 

ب( اتفاقات افتاده
ج( جمع بندی و پیشنهاد

گزارش: الف( مبانی و منابع 
بـــا مطالعـــه ی توییـــت هـــا و  گـــزارش حاضـــر 

لحـــاظ همـــه جانبه منابع نفتی تهیه شـــده اســـت.

ب( اتفاقات افتاده:
از  ای  ناحیـــه  در  مظلـــوم  پیکارجویـــان  متاســـفانه  شهر 1. 

که بـــا هماهنگی هـــای الزم و اقـــدام به موقـــع نیورهای  حلـــب محاصره شـــده بودنـــد 
کنســـرو لوبیا، آب  ائتـــالف، بـــه یاری آن هـــا شـــتافتیم. مقداری آذوقـــه غذایی شـــامل 
معدنـــی، نـــان خشـــک، بمـــب افکن نـــورث روپ بـــی_۲، تانک مـــرکاوا، بمب فســـفری 

ارســـال شـــد. ایـــن وضعیـــت ســـخت  از  رهایـــی  و  بقـــا  و... جهـــت  ســـه  نســـل 
کشـــور یمن و بمبـــاران مناطق مســـکونی و درمانی  ۲. عربســـتان ســـعودی با حمله به 
کشـــید و در ازای آن تنهـــا 3 چـــاه نفت را  ک و خـــون  تعـــداد زیـــادی از مـــردم را بـــه خـــا
کرد. با نشســـت هـــای انجام شـــده و برخورد  کمیته ی شـــورای حقوق بشـــر اهـــدا  بـــه 
کمیته شـــورای حقوق بشـــر به  گذاری ریاســـت  جدی اعضای شـــورا بر 1۰ چاه نفت و وا

عربســـتان ســـعودی به تفاهم رســـیدیم و حقوقی از هیچ بشـــری نقض نشـــد.
گربـــه های بی خانمـــان یکی از با  گاه ســـاختن جامعـــه ی بیـــن المللی از وضعیت  3. آ
کارهـــای انجام شـــده در مـــدت فعالیت این دوره ی شـــورای حقوق بشـــر  ارزش تریـــن 

که با مســـاعدت مردم و مســـئولین همراه بوده اســـت. اســـت. 
ج( جمع بندی و پیشنهاد:

که از نظر اقتصادی مشـــکلی نداشـــته باشـــیم،  حمایت شـــورای حقوق بشـــر تـــا زمانی 
شـــامل همه نقاط جهان و همه انســـان ها می شـــود. از همه ی اعضای ســـازمان ملل 
نیز خواهشـــمندیم در راســـتای تکمیـــل تالش های مـــا اظهار تاســـف و نگرانی های به 

کوشـــا باشیم. موقعی داشـــته باشـــند. این جهان از آن ماســـت، در حفظ آن 
کـــودك یمنـــي بـــه ســـمت مرزهاي  کـــه توســـط یك  گـــزارش ســـنگي  بـــه پیوســـت ایـــن 
کنیم. عربســـتان پـــرت شـــده بـــود را به عنـــوان نمـــادي از نقض حقوق بشـــر ارائه مـــي 

افشار جابری

ســـاعت هفـــت صبـــح بـــرای دیـــدن جیمـــی 
راه افتادیـــم. راننـــده می گفـــت خانـــه ی 
کی  جیمـــی در محله ی بســـیار خطرنا
پلیـــس  چنـــد  خوشـــبختانه  اســـت. 
محلـــی مـــا را همراهـــی می کردنـــد. 
نداشـــت.  خوبـــی  اوضـــاع  شـــهر 
هرچـــه جلوتـــر می رفتیـــم خانه هـــا 
بیشـــتر به خرابه شـــبیه می شدند. 
گلولـــه  همه جـــا بـــه آســـانی جـــای 

