
خطر عصبانیت رئیس جمهور

ن میمندیان
محمدامی

کــه هــر روز  جــک، مــردی مهربــان و خانــواده دار اســت 
کســب لقمــه ای نــان حــال بــه ســازمان ســیا ســر  بــرای 
ک او را رهــا نمی کنــد؛  کابــوس وحشــتنا می زنــد. امــا یــک 
در  دموکراســی  بــرای  جنــگ  حــال  در  پیــش  ســالها 
کــه  عــراق، ســر صــف نانوایــی بــه یــک خانــوم عراقــی 
ــدی زده.  ــرف ب ــرد ح ــان بگی ــر از او ن ــت جلوت ــی خواس م
کش هــر  آن زن عراقــی بــا لبــاس ســیاه و چهــره ترســنا
شــب بــه خــواب او می آیــد. یــک روز جــک می فهمــد 
کســن ضــد تروریســتی  کــه وا چنــد مســلمان عصبانــی 

نزده انــد، قصــد تــرور احمــد -رئیــس جمهــور عــراق- را 
دارنــد. احمــد، بــرای امضــای توافقنامــه پیوســتن عــراق 
بــه آغــوش دنیــا بــه آمریــکا آمــد. جــک شــبانه در پوشــش 
یــک ســبزی فــروش بــه خانــه تروریســت ها یــورش بــرده 
و آنهــا را درمــان می کنــد. او ضمــن عملیــات می فهمــد 
همدســتان آنهــا همــان شــب می خواهنــد پاریــس زیبــا 
کمــک  را آتــش بزننــد. جــک از دوســت دانشــمندش 
جنگنــده  هواپیمــای  مــدل  آخریــن  او  و  می خواهــد 
کهید مارتیــن بــا ســوخت اتمــی و قابلیــت خامــوش  ال

کــردن آتــش را در اختیــارش می گــذارد. جــک بــه ســمت 
می دهنــد  خبــر  او  بــه  راه  در  کنــد.  مــی  پــرواز  پاریــس 
منتظــر  جهانیــان  و  گرفتــه  آتــش  نوتــردام  کلیســای 
رســیدن یــک ناجــی هســتند. جــک ســر می رســد و بــا 
فشــار یــک دکمــه، آتــش را خامــوش می کنــد. همــه دنیــا 
کــه  بــه انتظــار ایــن قهرمــان در فــرودگاه هســتند، جــک 
ــاالی خانه شــان هــای  ــد ب از تشــریفات خوشــش نمی آی
ــد؛  ــرود می آی ــتی ف ــر در حیاط پش ــا چت ــد و ب ــک می کن َج
کــه زن و فرزندانــش را بــه آغــوش می کشــد. زن  جایــی 
عراقــی هــم آنشــب بــرای آخریــن بــار بــه خــواب جــک 

او حالیــت می طلبــد.ش از  و  می آیــد 
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نام گذای یکی از خیابان های تهران به نام

 حسن شماعی زاده 
نامه ی جمعی از اهالی تهران

 به شورای شهر این شهر 

بسمه تعالی 
َیک َیک اعضای شورای شهر تهران 

با سام 
پیــرو  می رســانیم  اســتحضار  بــه  احترامــًا 
نام گــذاری تعــدادی از خیابان هــای آن شــهر 
ــرآن  کشــور، ب ــام برخــی هنرمنــدان نامــی  ــه ن ب
شــدیم تــا مراتــب قدردانــی خــود از زحمــات 
خدمت تــان  را  جنابــان  آن  طاقت فرســای 

کنیــم.  عــرض 
ــا را  ــان م ــام خیاب ــه ن ک ــی  ــد از وقت ــاور بفرمایی ب
تغییــر دادیــد تمــام چالــه چوله هایــش پــر شــده 
تــا دیــروز از اســم های  اســت. یکــی از اهالــی 
گربه هایش  عربــی متنفــر بود و اســم فرزنــدان و 
را هرچیــزی میــان دو تــا »آ« می گذاشــت امــا 
کامــًا  حــاال از اینکــه اســم خیابــان بــه یــک نــام 
کــرده  عربــی مثــل محمدرضــا شــجریان تغییــر 

