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سی ام بهمن ماه، عده ای از دراویش 
در اعتراض به دستگیری و ضرب و شتم 
و کشیدن دندان های پیش با آچارشالقی 
و فروش کلیه و جگر و قطع دست و پای 
یک��ی از برادرانش��ان ک��ه جرمش تنها 
گذاشتن س��بیل بود، خواس��تار آزادی 
فوری و بی قید و ش��رط وی ش��دند. با 
طوالنی ش��دن اعتراضات و فرارس��یدن 
ش��ب، تعدادی از دراوی��ش، با توجه به 
خوی انس��ان دوستی خود، سعی کردند 
با کوکتل مولوتف آتش��کی برافروزند تا 
نیروهای پلیس گرم ش��وند که با حمله  
وحشیانه نیروهای نظامی مواجه شدند. 
درحالی که پلیس این مظلومین بی ادعا را 
به شدت مورد ضرب و شتم قرار می داد، 
راننده یک دس��تگاه اتوبوس سعی کرد 
جان خودش را نجات دهد که حادثه ساز 
شد. این فرد داشت برای خودش با دنده 
ی��ک آرام از آن گوش��ه می گریخت ولی 
نیروهای رژیم به سمت اتوبوس دویده و 
سعی کردند با زدن کله خود به اتوبوس 
آن را متوقف کنند که این حرکت باعث 
کش��ته ش��دن تنی چند از آنان شد. به 
گفته ش��اهدان عینی یکی از نیروها نیز 
خ��ودش را با قمه زخم��ی کرد و پس از 
خالی کردن چندین گلوله س��اچمه ای 
به سر و صورتش، خود را وسط دراویش 
انداخت تا هم آنان را بترساند و هم مقصر 
جلوه دهد. گفتنی اس��ت راننده اتوبوس 
فردی با دو دختر است که بین اهل محل 
به دست به خیری معروف است و سوراخ 
الیه ازن را هم او بسته اما به زودی توسط 

رژیم محاکمه خواهدشد.

تیغ و تیری ست 
تحفه درویش

گزارش بی بی سی از حمله رژیم به دراویش

   محمدامین میمندیان 

امیر دانشجوی رش��ته فلسفه است که به تازگی و 
با تحریک یکی از همکالسی هایش که از قضا مسئول 
بس��یج دانش��جویی دانشگاه اس��ت و پدری سپاهی و 
جانباز )با درصد تقریبی۹۰ درصد( و مادری بی س��واد 
و به ش��دت محجب��ه دارد )تا این حد که همس��ایه ها 
سال هاس��ت فقط بین��ی او را دیده اند( تصمیم گرفته 
برای جنگ به سوریه برود. مادر امیر که استاد دانشگاه و 
عضو فعال انجمن حمایت از انقراض کفتارهاست، با این 
تصمیم امیر مخالف است و هر شب بعد از شام، وقتی 
مشغول خوردن دسر هس��تند، با هم سر این موضوع 
بحث می کنند و هربار امیر کاراملش را نصفه گذاشته و 

با عصبانیت به اتاقش می رود. 
س��رانجام مادر امیر خیلی جنتل وومن به امیر اجازه 

می دهد آزادانه و در فضایی عاری از هر گونه دیکتاتوری و 
دیکته کردن عقاید، خودش راهش را پیدا کند و برود با 

چشمان خودش حقایق را ببیند.
 امیر با بچه های بسیج وارد شهر حلب می شوند. مردم 
شهر با شادی در حال خرید ماهی قرمز و سمنو برای عید 
هستند و همه به هم لبخند می زنند و شادی از چشم همه 
شان بیرون می زند. امیر، متعجب دنبال داعش می گردد 
اما از طریق صفورا، دختری دورگه سوری � آلمانی که هر 
شب سه بار از پدر سوری اش کتک می خورد و عاشق امیر 
شده متوجه می شود که داعش یک افسانه است و وجود 
خارجی ندارد. صفورا تمام ۱۸۵۱۸۰ کیلومتر مربع خاک 
سوریه را با دوچرخه به امیر نشان می دهد و او را مطمئن 
می کند که سایه جنگ، فقط ساخته  ذهن حکومت بشار 

اسد و حکومت ایران اس��ت. امیر و صفورا سرانجام، سر 
دوچرخه را کج می کنند و به سمت ایران رکاب می زنند 
و تمام راه در مورد س��یمون دوبوار و فلسفه  وجودی زن 

صحبت می کنند. 
مادر امیر روی صندلی ننویی خود در بالکن خانه 
نشسته و پیپ می کشد و قهوه می نوشد و صفحه آخر 
کتاب جدیدش را می نویسد. امیر و صفورا با دوچرخه 
وارد حی��اط ش��ده و با هم��ان دوچرخ��ه از پله های 
ساختمان باال می آیند و کنار مادر ترمز می کنند. مادر 
نوشتن را تمام کرده و روی میز می گذارد. روی صفحه 
اول دستنویس های مادر، نام کتاب دیده می شود که 
باعث تحیر امیر و تحسین صفورا می شود: “افسانه ای 

به نام داعش”.

 فاطمه سادات محمودیان

اگر تهمینه میالنی می خواست برای شهدای مدافع حرم فیلم بسازد

خوب و بد فرهنگ  در سال 96 معرفی شد
رئیس صدا و سیما ■

در س��ال ۹6 وقتی پای اطالع رس��انی سریع از وقایعی مثل 
زلزله و اغتشاش��ات در میان بود، تلویزیون مس��تند خواب 
زمستانی خرس ها را پخش می کرد، و  دو روز بعد از افتادن 
پس لرزه ها از آسیاب و وقتی کانال نَِنه َقَمر هم برای خودش 
مرجع رس��می اخبار شده بود، با تیتر »فوری« خبر از وقوع 
زلزل��ه م��ی داد! البته ازحق نگذریم صدا و س��یما در عرصه 
فرهنگ بر خالف عرصه اطالع رسانی نه تنها خواب نبود که 
خیلی هم فعال بود،  فعالیت هایی مثال دعوت از آرتیست فیلم 
فارسی برای برنامه شب یلدا جهت تجدید خاطره پدر بزرگ 
و مادر بزرگ ها! تقدیم دو دس��تی آنتن به کسانی که اصال 
به جمهوری اس��المی اعتق��اد ندارند! ب��رای نمایش میزان 
روشنفکری مدیریت س��ازمان)و تبلیغ زیر پوستی چیپس 
سیب زمینی!( عبور با بلدوزر از روی فیلم هایی مثل التاری که 
متاسفانه موجب رواج غیرت و کهیر زدن پوست بی غیرت های 

محترم جامعه می شد.

حاج حسین یکتا  ■

ابوالفضل
سلیمانی

وقتی نفر اول اجرایی کش��ور فقط بنشیند و بگوید »باید 
بش��ود« معلوم است نفرات دوم و سوم والخ هم می گویند 
»باشه!« و  کارها با ورود به فرآیند دایورت! مثل الکپشت 
به س��وی انجام ش��دن می تازند! زلزله کرمانشاه یکی از 
همین اتفاقات امسال بود که درگیر »باید بشود« و »باشه« 
مسئولین شد، و نتیجه اش این شد که با گذشت چند ماه 
هنوز بعضی از مردم خانه خراب توی چادر زندگی می کنند 
و مسئولین هم سرشان مثل کبک تا کمر توی برف است، 
و اگر حاج حسین یکتا آستین باال نمی زد، االن »بعضی« 

از مردم، »همه « مردم بودند!