دیـــده می شـــد.
خانـــه ی  رســـیدیم.  نهایـــت  در 
در  بـــود،   کوچـــک  خیلـــی  جیمـــی 
آن جـــا  نفـــر  ده  حـــدودا  کـــه  حالـــی 
زندگـــی می کـــرد. فضا بوی بســـیار بدی 
مـــی داد. ســـقف خانـــه از چندجـــا چکـــه 
کوچک مـــدام به ما  می کـــرد. چند بچـــه ی 
گلولـــه  نـــگاه می کردنـــد. روی دیوارهـــا جـــای 
گرفتم بـــا خانواده ی جیمی  مانده بـــود. تصمیم 
کافی  کنـــم. آن هـــا می گفتند تهیه ی غـــذای  صحبت 
برایشـــان دشـــوار اســـت. حتی آب آشـــامیدنی سالم هم 
تیرانـــدازی  همیشـــه  اطـــراف  آن  می گفتنـــد  نداشـــتند. 
بســـیار  محلـــه  آن  در  جیمـــی  آمـــد  و  رفـــت  می شـــود. 
گـــروه ناراحت شـــده بودند. به  ک بود. همـــه ی  خطرنـــا
ســـراغ خـــود جیمی رفتـــم. بـــا آن نـــگاه آرامش. بـــه نظر 
گرســـنه می آمـــد و درصـــدی از وزن بدنـــش را از دســـت 
داده بـــود. بـــا ایـــن حـــال خیلـــی زرنـــگ و باهـــوش بود. 

کنـــی. خیلـــی زود می توانســـتی بـــا او ارتبـــاط برقـــرار 
گوش کن و دوست داشـــتنی   جیمی در یک جمله حرف 
بـــود. ای کاش می توانســـتم او را با خـــودم از آن جا ببرم. 
کافی،  بـــه نظرم ســـازمان باید عـــالوه بر جیـــره ی غذایی 
کند.  یـــک ســـرپناه مناســـب هـــم بـــرای جیمـــی تعییـــن 
کـــه او در ســـن رشـــد اســـت.  خصوصـــا در ایـــن شـــرایط 
خانـــواده ی جیمـــی نمی توانســـتند حقوق اولیـــه ی او را 
کنند. بیچـــاره جیمی، هیچ وقت ســـگی  برایـــش فراهـــم 
بـــه زیبایـــی او ندیده بـــودم. وقتـــی از آن جـــا می رفتیم، 

داشـــت دمـــش را برایمان تـــکان می داد. 

کلینتون مایکل 
گزارش گر ارشد یونیسف

کودکان سازمان ملل متحد صندوق 
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عرفانه فتحیان

کل موفق باشیم؟  کل موفق باشـــیم؟« بـــه قلم انتشارات: نگران های بازنشستهنویسنده؛ تانکی شونعنوان: چگونه یک دبیر  کتـــاب »چگونـــه یـــک دبیـــر 
ســـاده و شـــیوای تانکـــی شـــون )از اقـــوام بانکـــی مـــون( 

دربـــان دو دهـــه اخیـــر ســـازمان ملـــل بـــه رشـــته تحریـــر 
کتـــاب حاصـــل تجربیـــات عینـــی او  در آمـــده اســـت.این 

خدمتـــش بـــوده اســـت.در معاشـــرت بـــا دبیـــران مختلـــف ســـازمان ملـــل دوران 
که شون دســـت نوشـــته های خود را  گذشـــته بود  ســـال 

که غالبا پشـــت در دستشـــویی ســـوم در طبقـــه هجدهم 
ســـازمان ملـــل می نوشـــته در اختیار یـــک ویراســـتار قرار 

داد و او هـــم بـــا نظارت خود شـــون، اقدام به انتشـــار این 
کتـــاب نمود.

