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سه شنبه ها وپنجشنبه ها  بخوانید

خب دیگه؛ بچه ها بش�ینید س�رجاتون 
میخوایم جلس�ه رو ش�روع كنیم. اون 
لیس�ت دوفوریتی ها رو بیار ببینم امروز 

كدومشون رو تصویب كنیم.
- بفرمایید، االن بحث اصالح قانون مبارزه با 
کاالی قاچاق و معوقات فرهنگیان رو بورسه. 

امروز تو روزنامه یه چیزایی خوندم راجع 
به FATF، اونو بیار تصویب كنیم.

-اون فعال در حد حرفه، محمدجواد اینا هنوز 
نرفتن تو کارش.

باالخره كه میرن، بی�ار تصویبش كنیم 
كارا یکم جلو بیفته. داری سنگ اندازی 
می كنیا...خب نمایندگان محترم...نماینده 

محترم با شمام...آقااااا كجا میری؟!
+  آقا اجازه؟ داره خودش و مجلس رو همین 
االن یهویی اس��توری می کن��ه، اینجا نتش 

ضعیفه رفته جلوی در. 
 خب صب�ر می ك�ردFATF رو تصویب 

می كردیم با اون یهویی می  انداخت.
+ جلسه رو الیو میذاره دیگه، بفرمایید اومد.

می كنی�م،  ش�روع  خ�ب 
 FATF مواف�ق  كی�ا 

هستن؟
ـ  چ��ی هس��ت 

حاال؟ 
+  تو جیب جا میشه؟ 

آره! ول�ی جیب�ت ماس�تی می ش�ه؛    
هار هار هار!!

+  حداقل بگید چند حرفیه؟
 چطور نمی دونید FATF چیه؟ االن كل 
دنیا پیوستن بهش، خوبیش هم اینه كه 
كسی رأیتون رو نمی بینه، بیاید تصویب 

كنیم بره دیگه.
- رأی ک��ه می دی��م ول��ی خدای��ی بعدش 

شفافیتتون گل نکنه ها.
+  ب��ه خداوند گیالس، اگه رأیامون رو علنی 

کنید، می ریزم تو خیابونا. گفته باشم!
نه بابا؛ شما مشاركت بفرمایید بقیه ش با 

من.
.
.
.
.

دوستان مش�اركت كنید دیگه؛ ناموسا 
هرك�ی  گذاش�تم  فح�ش 

مشاركت نکنه!
ه�م   ...  €

خودتی!

فرشته موسوی زهرا صفری

آقازاده
 زاپاس

رئیسمون سرش یه ریزه طاسه
هیکلشم بگی نگی قناسه

طرفدار سادگیه ولی خب!
سوار یه ماشین باکالسه

پول کسی رو رد نمیکنه چون
دلش رئوف و نازک و حساسه

تو همه جا دوستای خوبی داره
که جیباشون با جیب هم مماسه

به هم که می رسن میگن چه خوبه
که کار خیرمون با هم جناسه

بی عیب و ایراد و تمیزه کارش
بس که به پاکی، طفلکی وسواسه

می شناسه از سه فرسخی دزدا رو
خودش تو این مساله کارشناسه

وعده وعید میده و یادش میره
از خستگی یه خرده بی حواسه

آقا که نه، یه کمی آقازاده س
ژنش زیادی خوب و آس و خاصه

صاحب منصبه با مدرک سیکل
استاد تضمینی اختالسه

با یه عزیز اونوری همیشه
در حال رایزنی و در تماسه

تا کم نیاره توی شهر غربت
دارای چار پنج تا جیب زاپاسه

اوکی شده بلیتش و مقصدش
تورنتو یا پاریس یا الس وگاسه

به  گزارش  پایگاه خبری کورنا به نقل از: 
هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، یکی از عوامل 
فروش ملک به چندین نفر، نبود بستر برای 
ارائه ظرفیت های هنری مشاورین امالک  را 
می توان نام برد. عالوه بر افزایش آمار ازدواج و 
به تبع آن برگشت به عقب که هر پنج زوج در 
یک خانه زندگی می کردند، کمبود خانه هایی 
که دستشویی و حمامشان در یک فضای دو 
در دو به صورت تو در تو اس��ت و دست خط 
نستعلیق نیمه شکسته مشاورین امالک باعث 
شده است هر فرد با ارائه هنر خود یک خانه 
را برای چندین نفر معامله کند و عمال دیگر 
هیچ وقت آن خانه بی صاحاب نباشد حتی در 