   سمیرا قره داغی 

ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
چهارشنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

سلبریتی بی سواد سال
  عالیه رجبی

با رای قشنگ لوبیا چیتی ها
دادند به بادمان درِ  پیتی ها

تا سال هزار و چارصد می مانیم
در بند حماقِت سلبریتیها

تو از بس با »درخت« و تاک گشتی
دچار کرم های خاک گشتی

زمستان آمد و پاییز رفته است
چرا حاال »خس و خاشاک« گشتی؟

چه کاری شد! چه صاف و ساده ام من!
برای رفتنت آماده ام من!

پس از هر گفت وگویت توی تی وی
به خود گفتم: “چه رایی داده ام من!”

گفتند به جای اینکه صحبت بکنید!
خوب است به بخت خویش عادت بکنید!

در مساله سقوط بی تقصیریم!
باید همه از کوه شکایت بکنید!

گر چه بنده می چپم آن روز در سوراخ موشوقتی آمد توی کشور بعد با داعش بجنگمرز جغرافی ندارد آدم میهن فروش!حامی مظلوم باید بود در کشور فقط!تا کند این پند را در زندگی آویز گوش:آنقدر الفاظ بد در صفحه اش پر می کنمفحش گویان می روم در صفحه اش مثل وحوشهر که هم با تو مخالف شد خودم می پیچمش!ول کن اصال! معترض در مایه دکتر سروش! یک پروپوستر؟! پروپوزر؟ پروستات؟! پورپوزال؟!با تمام حجم خشم خود بخور هی حرص و جوشجایزه گر خواستی باید که دپ انگر شوی!سخت می گیرد جهان بر مردمان سختکوش!مغز خود را مرخصی بفرست و کال شاد باش!تیپ شاسکولی بزن شلوارهای خز بپوشبعد از آن در فستیوالی توی آلمان یا فرانسابتدا تا می توانی کشور خود را بدوش!دوش با من گفت پنهان، کاردانی تیز هوش!

درس پنجاه و چهارم: استفاده از عقل خواندن

جواد: سالم، چیکار داری میکنی؟
حسن: سالم، دارم از بستن دهان منقدان به خدا 

پناه می برم.
جواد: این کاغذها چیه روش نشستی؟

حس��ن: انتقادهای یک مش��ت آدم بی س��واِد 
بی شناسنامه!

ج��واد: مثل اینکه اعصاب نداری، حق هم داری 
با ای��ن وضعیت تورم مگه برای کس��ی اعصاب 

می مونه؟
حس��ن: خیلی هم حالم خوبه، کدوم بی عقلی 

گفته تورم وضعش خرابه؟
جواد: هیچی من برم تا چیزی سمتم پرت نشده!

حسن: برو هوچی!

لغات جدید
کم عقل: معترض به برنامه های مهار تورم

بی سواد و بی شناسنامه: معترض به روند توافق 
و اجرای برجام

هوچی: کسانی که در مورد رفع نشدن تحریم ها 
سوال می کنند.

به هم وصل کنید:
 بی سواد   منتقدین

سلبریتی ها  بی شناسنامه 
همه مردم  کم عقل  

هواداران دولت  َهوو  

کالس زبان سال
  امین شفیعي

آموزش فارسی در سفر
به مناسبت اعطای پنجاه و چهارمین لقب 

به منتقدان در پایان سال ۹6

  شاهرخ بایرامی

انتقاد پذیری سال
 فهیمه انوری

سقوط سال
محمدرضا عبدی

برف ندیده ها
  صبح، سر سفره صبحانه:

+ مامااان نون نداریم صبحونه بخوریم؟

- نه دخترم، برف اومده نون گرون ش��ده، 

یارانه ها رو بریزن نون می گیریم باهاش.

یازده ظهر، کنار کمد لباس:

- الو مامان؟ این مدیریت بحران دانشگاه 
رو تعطیل نکرده؟

+ نه پسرم، وزیر اومده تو سیمای خانواده 

میگه درس بچه ها عقبه، نمی شه تا تّقی به 

توقی می خوره تعطیل کنیم بخوابیم خونه.
- وزیر خودش کو؟

+ از سر میز ناهار داشت اسکایپ می کرد.

دو بعدازظهر، پای تلفن:

+ الو عشقم؟ ناهارت رو خوردی!

- عش��قم من با ظرف غذا س��ر کوچه ام، 
ماشین نیس برم سرکار.

+ عه؟ پس برو خونه مامانت برات گرمش 

کنه. م��ن اومدم عکس بگیرم، گیر کردم 

الی شاخه درختا، برفزده شدم.

سه بعدازظهر، دم ساختمان متالشی:

+ آقای »مدیریت بحران« شنیده شده با 

چهل سانت برف، کل ساختمان مدیریت 
بحران فروریخته!

- اوال که سی و شیش سانته، بحران تراشی 

نکن. بعدم پس چ��ی؟! »اون دولت که با 

بارش برف س��اختموناش نمی ریخت که 

م��ردم و درخت ها رو بفهم��ه، دیگر رفته 
است.«

چهار بعدازظهر، الی در س��وم واگن دوم 
خط چهار مترو:

م��رد یک: آقا من می دونم ش��هردار رفته 

کیش پوست صورتشو بکشه.

مرد دو: احس��نت به دل گندگی شهردار! 

االن اروپا هم همش همینه. مس��ئولین 

خیلی به خودشون می رسن.

مرد یک: مگه تو اروپام رفتی؟

م��رد دو: ن��ه پارس��ال ی��ه س��فر تایلند 

می خواستیم بریم، بلیت نرسید بهمون.

مرد هفت: انقد حرف نزنید دهنتون بوی 
سیر میده!!

پنج بعدازظهر، برنامه به خانه برمی گردیم:

شهردار ش��اد تهران: یه کاله زردرنگی از 

مدیریت قبل��ی جامونده ب��ود، دادم نون 

خشکی. عمرا هم به عقب بربگردم!

یازده شب، کف خیابون:

+ عمو ببخشید اینا چیه می پاشی رو برف؟

- چون کش��ور در واردات ش��کر خودکفا 

ش��ده، داریم به جای ماس��ه می پاچیم رو 

برف، می خورید زمین کام تون شیرین شه.

دوازده شب، اخبار سراسری:

آقای اصغری: بحران زدگان گرامی! چقدر 

هر شب هشدار بدم برف میاد؟ می بینید 
ملت؟

سید محمد جواد طاهری ■

کامران یاری ■

نتایج همنشینی با درخت سال

 زهرا آراسته نیا
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بودای صلح طلب سال

فهیمه انوری

خوب، بد، زشت هنر در سال 96 معرفی شد

حاتمی کیا ■

درس��ت در س��اعاتی که ابراهیم حاتمی کیا داشت به خاطر کم محلی ها نسبت به 
فیلمش در جش��نواره فجر به خدا ش��کایت می کرد و می گفت که من به این نظام 
وابسته ام, یک عده داشتند مخ سفیر گینه استوایی را می زدند تا هزار دالر بیشتر در 

فیلم جدیدشان سرمایه گذاری کند!
البته پول گرفتن از کشورهای خارجی و سفارتخانه ها تا همین چند سال پیش کار 
باکالسی بود. برخی فیلمسازهای ایرانی فوق فوقش از فرانسه و ننه ملکه بریتانیا پول 
می گرفتند و فیلم می ساختند اما از وقتی که یک نفر رفت از خواهر امیر قطر پول 
گرفت تا علیه خشونت فیلم بسازد, نرخ شکست و هر سفارتخانه دوزاری به فکر پول 

دادن به فیلمسازهای ایرانی افتاد.
حاال درست وقتی که نرخ شکسته بود و هر ننه قمری می توانست از یک سفارتخانه ای 
پول بگیرد و یک چیزی به اسم فیلم بسازد، حاتمی کیا رسما می گفت من فیلمساز 

این نظامم.
پرچمت باالست خیبری.