کتاب نویســـنده ســـعی دارد راهکار هـــاى مفید را  در این 
گام در اختیار  گام به  مشـــتاقان این چارپایه قرار دهد.به شـــکل پدیده اى مکتوب و البته 

نویســـنده برای اینکـــه در ابتـــدا بتواند اعتمـــاد مخاطب 
جهـــت  صالحیـــت  دارای  را  خـــود  و  کنـــد  جلـــب  را 

بدهـــد، در مقدمـــه  نشـــان  رازهـــای موفقیـــت  آمـــوزش 
ملـــل  ســـازمان  در  خـــود  گیـــر  چشـــم  پیشـــرفت های  از 

کـــه چگونـــه توانســـته بعد  می گویـــد و توضیـــح می دهـــد 
کافه مـــِن ســـازمان پا به ســـاختمان  از مدتـــی رفاقـــت بـــا 

اصلـــی بگذارد و ابتـــدا به عنوان یکـــی از نظافت چی های 
کار  دستشـــویی های طبقه 18 ســـازمان ملل مشـــغول به 

کند. کـــم پله هـــای ترقـــی را طـــی  کـــم  شـــود و بعـــد 
بعـــد از مقدمـــه فصـــل اول با عنـــوان »چشـــمت رو تنگ 

تاثیـــر  خصـــوص  در  نویســـنده  تجربـــه  بـــه  عزیـــزم«  کـــن 
ریاســـت ســـازمان ملل اختصـــاص دارد.ویژگی هـــای اخالقی و حتی ظاهری برای تصدی پســـت 

»تانکـــی« در ایـــن فصـــل می نویســـد: اینکـــه بـــه لحـــاظ 
ظاهـــری از  نژاد چشـــم تنگ ها باشـــید و ابرو هـــای فتحه 

که شما  پشـــن های موثر است  طور نیز داشـــته باشـــید از آ
که بـــراى وظیفهݘ اصلی  را در اولویـــت قـــرار خواهد داد چرا 

کار راه انداز  ایـــن منصـــب، چنیـــن چهـــره ای بـــه شـــدت 
 ! ست ا

بعـــد از توضیـــح دربـــاره خصلت هـــای ظاهـــری و ُخلقی، 
گـــذار  مخاطـــب در میانـــه راه بـــه نکتـــه ای عجیـــب و اثـــر 

که خـــود ســـالهای متمادی  برخـــورد می کند. نویســـنده 
در بخش ســـرویس بهداشـــتی ســـازمان ملل فعال بوده، 

بـــا آوردن فهرســـتی از بهتریـــن اورولوژیســـت هـــای حال 
که بـــرای انتخاب  حاضـــر دنیـــا، از مخاطـــب می خواهـــد 

بـــه عنوان رییس ســـازمان ملـــل به متخصـــص اورولوژی 
کلیه های خود مطمئن شـــود. کند و از ســـالمت  مراجعه 

بســـیار  وقتـــی  اســـت:  آورده  گام  ایـــن  توضیـــح  در  او 

گهان مقدار  کلیـــوی نا هیجانزده باشـــید، غده های فوق 
زیـــادی آدرنالیـــن در خـــون ترشـــح می کننـــد. آدرنالیـــن 
ســـبب افزایـــش شـــدت ضربـــان قلـــب می شـــود. ایـــن 
گشـــاد می کند  مـــاده، رگهـــای متصل بـــه ماهیچه ها را 
و عـــالوه بـــر آن موجـــب افزایـــش غلظت قنـــد در خون 
که بـــدن، خـــود را با  می شـــود. بـــه این طریق اســـت 
شـــرایط تطبیـــق می دهـــد و ایـــن رویکـــرد بـــرای ابراز 
نگرانی هـــای پی در پـــی آنهم به صورت لـــم داده بر 

کرســـی دبیـــری، الزم و ضروریســـت.
گام به خاطـــرات خود مبنی  ســـپس در ادامـــهݘ این 
بـــر تردد های مکرر برخـــی دبیران در این ســـال ها 
کـــه از قضا  به ســـرویس های بهداشـــتی ســـازمان 

کیوســـک او بوده اســـت می پردازد. در دیـــد 
کپســـول تجربـــهݘ ســـازمان، در  »تانکـــی شـــون«، 
پایـــان خواننـــده را بـــا دو نکتـــهݘ حیاتـــی آشـــنا 
که  می کنـــد و رمز موفقیـــت را در ایـــن می داند 
دبیـــر، لیســـتی از حامیان مالی ســـازمان تهیه 
کرده و همواره در جیب خود داشـــته باشـــد، 