زمان عصبانیت.
گفته می ش��ود مس��ووالن در پی جبران 
نب��ود فضایی ب��رای عرضه هنر مش��اورین 
ام��الک، کمک به  افرادی ک��ه امالک را در 
جیب بغلش��ان احتکار می کنند، خدشه دار 
نش��دن اعتماد مردم عادی ب��ه قولنامه های 
دس��ت نویس و ب��ه نوع��ی، دادن هدیه به 
صاح��ب خانه هایی که لذت اجاره بهای زیاد 
از مس��تاجر را  در س��ال ن��ودم زندگی خود 
نچش��یده اند، از ایجاد س��امانه ملی امالک و 
مستغالت خبردادند. این سامانه مدت هاست 
در کشورهای دیگر که به صورت بی شرمانه ای 
همه این مسائل کنترل می شود، فعال است. 
ام��ا اینجا که نمی ش��ود، خجالت هم خوب 

چیزی هست واال.
بازگشایی  شاید در سال های آتی ش��اهد 
گالری های متعدد از قولنامه با دست خط های 

متفاوت اما زیبا باشیم، گفتم شاید!

نرگس داشادیان 

كارلوس لتوف

در حاشیه برخورد شدید پلیس با تجمع فرانسویان معترض

به دنب�ال درگیری ه�ای پیش آم�ده بین 
م�ردم معترض و نیروهای پلیس فرانس�ه، 
ش�ورای حقوق بش�ر س�ازمان ملل، یکی 
از گزارش�گران وی�ژه خود را ب�رای تهیه 
گزارش به پاریس اعزام كرد. این ش�ورا به 
آن گزارش�گر ویژه تاكید كرد كه گزارشت 
نباید كمتر از 750 كلمه باشد و برای اینکه 
احیانا اش�تباهی پیش نیاید به حروف هم 
نوش�ت هفتصد و پنجاه كلمه و امضا كرد. 
پس مدیونی�د اگر فکر كنید تعداد كلمات 

این متن ب�ه توصیه س�ردبیر راه راه ربط 
دارد بلکه همه اش زیر سر همان شورای 
حقوق بش�ر اس�ت. در ادامه ب�ا هم به 

مطالع�ه بخش های�ی از این گ�زارش ویژه 
می پردازیم.

1. بر اس��اس تحقیقات میدانی به عمل آمده در 
مورد ماهیت اعتراض کنندگان، مش��خص شد 
که آنه��ا اصال معترض واقعی نیس��تند. منظور 
از واقع��ی نبودن این نیس��ت که آنه��ا فیک یا 
های کپی هستند بلکه اصال معترض نیستند. این 
افراد تروریست هستند. شاید سوال شود بر چه 
اساسی این سخن را می گویم؟ با توجه به اینکه 
این گروه به گرانی سوخت و مالیات وضع شده بر 
آن اعتراض دارند باید ریشه این تظاهرات را در 

کاربرد سوخت ارزان دنبال کنیم. آیا 
با وج��ود این همه خودروی برقی، 
کم مصرف و حتی بی مصرف، این 

حج��م از اعتراضات عجیب 
آمار  نیس��ت؟ طبق 

تمام  موجود، 

خودروهایی که در گذش��ته توسط تروریست ها 
بمب گذاری ش��ده اند بنزین س��وز بوده اند مگر 
آنهای��ی ک��ه دوگان��ه دس��تی، LPG، برقی یا 
س��وخت نوع دیگ��ر داش��ته اند. اص��ال همین 
هواپیماهایی که در 11 س��تامبر استفاده شد با 
آب که پرواز نمی کردند، سوخت داشتند دیگر. 