دیده ش��دن چیز بدی نیست ولی 
به هر طریقی دیده شدن واقع چیز 
ضایعی است، در سالی که گذشت 
خیل��ی ها ب��ه روش های مختلف 
سعی کردند دیده شوند، یکی مثل 
نوید محمد زاده هرچی پیژامه در 
صندوقچه خانه شان بود را پوشید 
و کارش تا دم دم های نپوش��یدن 
پی��ش رف��ت! یکی مثل محس��ن 

افشانی سعی کرد با لباس های روی بند همسایه دیده شود! یکی رفت 
توی کار خوردن ترکیب آبلیمو و سس و مایع ظرفشویی و حتی برای 
دیده شدن راضی به خوردن ترکیب غلط و شکر هم شد! یکی هم مثل 
لیال حاتمی که دید غلط با معده اش سازگار نیست، در حاشیه جشنواره 
فیلم برلین وطنش را بس��اط کرد و داد زد معاوضعه یک کشور نفت 
خیز با یک خرس جشنواره! ولی از بخت بدش همه این وطن فروشی 
را دیدند جز داور ها! و او که میهنش را فروخته بود تنها به برداش��تن 
یک موز بس��نده کرد و برگشت تا در سینمای جمهوری اسالمی پول 

سفر های تفریحی آینده اش به اروپا را جمع کند!

تهمینه میالنی ■

نا ناتانائیل! ای کاش عظمت در 
نگاه تو باشد نه در آنچه بدان می 
نگری، اگر برای همه یک جمله 
زیباس��ت برای تهمینه میالنی 
س��بک زندگی است! او که قبال 
با استفاده از همین نوع نگاه همه 
ایرانی ها را از یک طرف و بدون 
بالنس��بت عقده ای دانسته بود، 
این بار بر اث��ر عود کردن داعش 

مغزش و سرایت به نگاهش گفته که مردم ایران نسبت به علت شهادت 
ش��هدای مدافع حرم بحث و اعتراض دارند! کاش در نگاه خانم میالنی 
یک سیر انصاف و دو صفحه منطق دوره دبیرستان)ولو جلد خالی!( بود 
ی��ا حتی اگر اینها هم نبود حداقل ان��دازه یک تخمه آفتاب گردان مغز 
در چش��م! شان بود که متوجه می ش��دند این که بگوییم مردم ایران 
نسبت علت شهادت ش��هدای مدافع حرم بحث و اعتراض دارند از این 
که بگوییم مردم تهران به آلودگی هوای دماوند و توچال اعتراض دارند 

هم خنده دارتر است!

از صلح، لباس قرمزی دوخته ای

پوشیدی و تّل آتش افروخته ای

شیطان ز قساوتت به وجد آمد، گفت:

“شاگرد گلم! عجب پدرسوخته ای!”

قرار بود حاشیه های همایشی با موضوع حمایت از تولید ملی 
و کنترل واردات خارجی را که در سالن تالش وزارت راه و رفاه 
 Bugatti نفت سازی برگزار می شد، بنویسم. موکت بنفش
که کف سالن را پوشانده بود اولین چیزی بود که نظرم را جلب 
 Atelier Cologne کرد، از بوی ادکلن گوگیجه گرفتم، از
زده بودند تا  Diorو Tom Ford ؛ روی میزهای صبحانه 
همه چیز برای پذیرایی گذاشته شده بود از yomorta گرفته 
تا مربای madrono tree و چای ahmad. مراسم طبق 
معمول مشکل بلندگو داشت و شخصی که داشت مشکل را 
برطرف می کرد زیر لب ش��جره نامه چی��ن را مرور می کرد. 
مجری برنامه با ک��ت و ش��لور dolce gabbana باالی 
س��ن رفت و از یکی از مسئولین دعوت کرد تا بیاید. از داخل 
کیف سامسونیت اهدایی، خودکار Canco را بیرون آوردم تا 
یادداشت برداری کنم. همسر سخنران گوشی Apple خود را 

از کیفش درآورد و شروع به فیلمبرداری کرد.
سخنران از ایجاد طبقه کارگری و سرمایه داری ابراز تاسف کرد 
و با بیان I am sorry مردم را به مبارزه با این فاصله طبقاتی 
ف��را خواند و گفت: ما باید Light کار و اش��تغال را همواره با 
تولید کاالهای originalو antic تابناک نگه داریم. پس از 

اتمام کلیپ مجری پشت میکروفن اعالم کرد:
صاحب خودروهای فورد شاس��ی بلند و مازراتی قرمز لطفا به 
محل پارک خودرو مراجعه کنند. در دقایق پایانی برنامه از چند 

کارآفرین نمونه  با اهدای تندیس برج ایفل تقدیر شد.

راهکارهایی برای اینکه پس از قرارگیری در گروه مرگ جام 
جهانی فوتبال، مرگ شیرین تری را تجربه کنیم!

1- فحش بدهیم! 
این تکنیک بسیار مجرب، از سکته های قلبی و مغزی پس از 
آگاهی از قرارگیری تیم ایران در گروه مرگ، جلوگیری می کند. 
ستاره های تیم حریف از مهمترین  هدف ها هستند و حاال که با 
پرتغال همگروه شده  ایم، چه کسی فحش خورتر از کریستیانو 

رونالدو!
این فوتبالیس��ت مزلف باید بفهمد که ما ن��ژاد برتر در دنیا 
هس��تیم و هنر و فوتبال و فرهنگ و هرچیز خوبی نزد ما است 
و بس! پس باید کاری کرد که هر زمانی توپ به رونالدو رسید، 
یاد فشار روحی و ناموسی هموطنانمان در اینستاگرامش بیفتد 
و پایش بلرزد. البته می توان با توجه به محبوبیت باالی اس��تاد 
مشایخی در کشور پرتغال، از ایشان خواهش کرد پس از بازی به 
این کش��ور برود و از رونالدو دلجویی کند تا دیگر عذاب وجدان 

هم نداشته باشیم. 
برای یک فحاشی حساب شده، باید تقسیم وظایف مردمی 
ص��ورت بگیرد. یک عده در صفحه رونالدو فحش بدهند و یک 
عده هم در صفحه بدل رونالدو. مطمئنا عادالنه نیس��ت که این 
ش��خص بدلی، فقط موقع عش��ق و حال و سلفی گرفتن ادای 
رونالدو را در بیاورد. او اگر راست می گوید و واقعا عاشق رونالدو 

است، باید تا آخر پای آرمان های او بایستد.

2- از تیترهای مناس�ب و نژادپرستانه در رسانه ها برای تحقیر 
حریفان بهره ببریم

تیترهای پیشنهادی پیش از بازی با پرتغال، اسپانیا و مراکش 
به ترتیب عبارتند از:

-  جام جهانی به صرف میوه؛ چاقوی ناب ایرانی تا دس��ته 
در پرتقال خونی! 