گنده!  علـــی الخصـــوص حامیـــان 
او ذیـــل ایـــن مطلـــب ســـوتی های »بانکی« 
می کنـــد  خویـــش  توصیـــهݘ  پیوســـت  را 
نداشـــتن  همـــراه  شـــود  مشـــخص  تـــا 
بـــه  می توانـــد  چگونـــه  فهرســـت  ایـــن 
الجـــرم  و  نســـنجیده  موضع گیری هـــای 
بـــه  منجـــر  آینـــده  در  آنهـــا  تصحیـــح 

شـــود. آبروریـــزی 
ایـــن شـــاهکار مدیریتی در پایان ســـال 
کل  آمـــدن دبیـــر  کار  بـــا روی  و   ٢٠١6
جدید ســـازمان ملـــل و اتمـــام دوران 
مســـئولیت بانکی و تانکـــی، در ٣65 
)مجمـــوع   ١٠5٩ تیـــراژ  بـــا  صفحـــه 
جمعیـــت اروپـــا و امریکا بـــه حذف 

ارقـــام پایانی( منتشـــر شـــد.
بـــه  توجـــه  بـــا  محصـــول  قیمـــت 
کشـــور  نظامـــی  سیاســـت های 
بـــرای  و  بـــوده  متفـــاوت  شـــما 
ســـایت  بـــه  بیشـــتر  اطالعـــات 
فرماییـــد:  مراجعـــه  انتشـــارات 
www.negaranchairOff.
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عموابنیکمون

 سبحان ملک محمدی

کالم است عمو بان  کی  مون  مرد 
 ُنطِق مدام است عمو بان  کی  مون

 کار عمو شد همه دلواپسی
 وقِف َعوام است عمو بان  کی  مون

گفته اند:  عده  ای از مردِم ما 
گام است عمو بان  کی  مون«  »گام به 

 در پِی آرامِش خلِق خداست
 ِانِد مرام است عمو بان  کی  مون

 حرِف حقوِق بشری را زده
 الیِق جام است عمو بان  کی  مون

که به قلبم نشست!  روز نخستین 
ُکجام است عمو بان  کی  مون؟  حال، 

گاهی به میخ  گاه به َنعلش زده 
 وحشِی رام است عمو بان  کی  مون

 دغدغه  اش موشِک ایران شده
که ِدرام است عمو بان  کی  مون  بس 

ک  کودک و نوزاِد یمن یا بارا
کدام است، عمو بان  کی  مون؟  عشِق 

 آلِت دسِت همه ی اغنیاء
 ِمثِل غالم است عمو بان  کی  مون

 گوش به فرماِن ُسعودی است او
 ُسست مقام است عمو بان  کی  مون

گرفت از عربستان بسی  رشوه  
 فکِر طعام است عمو بان  کی  مون

کیسه  اش  پر شده از پوِل عرب 
 بانِک حرام است عمو بان  کی  مون

 شعِر مرا ناِم عمو شد ردیف
حرف، تمام است عمو بان  کی  مون

معرفی کتاب

دستشوییرااپسبداریم
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کشک ســـابی می تواند  کوچک ماست مالی و  کمیســـیون 
کنـــد؛ نیـــازی بـــه اقـــدام  اختالفـــات بین المللـــی را محـــو 

کشـــورها نیست. شـــخصی 

عناصر ضمانت اجرا
که همـــان تدابیـــر پیش بینی شـــده در  1- عنصـــر قانونـــی 
کـــه در همان متـــن قانون هـــم جان  متـــن قانـــون اســـت 
بـــه قانون آفریـــن تســـلیم نمـــوده و فرصت عرض انـــدام را 

نمی یابـــد.