2. ب��ا اینکه بیش��تر تظاهرکنن��دگان را همین 

شاهرخ بایرامی

یک جلسه نمادین غیرواقعی غیرعلنی

فحش گذاشتم

طوبي عظیمي نژاد

تروریس��ت های ذک��ر ش��ده در م��ورد یک 
تش��کیل می دادند ولی بودند تعداد قلیلی از 
اف��راد فریب خورده که تعدادش��ان به زحمت 
ب��ه 300 هزار نفر می رس��ید. همانطور که در 
عکس های ارس��الی مش��اهده کردید بعضا به 
صورت اتفاقی تجهیزات پلیس با مردم برخورد 
کرد که خس��ارات وارده اص��ال به اندازه ای که 
در عکس ه��ا دیده می ش��ود نب��ود، غیر از دو 
نف��ر از فریب خورده ها که خس��ارات وارده به 
آنها اندازه همان چی��زی بود که در عکس ها 
مشاهده می شود و مردند. 600 زخمی و 120 
بازداش��تی هم در پی اعتراضات، به وجود آمد 
که چیز مهمی نبود و بیشترشان سیاه پوست، 
مس��لمان یا زنان بودند. جالب اس��ت 
بدانی��د فرانس��وی ها یک 
لمث��ل  ب ا ضر
دارند 

»ال  می گوی��د:  ک��ه 
پوتغه ِدس تو پاغه، خاک 
بر س��ر مالقه« که به معنای 
»چوب پلیس گل اس��ت، هر که 
نخورد خل اس��ت« است و از همین 
رو آنها خیلی با اش��تیاق به سمت باتوم 

می روند. 

3. با توجه به اینکه تظاهرات کاری پرتحرک و 
پر جنب و جوش است، طبیعی است افرادی 
که در آن شرکت می کنند، عرق می کنند و بو 

می گیرند ب��ه همین دلیل تعدادی از خیرین 
ش��هر پاریس با لباس مب��دِل پلیس در بین 
مردم حاضر می شوند و با اسپری نمودن عطر 
و ادکلن های اصل فرانسوی و سس کچاپ)!( 
به س��ر و صورت معترضین باعث عطرآگین 
ش��دن فضا می گردند و اصال ش��انزه لیزه در 
مواقع اعتصاب و اعتراض عطر و بویی غریب 
دارد. در برخ��ی موارد ن��ادر خیرین، ادکلن و 
سس را به چشم معترضین اسپری می کنند 
که طبیعتا با قدری س��وزش و اش��ک همراه 
است که با دوتا بخیه و چند ساعت شستشو 

در زندان برطرف می شود.

4. در پ��ی این حادثه اقش��ار مختلف جامعه 
حمایت خود را از نیروهای پلیس نشان دادند 
که از بین آنها می توان به جامعه روشنفکری و 
عنتکتوئل ها اشاره کرد. آنها با انتشار بیانیه ای 
ضمن درخواس��ت از مکرون ب��رای پیگیری 
مجدد وضعیت معترضین اغتشاشات 
تهران، خواستار تزریق خون 
بازداشت ش��دگان  به  آلوده 
اعتراضات پاریس ش��دند تا 
نسلش��ان منقرض ش��ود. این 
پیشنهاد با استقبال فراوان لوران 
فابیوس وزیر اس��بق خارجه فرانسه 

روبه رو شد. 

5. به دلیل طوالنی شدن تظاهرات نیروهای 
پلیس پاریس در شیفت های متوالی به صورت 
آماده باش قرار دارن��د و طفلی ها اصال خواب 
درس��ت و حس��ابی ندارند. این شرایط کاری 
نقض آشکار حقوق بشر است و باید به سرعت 
به آن رسیدگی شود. در همین راستا پیشنهاد 
می ش��ود برج ایفل برای چند ساعت صدای 

باتوم دربیاورد تا خستگی اینها در برود.  
    در پایان خاطرنش��ان می شود چون نقض 
حقوق بش��ر زیادی در این اعتراضات صورت 
نگرفته بود، تنظیم گ��زارش 750 کلمه ای از 
آن واقعا س��تم بود. ب��ه همین دلیل در پایان 
گزارش درخواس��ت مرخصی خ��ود را تقدیم 
می کنم ت��ا در صورت موافقت دو هفته ای در 
پاریس بمانم و بعد از سرکوب معترضین کمی 
در شهر اس��تراحت کنم. قول می دهم بعد از 
مرخصی یک سفر به خاورمیانه بروم و دو روزه 
برای تان یک گزارش سه جلدی از نقض حقوق 

بشر بنویسم. 

برو کنارحقوق 
 بشری نشی!