- گاوهای اسپانیایی اسیر ماتادورهای دالور آریایی
- ش��ورش بچه های کافه ن��ادری در کافه 

بوگندوی کازابالنکا!

3- امید بدهیم
از حذف  پس 

مقتدران��ه در مرحله 
گروه��ی، باید ی��ادآوری 

کنیم که ارزش های ما مثل 
اینترن��ت نامحدود می ماند که هیچ 

وقت و تحت هیچ شرایطی، از آن کم 
نمی شود و باید از همین فردا کار 

را شروع کنیم تا چهارسال بعد 
بتوانی��م از گروهم��ان صعود 

کنیم!
 درنهایت، با هواداری از تیمی 

که احتمال می دهیم به فینال برسد، از 
جام جهانی لذت می بریم!

چگونه از قرار گرفتن در گروه مرگ لذت ببریم؟
 علی عموکاظمی

تبعات

 قرعه کشی سال

س�واالت آزمون ورودی اس�تخدامی مراکز 
دولتی برای افراد ویژه

سوال1:                    ) 2نمره(
میزان در آمد روزانه پدر خود را بنویسید.

در ص�ورت کمبود فضا می توانید به پش�ت 
برگه مراجعه کنید

سوال2:                    )2نمره(
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

بعد از آنکه یک حادثه مهم در کش�ور اتفاق 
می افتد من....

الف: به عامالن حادثه فشار ایمیلی می آورم
ب: دو تابعیتی هستم و به خارج کشور فرار 

می کنم
ج: توییت می نویسم

د: بعد از یک ماه س�کوت اعالم می کنم که 
همه بیمه بودند

 سوال3:                    )2نمره(
خاکینه چیست؟

الف: نوعی تخم مرغ عربی است
ب: خاکی است که بعد از فرو رفتن در حلق 
مردم اعالم وجود می کند و می گویدخاک...

اینه
ج:یک نوع غذای جنوبی که به صورت رایگان 

در بشقاب های مردم ریخته می شود
د: استخدام یا انتخاب یکی از گزینه های ب 

و ج

 سوال4:                    )2نمره(
اگر در جایگاه مدیریت ق�رار بگیرید و قرار 
باشد فردی را با عنوان  علت تمام بدبختی ها 
استخدام کنید، فرد مورد نظر کدام است؟        

الف: ب.ز
 ب : خانواده آقای رجبی

 ج  : مدرسان شریف
 د   : دهه شصتی ها

سوال۵:                    )2نمره(
از نظر ش�ما مهمترین ویژگی الزم  برای یک 

مسئول کدام گزینه است؟
الف: تسلط داش�تن به زبان انگلیسی جهت 

نوشتن توییت برای اعمال فشار
 ب: داشتن فن بیاِن مناسب جهت گفتن جمله 

تقصیر دولت قبل است
 ج: مبتال بودن به آلزایمر فصلی

  د: دادن آزادی بی�ان به منتقد جهت انتخاِب 
زندان مورد عالقه خود

 سوال6:                    )10نمره(

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
بع�د از انجام آزمایش بگم بگم ژِن ش�ما کدام 

است؟
الف:ژِن مرغوب

ب: ژِن بابام
ج: بگممم؟

د: جرات داری یه بار دیگه بپرس

کامران یاری ■

امتحان نهایی سال 96
لو رفت!

 سیده حدیث میرفضلی

لیال حاتمی ■

شکالت تلخ
حاشینه نگاری همایشی با موضوع عمل به شعار سال

-مگه نگفتم تا آخر درس  چگونه بزاییم  می پرسم؟+اونجا رو نخوندیم خانم-خب بگو که بچه ها چجوری به وجود میان؟مهسا 9 ساله و معلمش   سحر فتحی

پیمان 12 ساله و پدرش
-نه اصال. منم مث خودت دارم بابا می شم!+چرا؟ ریاضی 20 شدی؟-بابا مژده بده

+یعنی مثل کاری که امام حسین کرد-مبارزه با ظلم یعنی چی؟+یعنی دگرگونی، مبارزه با ظلم و اینا-مامان انقالب یعنی چی؟مجید 15 ساله و مادرش
-امام حسین کیه؟

عاقد و شیما 24 ساله
+ب��ا اجازه بزرگترا و پس��رمون و دخترکوچولوی تو -عروس خانم وکیلم؟

راهیمون بله
+ ت��ور لحظه آخری ای��ران داریم 3روز و 4 ش��ب. -یه جایی میخوام که برم مجردی یه صفایی بکنممسافر و آژانس مسافرتی در پاتایا

مخصوص مجردها

دیالوگ های بیست سی سال بعد از اجرای 2030از پاتایا به پامنار
   محمدامین میمندیان 

داوود افرازی ■

من عامل هر فساد و پستی هستم

هرچیز بگویید که هستی هستم

لطفا تو فقط بگو که برجام چه شد؟

من معترفم یک دهه شصتی هستم

متهم سال
 زهرا آراسته نیا
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خوب، بد، زشت سیاست  در سال 96 معرفی شد

حجت االسالم و المسلین آل هاشم ■

در حال��ی که بعضی ه��ا تابلوی خطر در 
اطراف تریبون نماز جمعه نصب کرده اند 
و به مردم هشدار می دهند که اگر به آنها 
نزدیک شوند، روی مین می  روند و با برف 
سال آینده)اگر خشکسالی نشود!( پایین 
می آیند، حجت االسالم »سیدمحمدعلی 
آل هاش��م« امام جمعه تبریز، نرده های 

مابین مردم و مسئولین را در مصلی نماز جمعه برچیده و با تاکسی و پهلو به پهلوی 
مردم در شهر تردد می کند تا هم ثابت کند، اطراف هیچ امام جمعه ای به صورت 

پیش فرض مین وجود ندارد و هم این که، بدون پرادو هم می شود خدمت کرد!

اسحاق جهانگیری ■

در سالی که گذشت با شیوه جدیدی از مدیریت در 
کشور آشنا شدیم به نام  بنداز گردن یکی،  در این 
شیوه زمین لرزه کرمانشاه را به گردن مسکن مهر! و 
همه بدبختی های کشور را هم گردن دهه شصتی ها 
انداخته! و خود به رسالت اصلی تان که همانا سر کار 
گذاشتن مردم در انتخابات ریاست جمهوری و داغ 

کردن تنور مناظرات و البته اکران عمومی تراشیدن سر پسرتان است می پردازید! 
کارشناسان ارزش مجموع عملکرد اسحاق جهانگیری در سال96 را بدون احتساب 

ضررهای ناشی از کشت تخم لق با نیم کیلو ِکِره برابر دانسته اند. 

می دادم. متاس��فانه جناب معاون اینجا قواعد الکچری را از س��ان روف بیرون می آوردم و برای مردم دس��ت تکان انصافا آن پذیرایی بود؟! من جای ایشان بودم فقط سرم را مهمان را کسی می دانند که میزبان از او پذیرایی می کند. الف- ایش��ان مهم��ان آن چادر بوده ان��د. همه لغتنامه ها 
رعایت نکردند.