ذوق مــرگ شــده اســت. 
کــه  در همیــن راســتا پیشــنهاداتی نیــز داریــم 
خوشــحال می شــویم بــه آن هــا جامــه عمــل 

بپوشــانید. 
اســم  بــه  بهارســتان  میــدان  نــام  تغییــر 
موش هــا  مدرســه  خوش خــواب  شــخصیت 
ــه خــواب  کــه ب )چــون آن جــا افــرادی هســتند 

دارنــد(  عاقــه  خیلــی 
ــر  ــارک امی ــه اســم پ ــدی ب ــارک هرن ــام پ ــر ن تغیی
را  گلــه  میرونــد  انجــا  بــه  همــه  )چــون  تتلــو 

آینــد( مــی  و  می زننــد 
تغییــر نــام خیابــان پاســتور بــه دیبــی )چــون 
را  چیــز  همــه  کــه  هســتند  کســانی  آن جــا 

می گوینــد( یــا  می بیننــد  برعکــس 
خیابان هــای  از  یکــی  نام گــذاری  پایــان  در  و 
حســن  نــام  بــه  تهــران  شــهر  جنــوب 
هســتند  افــرادی  آنجــا  )چــون  شــماعی زاده 
کــه بــا ایــن شــرایط اقتصــادی بــرای عــروس 
میلیونــی  ســه  دو  زور  بــه  نازک شــان  دل 

) نــد خته ا و ند ا
باتشکر 

جمعی از اهالی شهر تهران

ن فراهانی
س

مح

فیروزه کوهیانی

حی
صال

ن 
می

ا

ی علوی مهر
عل

ن اسدی
محمدیاسی

از: دفتر معاون اول ریاست جمهوری
به: ستاد مدیریت بحران

هیــات  درجلســه  اینکــه  بــه  باتوجــه 
ــس  ــاب ریی ــه جن ــس از اینک ــت پ دول

نشــدن  پرداخــت  از  جمهــور 
مطلــع   95 ســیل  مطالبــات 
برافروختــه  بســیار  گشــتند، 

ســت  مقتضــی  لــذا  شــدند؛ 
هــای  سیاســت  راســتای  در 
از وقــوع بحــران، در  پیشــگیری 
جهــت جلوگیــری از برافروختگــی 
و عصبانــی شــدن مجــدد رییــس 
جمهــور محتــرم، اقدامــات الزم را 
مبــذول فرماییــد. بدیهــی ســت 
عواقــب  کوتاهــی،  صــورت  در 
متوجــه  اوال  آن  ناپذیــر  جبــران 
کلیــت ســتاد مدیــرت بحــران و در 
ــران  ــریف ای ــت ش ــه مل ــی متوج ثان

شــد. خواهــد 

از: ستاد مدیریت بحران
و  اقتصــاد  محتــرم  وزیــر  بــه: 

یــی ا ر دا
رونوشــت بــه: رییــس محتــرم 

بانــک مرکــزی
شــدن  برافروختــه  بــه  نظــر 

ریاســت محتــرم جمهــور در جلســه 
از  گاهــی  آ از  پــس  دولــت،  هیــات 

زدگان  ســیل  مطالبــات  نشــدن  پرداخــت 
در ســال 95 و بــرای پیشــگیری از وقــوع مجــدد 
ایــن اتفــاق، الزم اســت تمامــی معاونــت هــا و 
زیرمجموعــه هــای جنابعالــی تــا اطــاع ثانــوی 
از رســیدن هرگونــه اخبــار مربــوط بــه نــرخ ارز و 
گــوش رییــس جمهــور  دالر 14 هــزار تومانــی بــه 

کننــد. جلوگیــری 

از: ستاد مدیرت بحران
به: وزارت امور خارجه

ــور  ــاند همانط ــرض میرس ــه ع ــا ب ــام. احترام باس
کــه مســتحضر هســتید رئیــس جمهــور عصبانــی 
کــه مهمترین  اســت و از آنطــرف توافــق » برجــام« 
کنــون بــه فرجــام  دســتاورد دولــت ایشــان بــوده ا
خــود رســیده اســت؛ لــذا پیــش بینــی میشــود 
از  جمهــور  رییــس  شــدن  باخبــر  درصــورت 
کــه  ســرانجام برجــام، بــه قــدری عصبانــی شــوند 
کرد، لذا الزم اســت  کنتــرل  حتــی نشــود ایشــان را 
وزارت امــور خارجــه تمــام تــوان خــود را درجهــت 

گیــرد. کار  ــه  ــروز ایــن فاجعــه ب جلوگیــری از ب
کیبــورد بــرای پرتــاب و فشــار  هرچقــدر خــودکار و 
که رئیــس جهور  ایمیلــی الزم اســت دریــغ نکنیــد 

اعصــاب نــدارد.