کـــه با توجه  ۲- قـــدرت اجرایـــی برتـــر بر نیروهـــای جامعه 
کل آن،  این  به قدرت زیاد ســـازمان ملل و شـــخص دبیـــر 
عنصـــر را همینـــک یک»ِپـــخ« ســـاده تحت الشـــعاع قـــرار 

می دهـــد. 

انواع ضمانت اجراهای حقوق بین الملل
باعـــث  کشـــورها،  1- وجـــود منافـــع مشـــترك و متقابـــل 
دچـــار  بین الملـــل  حقـــوق  ناقـــض  اقدامـــات  می شـــود 
کشـــور یـــک تخلف  گر دو  که ا نســـبیت شـــوند؛ به طـــوری 
واحـــد را انجـــام دهنـــد؛ بـــا توجـــه بـــه نـــوع رابطه شـــان با 

کشـــورهای قلـــدر مـــورد قضـــاوت قـــرار می گیرنـــد.
بـــه  ربطـــی  عنوانـــش  خـــالف  بـــر  البتـــه  خودیـــاری:   -۲
کشـــورها به  که  کمک های مالی  خودیاری نداشـــته و بـــه 
صـــورت داوطلبانه به ســـازمان های بین المللی می کنند؛ 

می شـــود.  اطالق 
3- احســـاس مســـئولیت اخالقی: این مورد مدت هاست 

که در حالت اســـلیپ به ســـر می برد
حســـاب  های  ســـاختن  مســـدود  و  امـــوال  ضبـــط   -4
اســـاس  بـــر  نامعلـــوم  دالیلـــی  بـــه  بنـــا  کـــه  کشـــور:  یـــك 
ضرب المثل»بـــه در بگیـــن دیوار بشـــنوه« اجرا می شـــود. 
گـــر فاش شـــود عربســـتان در حمـــالت یازده  بـــرای مثال ا
ســـپتامر نقش داشـــته ۲ ملیون دالر از امـــوال ایران بلوکه 

می شـــود! 
کیفـــری: در ایـــن روش بـــرای تنبـــه  5- ضمانـــت اجـــراي 
کشـــورهایی  افـــرادی هم چـــون بـــن الدن و مـــال عمـــر بـــه 
نظیـــر آمریـــکا مجـــوز می دهنـــد تا بـــا پرتاب بمب مراســـم 
کرده و موجبات  گرم  کســـتان را  عروســـی افراد عادی در پا

کنند. حســـادت آن هـــا را فراهـــم 
6-  ضمانـــت اجراي مالـــی و مادی: در قالـــب پول چایی 

کارمندهای ســـازمان ملل پرداخت می شـــود.

ناصرجوادی

»ضمانـــت« در لغـــت بـــه زمین  گیـــري و »اجـــرا« بـــه راندن 
معنـــا شده اســـت. در اصطـــالح حقوقی»ضمانـــت اجـــرا« 
بـــه معنـــای حمایـــت مراجـــع رســـمی در اعمـــال قانـــون 
اســـت. امـــروزه این حمایـــت در قالب  حمایـــت مالی و به 
وســـیله  دالرهـــای دارای اســـانس نفـــت صـــورت می گیرد 
بســـته های  در  موجـــود  نفـــت  بـــوی  گفته می شـــود  و 
کـــه بـــرای اجـــرا و  اســـکناس، صـــورت مســـئله حقوقـــی را 
عمـــل، نیازمنـــد ضمانـــت اســـت را می شـــوید و می بـــرد. 
اصطـــالح یا عبـــارت »ضمانت اجـــرا« در آخرین نســـخه از 
دایرة المعارف»بانکـــی مونـــا« بـــا عنـــوان kashk آمـــده و بر 
کـــه از خســـتگی مفـــرط  مجازات  هایـــی اطـــالق می شـــود 
ک  رنـــج می برند و در عهدنامه هـــا و قوانین بین المللی خا
میخورنـــد و حـــس اجرایی شـــدن را ندارنـــد. هم چنین در 
تعریف kashk در فرهنگ حقوقی "ســـبك" آمده: مجازات 
یـــا دیگـــر مکانیزم  های اجـــرا در حقـــوق بین الملـــل را»کی 