س��رمایه را می داد؟ اصال تقصیر صداوسیما است که همه بگیرد. اگر نمی کردند چه کس��ی جواب آن 200 میلیون بودند تا جلوی دوربین تبلیغی شود و کاسبی ایشان رونق این کفشها را به سفارش دختر مظلوم یکی از وزرا پوشیده کارهای دولت محترم هدفدار بوده است. من شنیده ام که ب- بعضی چیزه��ا را که نباید تابلو کرد. اینکار مثل بقیه 
جا دوربین دارد.

یا ویال بود شک نکنید با کفش نمی رفتند.ذهن شان زندگی در چادر را یک شوخی می داند. اگر خانه گذاشته اند. ایشان آنقدر خانه و ویال از مفسدان دیده اند که مهم هس��ت اما ایش��ان تمرکز خود را روی مبارزه با فساد برای یک معاون اول کثیف شدن پتو و زیلو مهم نیست؟! ج- س��وال های جهت دار نپرس��ید. چ��را فکر می کنید 
کفشی که هیچ، یادتان هست کفش نداشتیم که در چادر عقب افتادگی سال های گذشته را جبران کند؟ بازدیدهای دو دقیقه ای کفش هایش را درآورد؟ پس چه کس��ی باید د- مگر یک معاون اول چقدر وقت دارد که برای یک بازدید 

بپوشیم!

معاون الکچری
زلزله زدگان با کفش نظرات مختلف پیرامون حضور معاون اول در چادر 

 مهدی پیرهادی

- خانم دوبووار! 
برتراند  ماری  ارنستین  لوسی  سیمون   -

دوبووار! 
- بله؟! 

- اسم من رو کامل ادا کنین. 
باال - بله...خانم سیمون لوسی ارنستین ماری  رو  راستتون  دست  لطفا  دوبووار  بیارید و سوگند بخورید که جز حقیقت چیزی برتراند 

نداره نگید.  زن  قاضی  که  دادگاهی  تو  من   -
سوگند نمی خورم. 

- ولی خانم دوبووار... 
برتراند  ماری  ارنستین  لوسی  سیمون   -

ارنستین دوبووار  لوسی  سیمون  بله...بله...خانم  ماری برتراند دوبووار! شما باید سوگند بخورین - 
انسانی راست می گه مگر اینکه خالفش ثابت هیچ انسانی بر پایه دروغ استوار نیست،  هر - از نگاه اگزیستانسیالیستی، ماهیت وجود که راستگو باشین! 

سوگند بشه.   جایگاه  این  در  مردها  ولی   -
می خورن! 

- عه؟! واقعنی؟ 
- بله خانم 

- پس منم سوگند می خورم که چیزی جز 
- شما ناتالی سوروکین رو می شناسین؟ حقیقت نخواهم گفت. 

- بله اون شاگرد من در دبیرستانه 
- خیلی گرم و صمیمی! البته تا قبل از این - رابطه تون چطوره؟ 

مسخره بازی هاش 
- مسخره بازی ها؟! 

- همین شکایت به دادگاه و... 
برتراند - ولی خانم دوبووار...  ماری  ارنستین  لوسی  سیمون   -

شما ناتالی رو مورد آزار جنسی قرار دادین! - بله خانم متوجه نام طوالنی شما هستم. دوبووار 
- صحت نداره 

- اونا هم مثل ناتالی دهن لق و بی جنبه - در مورد “وندا” و “بیاکا” چطور؟ 
آزار هستن  هم  رو  اونا  که  می پذیرین  یعنی   -

دادین؟ 
لوسی - هرگز!  سیمون  خانم  دوبووار...  خانم  اسنادی -  ما  دوبووار!  برتراند  ماری  ژان پل سارتر بارها از اعتماد افرادی که با شما داریم که نشون میده شما و همسرتون آقای ارنستین 

ژان دوست صمیمی هستیم و با هم زندگی نمی تونه من رو محدود به ازدواج بکنه. من و - ژان همسر من نیست. اصوال هیچ مردی در ارتباط بودن سوء استفاده کردین. 
این می کنیم.  به  که  هم  چقدر  همینطوره!  بله   -

- ژان آزاده با هر کس می خواد در ارتباط دوستیتون وفادارین!! 
در باشه همونطور که من آزادم...  تون  مدرسه  بیچاره  دخترای  با  که   -

- بله همینطوره...چی؟ می شه دوباره جمله ارتباط باشین؟ 
اون دختران تون رو تکرار کنین.  با  اعتراف کردین که  معصوم ارتباط داشتین و بهشون ظلم کردین. - شما 

- ظلم؟ اینکه ظلم نیست. 
- پس چیه؟ 

- ولی من ازدواج کردم وهمسرم هیچ وقت کنه و مدام بوی قورمه سبزی و دمبه بده. - ظلم اینه که ناتالی بره با یه مرد ازدواج 
بوی قورمه سبزی نمیده. 

- واقعا! بوی دمبه چی؟ 
- نه؛ اتفاقا آبگوشت درست می کنه باقلوا!  

درست کنم! خب چی می گفتم؟ آهان!  ظلم - عه! دستورش رو بپرس بگو منم واسه ژان 

مرد  یه  محتاج  کردن  زندگی  برای  که  بفهمونم فراجنسیتی باشه. باشی؛ من تمام تالشم رو کردم که به ناتالی اینه 
- منظورتون از فراجنسیتی؟!

باشه. می تونه سایه زن - یعنی واسه زندگی مشترک نیاز نیست  باال سرش  مرد  باشه اونم زن قد بلندی مثل من که کلی سایه سایه 
دارم. 

- شما چرا سایه مرد باال سرتونه؟  
- ژان که کال سایه نداره با اون قدش! 
- پس چرا باهاش زندگی می کنین؟ 

- تمایلی ندارم راجع به مسائل خصوصیم 
مادر فمینیسم - تمایلی ندارین چون جوابی براش ندارین. حرف بزنم.  رو  زنان و چون شمایی که خودتون  به  از هر کس دیگه  بیشتر  می دونین 

دختران ستم می کنین! 
- مادر؟!  

- بله...مادر فمینیسم 
به ژان هم  نیستم.  گفتم که مایل نیستم بچه دار بشم. - من مادر هیچ کس 

- چرا؟ 
- چون مادر بودن جفای بزرگی در حق زنه. 
به ماهیت زن و قدرت باروری اون نگفته؟ - دیدگاه اگزیستانسیالیستی چیزی راجع 

ماهیت  به  نباید  که  حتما  نداره.  ربطی   -
بودن پایبند بود.  راستگو  ماهیت  به  که  شما  مثل   -

- خیلی داری دم در میاریا! تو دختر داری؟ پایبند نیستین. 
- منو تهدید می کنین؟! 

- فقط دارم توانایی هامو یادآوری می کنم. 
بی  و همسرتون در  توانایی شما  با  آبروکردن دختران جوان آشنا هستم. - من 

- ژان همسر من نیست. ما فقط.... 
- بله توضیح دادین که شما فقط دو دوست 

صمیمی هستین. 
- اینم گفتم که با هم زندگی می کنیم؟ 

- بله 
- خب خیالم راحت شد. 

- خانم محترم! 
- حواسم هست که از گفتن اسم من طفره 

به عنوان یک دوبووار! من شما رو به خاطر آزار دختران جوان - خانم سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند می رین ها!  تون  از جایگاه  استفاده  تا حکمی مناسب با جنایت های شما براتون معلم، محکوم می کنم و از دادگاه تقاضا می کنم و سوء 
صادر بشه... 