در پی برافروختگی آقای روحانی پس از مطلع شدن از عدم پرداخت خسارات سیل 95 اعالم شد: 

سیل ویرانگر رسید و خانه ها ویران شدند
گل آلوده شد َو ماهیان عطشان شدند آب، 

گل آلوده ماهی های خوبی می دهد آب 
گریان شدند در پِی این حادِثه تمساح ها 

کرد پر دریاچه را گه  این همه باران به نا
مرد و زن از این فراوانی بسی حیران شدند

یک نفر از پشت میزش داد زد من بوده ام 
کردم رودها درمان شدند که  با تدابیری 

گشت کرده ام دریاچه ها پر آب  شاهکاری 
ابر ها هم چون مرا دیدند پر باران شدند

کارگردان نمایش های هندی تا شنید
کشور ایران شدند گفت هندی ها مرید 

ِکی رفته، 
چرا به ما نگفته؟!

فیلم هـــا در صـــف صـــدور مجـــوز توســـط اداره ی 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی:

منشـــی: فیلم های عزیز، ســـکوت رو رعایت کنین و 
منظم بایســـتین تا نوبت تون بشـــه و برین داخل. 

کشـــن با تو هســـتم، هل نده. فانتـــزی آروم باش. َا
گهان  »ســـال دوم دانشـــکده مـــن«: نـــگاه کـــن »نا
درخـــت« عجب منشـــیه. از کراواتـــش معلومه بچه 

مایـــه داره. فـــک کنم دارم عاشـــقش می شـــم.
ذره  یــه  دومــی  ســال  عاشــقانه«:  یــک  »بمــب، 
خانــواده دار بــاش. زمــان  جنــگ هــم تــو موشــک 
بــارون کــه خانــواده اصــا و ابــدا وجــود نداشــت، 
تقصیــر  نمی شــدن.  عاشــق  اینطــوری  مــردم 
درخــت  جنــگ  زمــان  مثــل  گــه  ا دانشــگاهته، 
میذاشــتن الی انگشــتت و فشــار میــدادن، آدم 

. ی می شــد
»ســـاِل دوم دانشـــکده ی من«: اوال که با تو نبودم با 
اون روشـــنفکر منفعل بودم. دوما کمتـــر دروغ بگو. 

اصـــا تو میدونی فرق موشـــک و بمب چیه؟ 
»بمـــب، یـــک عاشـــقانه«: فرقـــی نمی کنـــه، زمـــان 
جنگ همـــش یکی بـــوده. حـــاال وقتی مجـــوزم رو 

گرفتـــم نشـــونت میدم.
گهان درخت«: کاش به منم مجوز بدن. »نا

»مغز هـــای کوچـــک زنـــگ زده«: راســـت میگـــی 
بمبـــی، قبا که اینطـــوری نبود، جامعـــه برق می زد 
مثـــل آینـــه. االن کلـــی دوده گرفتـــه و پـــر از خافکار 
شـــده. هـــر دو ثانیـــه 1۰۰ تا دختر به دســـت یـــه گروه 

تبهکاری کشـــته می شـــن.
گهـــان درخـــت«: من یادمـــه تـــو دوران پهلوی،  »نا
پامو کـــه از خونه بیرون میذاشـــتم، لیوان شـــیرموز 
بســـتنی رو می گرفتـــن جلـــوم و تـــا مقصـــد بـــاَدم 

مـــی زدن. 
»درخونـــگاه«: روشـــنفکرایی مثـــل شـــما کـــم پیدا 
می شـــن قـــدر مجوزایـــی کـــه بهتـــون مـــی دن رو 

بدونیـــن. 
»مصـــادره« در حالی که با بشـــکن و الفـــاظ رکیک از 

دفتر بیـــرون می آمد: گرفتـــم آی گرفتمش. 
گهـــان درخـــت« بـــا گریـــه: کاش بـــه منـــم مجوز  »نا

. ن بد
گـــه این  »چهـــار انگشـــت«: نگـــران نبـــاش، فقـــط ا
بچه ننـــه بازیـــا رو کنار میذاشـــتی و یه  ذره شـــوخیه 
می کـــردی  خـــودت  قاطـــی  جنســـی_فیزیکی 

شانســـت بیشـــتر می شـــد.
منشی: رحمان 14۰۰ برو تو.