کرده« کی اجـــرا  دیـــده، 

تاریخچه:
اولین بـــار ضمانت اجـــرای حقوق بین الملـــل، در موضوع 
حکمیت ماهی گیری در ســـواحل اقیانـــوس)191۰( اطلس 
مطرح شـــد و آخرین بار در مســـئله انتشـــار نام عربســـتان 
کودکان. البتـــه در این مورد  در فهرســـت ناقضیـــن حقوق 
آخـــر ســـازمان ملـــل خیلـــی زود به اشـــتباه خـــود پی برد و 
که  گرفـــت؛ مشـــخص شـــد  کـــه صـــورت  بـــا بررســـی هایی 
کنتـــرل جمعیت  اقدامـــات عربســـتان در یمن بـــه منظور 
کشـــور بـــوده تـــا درآمد ســـرانه مـــردم یمن بـــاال برود  ایـــن 
ک کـــن نداشـــت؛  کـــه دست رســـی بـــه پا ولـــی از آنجایـــی 
مقداری»ماســـت« روی نـــام عربســـتان مالیـــد و یـــک بار 

کشـــید.  خ  دیگر»کشـــک«بودن قوانیـــن خـــود را به ر

اهمیت بحث
کارهای  کشـــور ما عده ای بی اطالع از ساز و  متأســـفانه در 
کـــه ایـــن نهـــاد در حـــل  ســـازمان ملـــل و نقـــش پررنگـــی 
و فصـــل منازعـــات حقوقـــی در عرصـــه بین الملـــل دارد؛ 
نســـبت به قـــدرت اجرائـــی آن بی اعتمـــاد بـــوده و راه حل 
کشـــورمان را در تالش شـــخصی و  اختالفـــات بین المللـــی 
که ایـــن امر هزینه هـــای زیادی  مقاومـــت ملی می داننـــد 
کشـــور تحمیـــل می کند. هدف این مقاله این اســـت  را به 
کند وقتی ســـازمان ملل بـــا ایجاد دو  تـــا به همـــگان ثابت 

افشار جابری 

 ای مظهر درد و غم و اندوه جهانی
کالنی  بی  شک تو نماد نگرانّیِ 

 هربار تقی خورده به توقی نگرانی

 ای در به در، ای دغدغه مند عصبانی 
 می  ترسم از این حجم عظیم نگرانی

که محل غم و مجموعه  ی درد است  قلبت 
 رنگت ِز بس ابراز تأسف شده زرد است 
گریه و زاری تو شایسته   مرد است؟  ِکی 

که شغلت بشود غازچرانی کاش   ای 
 می  ترسم از این حجم عظیم نگرانی

کور  دور از تو حسود و بشود چشم بدش 
کتت وصله   ناجور  مردانه نچسبد به 

کسی رشوه و دستور  هرگز نگرفتی ز 

که می  خندم از آن َانگ تبانی  هرچند 
 می  ترسم از این حجم  عظیم نگرانی

 در شأن شما زاده شد از روز ازل غم
 پیوند عجیبی است میان تو و شلغم

 عمق نگرانی تو از عرض به حلقم

 پاشو بده یکبار به این وضع تکانی 
می  ترسم از این حجم عظیم نگرانی

برریسمضانتاجرادرحقوقبینامللل
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عکسخند
یس!

کنم  تونستم جنایات عربستان رو ماستمالی 

کن بانکی خوب دقت 
اینجا جنایات ما تو عراق و یمنه،
کتور بگیر  اینا رو فا

کنم؟ کی ماستمالی  خدایا تا 

کنی کاریش میکنم ولی از دفعه بعدی باید مایه رو بیشترش  این دفعه رو یه 

هی تو!
اول اون دسته پول لعنتی رو نشون بده بعد بیا با هم حرف بزنیم

گه پوالش نباشه جفتمون هیچی نیستیم که ا بزن به سالمتی اسرائیل 

نیم ساعت دیگه وقت ابراز نگرانیمه

سید حمید علیزاده
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