مادر دختران خیابان انقالب در دادگاه تاریخ!  فاطمه سادات محمودیان

فلک دوباره وفا کرد و شیخ را آورد

بگو خوشامد و ایضاً بگو صفا آورد

نگو که ماحصل کار او چه بوده مگر؟

خالصه گویمت این را که او چه ها آورد

مشاوران بزرگی رفیق او بودند

برای دولت خود چند »آشنا« آورد

اسیرهای زیادی گرفت از دشمن

عجالتاً دو سه جاسوس از سیا آورد!

به خواب دید به درگاه حق تعالی بود

نشسته بود که »برجام را خدا آورد«

گرفت کودک برجام را، تشکر کرد

سریع آمد و او را به سوی ما آورد

به وقت آمدن آورد یک کلید بزرگ

نپرس، چون که نفهمیده ام چرا آورد!

دگر نیاز به قالیچه  سلیمان نیست 

علی الحساب ز طیاره ها دو تا آورد

»عالج کار دل ما کرشمه ساقی ست«

ذغال خوب و رفیق بد و دوا آورد!

بدون شک همه  روزه هام باطل بود

فقط به خاطر ما رفت و ربنا آورد

هزار وعده عالی به ذهن او آمد

هزار وعده نمی دانم از کجا آورد

معاون اول او ضربه گیر ساده نبود 

عمل کننده عالی به وعده را آورد

درود بر تو و این کار تیمی ات ای شیخ

»چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد«

انتخاب سال
 مصطفی صاحبی

محمود احمدی نژاد ■

در بازی های دوران کودکی همیش��ه بچه هایی 
بودند که وقتی می س��وختند و نوبت بازی شان 
تمام می شد، پا های شان را به زمین می کوبیدند 
و با جر زنی و نغ زنی می خواستند هر جور شده 
به بازی برگردند و هرچه در گوش شان می گفتی 
»بچه بازی در نیار، عیبه« توی کت شان نمی رفت، 
اقدام��ات محمود احمدی نژاد در س��ال 96 را که 

م��رور می کنیم دقیقا به یاد همان بچه ه��ا می افتیم، کار او از 
حرف های در گوشی هم گذشته، یکی باید داد بزند »محمود، 

بچه بازی در نیار، زشته!«

داوود افرازی ■

از: دفتر جناب رئیس
به: رئیس محترم گمرک یافت آباد

 پی��رو اطالع آن مقام محترم مبنی بر دس��تگیری 
آقازاده جناب رئیس در حی��ن واردات غیر قانونی 
پش��م بز هلندی، جناب رئیس نکاتی را در جهت 
اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و مبارزه با 

قاچاق متذکر شدند که بدین شرح ابالغ می شود:
1. از هر گونه برخورد همراه با اخم و ترش رویی با 
آقازاده مذکور به ش��دت اجتناب شود. زیرا نه تنها 
متنبه نمی ش��ود بلکه در روحیه اش هم اثر منفی 

می گذارد.
2. سعی شود با مهربانی و در صورت امکان به صرف 
یک اس��تکان چای مرغوب ایرانی که س��ال پیش 
همین آقازاده وارد کرد، عواقب بد قاچاق کاال برای 
اقتصاد کش��ور به آقازاده گول خورده جناب رئیس 

یادآوری شود.
3. جهت تش��ویق پس��ر مظلوم رئیس به حمایت 
از تولید داخلی پش��م، چند گونی پشم مرغوب بز 

داخلی به وی معرفی و هدیه شود.
4. پس از اطمینان از تحول آقازاده، بار پشمش رفع 
توقیف ش��ده و با یک بوس بر کله اش، رها شود تا 
خودش راه درست را انتخاب کند. با زور نمی شود 

آقازاده ای را از قاچاق منع کرد.
امید است با اجرای موارد فوق الذکر گامی موثر در 
جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مبارزه 

با قاچاق کاال برداشته شود.

جیز بودن قاچاق را متذکر شوید...
سالی پر از »دختر مظلوم وزیر«

گرونیه! خیار شده پنج تومن  محمد رضا رضایی

جوراب نونوار شده پنج تومن

فدای هّمت بلندتونم

یه ُهل بدین، دالر شده پنج تومن

ثبات 
به بازار ارز
 برگشت سال

  فهیمه انوری

ایران همه آه و واویال شد
بازیگری از »جنس« وطن پیدا شد

بودند همه خبرنگاران رمئو
ژولیت قصه هم که خب لیال شد

وطن فروش سال
 محمدرضا رضایی

عاقبت با پاره ای ابهام خارج می شویم
الجرم بی حاصل و ناکام خارج می شویم

صبر اگر صبر من و تحریم اگر تحریم توست
خب به زودی کالً از برجام خارج می شویم

امضای کری تضمین است سال
حسن یاوری
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خوب، بد، زشت ورزش در سال 96 معرفی شد

علیرضا کریمی ■

سالها بود گزارشگران ورزشی ما را عادت داده بودن 
ب��ه این که ببازیم و چی��زی از ارزش های مان کم 
نشود، آنقدر این جمله را تکرار کرده بودند که خیال 
مان از بابت ارزش های مان تخت ش��ده بود و گاها 
شاهد این بودیم که برخی از ورزشکاران، از سر شکم 
س��یری مش��غول به باد دادن ارزش ها هستند! اما 

امس��ال علی رضا کریمی با بردی ش��یرین بار دیگر خزانه ارزش های ورزش مان را 
شارژ کرد، آنهایی هم که می گویند علیرضا باخته یا معنی برد و  باخت را نمی دانند یا 

سوختگی 98 درصد ناحیه تحتانی نتانیاهو را ندیده اند!

همیشه بعد از دیدن پاس های اشتباه 
یا دریبل های ناموفق مسعود شجاعی 
در حین بازی فوتبال، همزمان با این 
که عمه کیروش را برای بازی دادن به 
او یاد می کردیم، خدا را هم شکر می 
کردیم که ش��جاعی از دروازه خودی 
دور است و نهایت ضررش جلوگیری 
از گل زدن تی��م خ��ودی اس��ت و 

احتمال باز کردن دروازه خودمان توس��ط او کم است، اما شجاعی با بازی 
کردن درمقابل نماینده رژیم صهیونیستی ثابت کرد هافبک های هجومی 

هم می توانند گل به خودی بزنند!

حرکت زشت رئیس تاریخی! ■

حتی خسرو معتضد هم یادش نیست، 
اول فدراس��یون بوکس تش��کیل شد و 
بعد ناطق نوری رئیس فدراس��یون شد 
ی��ا اول ناطق نوری رئیس فدراس��یون 
شد و بعد فدراسیون تاسیس! هرچه که 
هست ظاهرا ریاست زیر زبان آقای ناطق 
حسابی مزه کرده و او بعد از 28 سال با 
بولدوزر هم حاضر نیست از جایش تکان 

بخورد، و 8 ماه بعد از انتخاب رئیس جدید کلید های فدراسیون را توی مشتش 
گرفته و با فریاد »نوموخام، مال خودمه« حاضر به تحویل اتاقش نیست!

دعای ارسالی افراد

خدایا شکرت
که ج��ز زن��ده ماندگان س��ال 96 

هستم!
)مسافر جامانده از سفر(

خدایا!
چرا دیگه هر نفسی فرو می رود ُممّد 

حیات نیست؟!
و برمی آید مفرح ذات؟!