سیدمحمدجواد طاهری ■

از وقتی به دنیا آمدم می دانس��تم آدم مهمی 
می شوم. ولی نمی دانستم به خاطر استعداد بی 
ادبی ام بود یا به خاطر قیافه یا به خاطر تنبل 
بودنم یا رشته درسی ام. اما هرچه بود آینده ام 
روشن بود. در دبستان نه ریاضی دوست داشتم 
نه علوم، نه ادبیات، نه جغرافی، نه زبان. اصال 
درس دوست نداش��تم. اما از کار کردن بهتر 
بود. دبستان و راهنمایی را گذراندم. دبیرستان 
را کمی جدی گرفتم ولی چون از پایه چیزی 
یاد نداشتم به جایی نرسیدم. دوستانم دانشگاه 
دولتی قبول شدند و من دانشگاه غیرانتفاعی. 
اما مهم نبود. بعد از یک مدت پدرم گفت اگر 
دوس��ت داری به فکر کار باش. من هم دیدم 
دوس��ت دارم. به فک��ر کار باش��یدم. در حد 
فکر باقی ماند تا لیس��انس گرفتم. لیس��انس 
»مهندسی زمین های کشاورزی بی حاصل«. 
از طریق دوس��تم که کار دولتی داش��ت وارد 
سازمان دولتی شدم. مسؤول هماهنگی امور 
مرتبط با غیرمرتبط. یه میز هم داشتم. از کار 
در زمین های کشاوری بی حاصل هم سخت تر 
بود، چون باید دائم پشت میز می نشستم اما 
عادت کردم. دوستم معاون سازمان شد. قرار 
شد من هم ترقی کنم اما به شرط مدرک فوق 
لیسانس.  فوق لیسانس مهندسی آبهای باران، 
قب��ل از بارش را؛ در یک دانش��گاه کم خرج و 
کم زحمت گرفتم و مشاور دوستم شدم. بعد 
از انتخابات، دوس��تم وزیر شد. منم معاونش. 
ای��ن بار ع��الوه بر ات��اق و میز، منش��ی هم 
برایم گذاشتند. خداراشکر راضی ام. شنیده ام 
مهندس کم است اما به نظرم با کار در سازمان 
دولتی بیشتر می ش��ود به مردم خدمت کرد. 
امیدوارم دوستم رئیس جمهور شود. شنیده ام 
خدمت در س��مت معاونت رئیس جمهوری 
خیلی ارزش بیش��تری دارد. حتی خدمتکار 

جدا هم دارد.

فاطمه جواهری

من هم باشیدم!

یک نماینده پیگی�ر: از تمام نمایندگان 
مجلس پرسیدم، خواس��ته همه شان برای 

گرامیداشت روز مجلس، رفع حصر بود.

یک نماینده گردن و دس�ت شکسته: 
م��ن با همین گ��ردن شکس��ته خودمو به 
مجلس رس��وندم تا به نمایندگی از اون ها 

در مراسم ناهار روز مجلس شرکت کنم.

ی�ک نماین�ده بع�د از بیس�ت دقیقه 
سکوت: نظری ندارم.

ی�ک نماینده طفلک�ی: من ب��رای روز 
مجلس یه شعر آماده کردم... ای نماینده...

صدای حضار: احسنت احسنت
آقایون خواهش می کنم گوش کنید... ای 

نماینده...
صدای حضار: احسنت احسنت

آقایون خواهش کردم احس��نت نگید... ای 
نماینده...

صدای حضار: به به، به به
اصال من قهرم...

یک نماینده باس�واد: ای کاش برای روز 
مجلس یه تور یه روزه بازدید از موزه لوبر... 

الور... لورررر... الندیور... اصال ولش کن.

یک نماینده تازه گوش�ی خریده: شما 
فعال بیا یه سلفی بگیریم من بذارم پیجم...

یک نماینده پر فالوئر: س��ال پیش برای 
پیجم جشن تولد دو سالگی گرفتم، امسال 
همزم��ان ب��ا روز مجلس میخوام جش��ن 
گودبای پوشکش��و بگی��رم. پیجم خودش 

دیگه دستشوییشو میگه!