)ارسالی از خوزستان(

خدایا!
چی می شد مسی ایرانی بود!
)ارسالی از فدراسیون فوتبال(

خدایا!
از روی مسئولین ما 

به سنگ پای قزوین اضافه کن!
)ارسالی از شرکت سنگ پا(

خدایا!
رونالدو، راموس، آسنس��یو، ایسکو، 
دخی��ا، پپ��ه، دیگ��و کاس��تا، ماتا، 

کارواخال 
را مصدوم بفرما.

 )ارسالی از کیروش( 

خدایا!
درازی عمرم را

مانند درازی زبان مسئولین قرار بده!
)ارسالی از کالغ(

خدایا!
مرا تا نبخشیدی سوار هواپیما نکن!

)ارسالی از مدیر پروازی(

و تاثرشان را از ساخت مسکن مهر اعالم کردند و رفتند که رفتند که زدگان گرفتند و طی یک فیلم کوتاه، ضمن گرفتن حالت غم، تاسف گوشی به دست به منطقه شتافتند و چندتا سلفی درجه یک با زلزله 2-گونه فالو جمع کننده: سلبریتیانی اند که پس از زلزله ی کرمانشاه خداروشکر هنوز در وطن به سر می برند.مرغ و پیاز و گوش��ت و دالر و باقی اقالم( ابراز پش��یمانی کردند ولی گروه پس از انتخابات و درپی گرانی عوارض خروج از کشور)و نه تخم “باشه! تو فقط سینمای مارو تنها نذار. اصن هرکی تو بگی خوبه”. این رفتند و حتی تهدید به ترک کشور کردند. درحدی که ملت گفتند: رای جمع کردن برای کاندیدش��ان تا مرز شرحه شرحه شدن پیش 1-گونه پشیمان شونده: گروهی از سلبریتیانند که طی انتخابات در 
قدر “پرتقال واشنگتونی ژانویه ای” هم جرات و غیرت نداشته است.که خود را “ببر کرد فروردینی” می نامید، طی پس��تی نشان داد که توییت می زنند. گفتنی است در روزهای پایانی سال گونه ای از ایشان  درحمایت از مختششین)مغتشش نه ها( و داعش و الباقی دشمنان پرتقال می خورند و همزمان علیه کشور،اسالم، نظام، مدافعان حرم و سازمان های حکومتی را بلعیده، سپس با آرامش در تراس نشسته آب امنیت بدون نفس گیری، پول های سفره سینمای حکومت و بودجه 3-گونه زر مفت زننده: بخشی از سلبریتی ها را گویند که در کمال رفتند که...

سالها بعد از اروپا در ایران  اتفاق افتاد

احقاق شد
بهزاد توفیق فر

خودم با همین جفت چش��مهای میش��ی ام دیدم که در 

سالی که گذشت، سه بار و به شکلهای مختلف حقوق بانوان 

ایرانی هم احقاق ش��د رفت پی کارش! بار اولش در نمایشگاه 

خودروی تهران ش��د! چطوری؟ اینطوری که خانمهای جوان 

و ب��زک   دوزک کرده ایس��تادند کنار خودروهای فروش��ی و 

س��ایر کاالهای فروشی در نمایش��گاه و عرضه کردند. الزم به 

گفتن نیست که این حرکت احقاقی، چقدر اروپایی، باکالس و 

»احقاق حق کن« است. انصافاً آقایان بازدیدکننده هم تا جایی 

که می توانستند و حتی نمی توانستند به این احقاق شدن یاری 

رس��اندند. بار دوم این احقاق، روی پستهای برق و تلفن شد! 

یعنی س��ه   چهار دختر خیلی جوان، یک قسمت از لباسشان 

را آن باال، باالبردند و به افق خیره ش��دند و ُخب، احقاق شد. 

اما بار سومی که دیدم حق بانوان ایران احقاق شد در ایستگاه 

متروی ش��ادمان بود که دخترخانمی داشت سازدهنی می زد 

و برخی از عبورکنندگان، جلوی پایش پول پرتاب می کردند. 

البته تا اینجا هیچ احقاقی صورت نگرفته بود، احقاق وقتی شد 

که بعد از پرتاب  پول، دختر خانم سازدهنی زن، دوتا زانویش 

را خم می کرد و به سبک کامالً فرانسوی، از پول اندازنده تشکر 

می کرد. آدم به این همه احقاق شدن رشک می برد واقعاً!

نان های کپکی یخ زده!
محمد اسدی

با توجه به بایکوت فیلم های��ی چون »التاری« و »به وقت 
شام« توسط هیئت داوران جشنواره فیلم فجر، خالصه فیلم 

مورد عالقه این هیئت، تقدیم می شود:

فیلم »نان های یخی کپک زده!«
این فیلم، داس��تان یک خانواده  بدبخت است که صبح تا 
ش��ب، نان کپکی یخ زده می خورند. شبی،یک دزد قمه کش، 
وارد خانه می ش��ود. مرد متوجه می ش��ود و می خواهد چماق 
بردارد تا دزد را بزند. زن در حالی که از ش��دت فقر و فالکت، 
خ��ون باال م��ی آورد، می گوید: »چی کار می کن��ی مرد؟ چرا 
خشونت؟ همینکارا رو می کنی که سیمرغ بهمون نمی دن.« 
م��رد می گوید: »پس من چه غلطی بکنم؟« بعد از گفتن این 
جمله، تا س��رحد مرگ خ��ودش را می زند که ب��ا دیدن این 
صحنه می فهمیم ما چقدر بدبخت هستیم. زن می گوید: »برو 
ب��ا دزد مذاکره کن.« مرد هم یک بس��ته خودکار برمی دارد و 
می رود با دزد مذاکره کند. حین مذاکره می فهیم که این دزد 
قمه کش، مرد شریفی است و به خاطر هزینه های بیماری ریوی 
همسرش   که تقصیر قالیباف است مجبور به دزدی شده . دزد 
و مرد که می فهمند هر دو چقدر بدبخت هس��تند، چهار پنج 
دقیقه ای خودزنی می کنند. در س��کانس آخر و در این اوضاع 
خرتوخر، زن به مرد خیانت می کند و با آقای دزد فرار می کند 
تا ما بفهمیم که چقدر بنیان های اخالقی در ایران سست شده 

و خاک بر سر ما!

اختالس گران در سواحل ایذه دستگیر شدند»ساحل ایذه« سوتی بزرگ سال
حورا بیانی فر

اکنون در بیمارستان ایذه بستری هستند.شکستگی های ناش��ی از شیرجه در محل سخت و جامد هم انتخاب کرده بودند، قربانی این دریا ش��دند. این دو نفر بر اثر تبلیغ شبکه های خارجی سواحل ایذه را برای تعطیالت خود اس��ت. پیش از این نیز دو تن از توریست هایی که بر مبنای گفتنی اس��ت که ای��ن چندمین حادثه در س��واحل ایذه همکار خود را معرفی کند، غرق شد.گران پی��ش از آنکه مورد بازجویی قرار بگی��رد و بتواند افراد وارد عملیات ش��د. متاسفانه در این عملیات یکی از اختالس قاچاقچیان قصد داشتند اختالس گران را در منطقه غرق کنند خالفکاران را از پیش تحت نظر داش��ته است، در هنگامی که و طعم��ه قاچاقچیان قرار گرفته ان��د. نیروی انتظامی که این ورود به سواحل ایذه مشاهده کردند که دریایی در کار نیست بودند تا از مسیر دریا از کشور فرار کنند. افراد مذکور به محض ایذه، این اختالس گران با وعده  چند قاچاقچی راهی ایذه شده از کش��ور را داشتند، دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار ما در چند اختالس گر که به همراه س��رمایه  مردم قصد خروج 

دخالت کن غیرحرفه ای بی مزه! جعبه سیاه حمله تروریستها به سفارت ایران در لندن
سیدمهدی تبریزی

کشورها با پلیس هایی که مسلح به خیابان می آیند هم برخورد می کشد و خودش هم زخمی می شود. متأسفانه مسئولین این س��فیر ایران در اتریش را بکشد، دخالت می کند، یک عدد را مکالمه نب��وده و وقتی یک عدد از همان فرقه با چاقو می رود اینکه چیزی نیست! از آنطرف اما پلیس اتریش در جریان این خودمان روزی هوارتا تجاوز و متجاوز را باهم مذاکره می کنیم. دخالت کنید. اما پلیس انگلیس جواب داده، برو بزار باد بیاد! ما ادامه افزوده که ما خودمان اس��تاد مذاکره ایم و الزم نبود شما به پلیس گفته »دخالت کن غیرحرفه ای بی مزه«، چرا؟ چون در بعیدی نژاد   عضو تیم مذاکره هسته ای و سفیر ایران در انگلیس   زده و فرستاده رفته اند الی دست رییس اجنبی پرستشان. آقای و غیره، پلیس دستگیرشان کرده و یکی یک دانه روی دستشان تجاوز کرده اند. بعد از چهار   پنج ساعت هم با فشارهای ایمیلی ُمخ ُچالق خودزن، با قمه و چماق به سفارت ایران در انگلیس ما می گویند»دخالت کن غیرحرفه ای بی مزه«. مثالً سه   چهار چطور دخالت می کنند، ماهم همانطور دخالت کنیم وگرنه به دخالت نکنیم یا اگر ویرمان گرفت و کردیم، ببینیم حرفه ای ها درس��تش این اس��ت که ما در کاری که حرفه ای نیستیم 
نمی کنند!!

چرا بنزین تموم شد؟

تماس نزدیک از نوع سوم!
علیرضا تائبی پور

حدود ظهر است. خسته از مشغله روزانه چند جرعه آب 
می نوشم. سامسونگم را باز می کنم. کلمات باید با دقت 
و خشن انتخاب شوند. این فشارهای ایمیلی کار دشواری 
اس��ت. پرواز آرامی است. یکی از خدمه پیش من می آید. 
خلبان درخواست مالقات با من را دارد. خلبان و کمکش 
به ترتیب از جا بلند می شوند و دست می دهیم و روبوسی 
می کنیم.گویا پرواز به مش��کل خورده اس��ت. کاپیتان با 
نگرانی می گوید: سوختمان روبه اتمام است. لبخند می زنم 
و او را ب��ه آرامش دع��وت می کنم. امضای کری تضمین 
است. سامس��ونگم را باز می کنم و ایمیلی به شرکت های 
هواپیمایی می زنم. چند دقیقه  بعد پاسخ می آید. آنها از 
سوخت رسانی خودداری می کنند.بسیار ناراحت شده ام. 
خ��ودکار خلبان را بر م��ی دارم و آن را با غضب به بیرون 
کابین پرت می کنم. اکنون نوبت وزارت خارجه آلمان است.

اگر به روح اعتقاد دارید دس��ت کم به اندازه پول نفتمان 
به ما س��وخت دهید و با چند اس��تیکر عصبانیت ارسال 
می کنم.  نگرانی و تش��ویش به مسافران انتقال یافته. این 
اولین بی سوختی بعد از مرحوم خیلی سخت است.کمی 
تأمل می کنم. فهرس��ت مخاطبین��م را زیر و رو می کنم. 
داش حسن، غالم پولکی، پسر بی گناه مرحوم ، گروه سرود 
سوسن خانم اینا ...... قاسم جان سلیمانی، دستم می رود 
روی دکمه تماس... که ناگهان پیام می آید. وزرات خارجه 
و دفاع آلمان با همکاری یکدیگر سوخت را تهیه کرده اند. 
خداراش��کر. ش��جریان گوش می کنم .توییت می زنم: # 

قهرمان-  دیپلماسی

مسعود شجاعی ■

نگو برجام بی تاثیر بوده
که عشق دولت تدبیر بوده

نکرده مشکلی را حل، ولی خب
تالشش قابل تقدیر بوده

تالش قابل تقدیر سال
   فهیمه انوری

محسن انصاری نژاد

مهدی نظری ■

پرتقال واشنگتنی هم نیستی!
انواع سلبریتی ها در سالی که گذشت

   محمدامین میمندیان 

   فاطمه سادات رضوی علوی 

امیرحسن محمدپور
توی این گرما اومدید اینجا؟رادیوی بیگانه: خانم شما چرا با این بچه های کوچیک تشییع پیکر شهید حججی در تهرانمصاحبه یک�ی از رادیوهای بیگانه با م�ردم، در روز 

بگیرید، ما محسن هامون رو فدای این مکتب می کنیمبش��ن و به مستکبرین بگم اگه شما یه محسن رو از ما خانم: من اومدم تا بچه هام با مکتب ش��هادت آشنا 
اومده تا برای بچه هاش ساندیس مجانی بگیره. آخه تا رادیوی بیگانه: خب همونطور که شنیدید، این خانم 

پری��روز اومدم. االن صداتون ت��وی کل دنیا داره پخش رادی��وی بیگانه: چه فرقی می کنه آخ��ه؟... از رادیو پیرمرد: شما از کجا اومدین برای مصاحبه؟شما چرا با این حالتون؟زیر بازوهاش��و گرفتن و به زور داره راه میره... پدرجان، کی مفت خوری؟! ... پیرمردی رو می بینم که بچه هاش 
میشه

بر آمریکا... مرگ بر اسرائیل... مرگ بر آل سعود خائن...اما حاالکه صدای منو همه می شنون، باید بگم... مرگ پیرمرد: با اینکه من با ذات خبیثتون مش��کل دارم، 
ایران هستن... اینجا جمعیت کمی اومدن و من خیلی خواس��تار بازگشایی س��فارت های آمریکا و اسرائیل در رادی��وی بیگانه: بل��ه، دقیقاً االن همه م��ردم ایران 

باید بگردم تا یه نفرو پیدا کنم تا باهاش مصاحبه کنم... 
جمعیت، ما هم یه قطره ای باشیم و پیکر شهیدمون رو پس��ر: من با آقا معلمم اومدم اینجا تا توی این موج چیکار می کنی؟ مگه مدرسه نداری؟صبر کنید، یه پسربچه اینجا هست... پسرجون، تو اینجا 

تشییع کنیم
و االنم داره توی میدون امام حسین با دوستاش فالفل رادیوی بیگانه: این پسر متاسفانه مدرسه رو پیچونده 

 می خ��وره. معلمی هم در کار نیس��ت، ی��ا حداقل من 
میدون خلوت، کسی رو ببینم. تا گزارش بعدی بدرود.نمی تونم توی این ش��لوغی... ببخشید، یعنی توی این 