ی�ک نماینده  مش�غول: ای بابا االن چه 
وق��ت مصاحبه گرفت��ن بود. ای��ن مرحله 
ب��ازی رو تموم می کردم قف��ل مرحله بعد 
باز می شد، حواسمو پرت کردی همه چی 

خراب شد. آقا اینو بندازین بیرون...

محمد رضا رضایی

اصال من قهرم حاال چی بپوشم؟!

 ترام��پ پس از امضای تحریم ه��ا زمزمه کنان گفت هر چه 
خاک عالم است تو سر من یکی!

کاری که ایران با بس��تن تنگه هرمز می خواست انجام بدهد 
و ما را تحت فشار قرار بدهد من با دست خودم انجام دادم. 

اگر نفت نفروشد چه کنیم!؟
ناگه��ان ش��یطان درونش یک پ��س گردنی و ی��ک ضربه 
ابدولیوچاگ��ی نث��ارش  کرد و گفت نگرانی ن��دارد، من که 

هنوز نمرده ام!
ترامپ که پخش زمین شده بود از جا بلند شد و گفت خوب 

شد اینجا بودی. بگو ببینم چه کنم؟
ش��یطان درون��ش گفت: من 

که همیش��ه با ت��وام!  یا 
نمی دانم  من��ی؟!  با  تو 
مهم هم نیست این را 

گوش کن:
 چاره کار تو فقط یک 

چیز است.
اینکه 8-7 کش��ور را 
ایران  از  تا  بفرس��تی 
نف��ت بخرن��د، بع��د 
بزنی توی سرش��ان و 
نفت ش��ان را  از چنگ 

شان در بیاوری. هند را 
دست کم نگیری بال!

ترامپ در فکر فرو رفت. خواس��ت دس��تی به 
سبیل هایش بکشد که یادش آمد سبیل ندارد 

پس دستی به گوش هایش کشید. گوش هایش شبیه گوش 
االغ شده بود. 

ب��ا خود فکر کرد ک��ه این بهترین کار اس��ت هیچکس هم 
نمی فهمد که چه نقشه ای کشیده ام؛ از طرفی قیمت ها را 

هم پایین می آورم که ضرر نکنم.
ش��یطان درونش که انگش��ت به دهان مانده بود، گفت: فقط 
مواظب باش کس��ی  از نقشه ِس��ری ات خبردار نشود. استاد 

اعظم!
ترامپ بلند بلند خنده شیطنت آمیزی کرد. 

طوری که ش��یطان درونش ترسید و گفت خیر نبینی چه 
طرز خندیدن اس��ت زهره ترک ش��دم. من باید پیش تو 

لنگ بندازم خیر ندیده!
دونالد که دیگر کار را تمام ش��ده میدید رفت و پشت میز 

نشست مشغول چک کردن توئیت هایش شد
ایرانی ها زیر توئیت او که خط و نشان کشیده بود کامنت 

گذاشته بودند...
رامین 13: داداش! کارت معافیت هم به اون 8 کشور بده 

که بعدا اضافه خدمت نخورن
دوبی  میش��ه  پ��ری_7:  
رو هم مع��اف کنی اخه 
فراریه.  س��رباز  داداشم 
معافش  آمری��کا  اگ��ر 
کنه هیچکس نمیتونه 

ببرش سربازی
وای  ش��هال_مهال: 
شد؟  ش��روع  تحریم 
ح��اال من لب��اس چی 

بپوشم؟
نف��ت   :Kamran  
میخوایم چکار؟! خودتو عشقه 

شتتتتر:(((
Ramin: ببین اگه راه دستت هست اون وسط مسط های  
لیس��تت باش��گاه تن آرا رو هم بذار. میخوام مربی بفهمه 

اخراج من الکی نیست
 Azade: پوش��اک اصل آمریکایی، الگوبرداری ش��ده از 

مدل لباس ایوانکا فقط 34 تومن
 مهتاب1370: ه��ی تحریم می کنم تحری��م میکنم آخه 
اسکل همه جا گازکشی شده، نفت و می خوایم چکار. گاز 

رو تحریم کن ایششش!

َرفته  گر مملکت روی ویبره
لغو گردیده ایم بالَمره

هنر لیست های تَکرار است؟
نه خدایی بگو تو یک ذره

طفلتان را ترامپ لمبانده؟
تازه برجام دو و سه مانده

نقشه  تازه چیست اف اف تف 
دستتان رو شده پدرخوانده

 هرچه رشتند لیت و پیت کنید
نطقتان را ولی اِدیت کنید
بنشینید توی رأس امور

جای هر امر، ریتوئیت کنید

گر شده هرچه هست و نیست گران
گر رسیده به این حوالی جان)بیت تصویری!(

باز هستیم بر سر پیمان
اتصالی نکرده ول کن مان

خنک آنکس که در تمام فصول
هم ز اصالح خورده هم ز اصول
چاره ای نیست، نوش جان، باری

کلنا راع و کلکم مسؤول

قبل هر وعده، الاقل دو سه بار
وعده منظور شام یا ناهار

محض کوری چشم منتقدان
دست و روِت بشور با گلنار

زهرا فرقانی

دست و روشویی 
با صابون

نظرات نمایندگان به مناسبت روز مجلس

موزه قولنامه

پس کجا مانده ای ای دولت خواب آلوده
حال ملت شده با رنج و عذاب آلوده
آب خوش ازگلوی ما نرود پایین تا 
دورمان هست وزیران حساب آلوده

جگر ما به سر منقل فقر است ولی
 یقه غیر همیشه است کباب آلوده
به رباخواری این قوم چه ربطی دارد
که هوا گشته از اوضاع حجاب آلوده

و برایش چه مهم است؟ که در خوزستان
هست وضعیت اکسیژن و آب آلوده

کله پا می شود آن کس که به ظلمش بشود
دفترش بیشتر از حدنصاب آلوده

حد نصاب 
آلودگی

نصف باقیمانده به اضافه یک
علی بهمنی

جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس، در دیدار وزیر امور خارجه 
ایران، تهدید کرد. وی با یادآوری قحطی سراس��ری ایران و 
کش��تار 11-10 میلیون ایرانی در خالل جنگ جهانی اول 
با دسیس��ه انگلیس یادآوری کرد اگر ایران اقداماتی که از او 
می خواهیم را انجام ندهد ممکن است دوباره نصف جمعیت 
خود را کامال اتفاقی و بدون برنامه خاصی از س��وی کسی از 

دست بدهد و ما خیرخواه شما هستیم.
در همین رابطه، عده ای از فعاالن رسانه ای از جمله گربه نره 
و روباه مکار با حضور در س��فارت انگلیس خواستار برگزاری 
کالس های آموزش خیرخواهی از سوی سفارت فخیمه ملکه 

بری تا نیای کبیر شدند. در همین راستا گفتنی است جمعی 
دیگر ش��امل تعدادی از دلسوزان حقوق بشر در ایراِن ساکن 
غرب با نوش��تن نامه جدیدی ضم��ن تایید گفته های وزیر 
انگلیس خواستار تحریم بیشتر ایران برای برقراری حقوق بشر 
در ایران ش��دند. آنها در پایان ضم��ن اظهار امیدواری موفق 
ش��دن انگلیس در پروژه احقاق حقوق ایرانیان و تکرار اتفاق 
سال 1296 تاکید کردند با نصف شدن جمعیت 80 میلیونی 
ایرانیان هم حقوق بش��ر با دز بیش��تری به نصف باقیمانده 
می رس��د و هم نصف باقیمانده دیگر خیال مخالفت با غرب 

و جلوگیری از پیاده شدن حقوق بشر به سرشان نمی زند!

درباره تهدید ملت ایران توسط وزیر خارجه انگلیس

الف( رأی دادن به لیست ممنوع
به( رأی دادن به لیست مطلقاً ممنوع

جیم( کی گفته ما به لیست رأی دادیم
دال( هنوز سه سال مونده

الف( عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت
به( عملکرد وزارت راه و شهرسازی

جیم( عملکرد وزارت امور  اقتصادی و دارایی
دال( هرسه

الف( آمریکا محکوم به زوال است
به( آمریکا محکوم به زوال است

جیم( آمریکا محکوم به زوال است
دال( آمریکا محکوم به زوال است

الف( پله های وزارت راه
به( پله های شهرداری تهران

جیم( جواب الف و به
دال( پله های دفتر ازدواج

امتحان آیین نامه 
با مداد بنفش كمرنگ پاسخ صحیح را دهید!

برگی از خاطرات یک مسؤول دولتی

عالیه رجبی