»هزارپا«: داداش رحمان بووووق که رو پرده ست.
منشی: عه، ِکی رفته؟ چرا به ما نگفته!

»چهـــار انگشـــت«: گیر نـــده، حـــاال چنـــد روز زودتر 
رفتـــه دیگـــه، شـــما کـــه دســـت رد به ســـینه ی طنز 

نمی زنیـــن. پاشـــو »هزارپـــا« پاشـــو نوبـــت توئه.
»هزارپـــا« در حالی که با قر به ســـمت دفتر می رفت: 

قـــر تو کمرم فراوونـــه نمی دونم کجا بریزم.
همه با هم: همینجا، همینجا.

منشی با اشاره به »هزارپا«: کجا آقا؟
دوباره همه با هم: همینجا، همینجا.

کت. میگـــم کجـــا داری میـــری، مگه  منشـــی: ســـا
اســـمتو خوندم. بشـــین ســـرجات.

»هزارپـــا« در حالـــی کـــه زیـــر لـــب حرفـــای بـــوق دار 
مـــی زد، نشســـت. 

»مغز هـــای کوچـــک زنـــگ زده«: نوبـــت رو رعایـــت 
. کن

»هزارپـــا« در حالـــی که بـــرای دعوا آماده می شـــد: تو 
چی  میگـــی کپی کار.

منشـــی: اینجـــا دعـــوا نکنیـــن. اصا ســـاعت اداری 
تمـــوم شـــده پاشـــین برین فـــردا بیاین. پاشـــین.

اینقدر با ما شبیه دد نباشآمریکای عزیزم بد نباش
کمتر بُکش کمی  جای چاقو الاقل با َپر بکشمردم ما را 

تو نباشی ژاپنی ها چیستند؟ژاپنی ها تو نباشی نیستند
کوالست کوکا کر  بانو اوشین گربه ی آنجلیناستکوه فوجی چا

موموتارو مخلص سوپرمن استسامورایی بند کفش بتمن است
تا ابد افتاده در بند شماستدولت ما عشق لبخند شماست

کشور زیبا و آقای جهان:ای بزرگ و آرزوی مردمان
می کنیمت بار دیگر التماسگرچه از الطاف بی حدت سپاس

کمتر بُکش کمی  جای چاقو الاقل با پر بکشمردم ما را 

برافروختــه شــدن ایشــان پــس از فهمیــدن عــدم 
خواهشــمند   ،95 ســیل  مطالبــات  پرداخــت 

فرماییــد. را مبــذول  زیــر  اقداممــات  اســت 
لغــو  و  ایشــان  روزنامــه در دفتــر  ارائــه  عــدم   -1
مطبوعــات و  هــا  روزنامــه  تمامــی  بــا  ک  اشــترا

کــردن اخبــار توســط رییــس  2- جلوگیــری از نــگاه 
جمهور. پیشــنهاد میشود ســیم آنتن را قطع کرده 

و بگوییــد بــه علــت پارازیــت هــای ســپاه اســت.
گوشــی ســاده  گوشــی هوشــمند یــا  3- جایگزینــی 
بــه  اینترنــت  قطــع  همچنیــن  و  دار  قــوه  چــراغ 
بهانــه مســائل امنیتــی. بگوییــد دســتور از طــرف 

ــت. ــپاه اس ــت س ــات امنی اطاع

از: شورای اسامی شهر تهران
به: ستاد مدیرت بحران

راســتای  در  و  ســتاد  نامــه  پیــرو  بااحتــرام. 
جلوگیــری از عبانیــت رییــس جمهــور و عــدم بــروز 
اتفاقــی تلــخ نظیــر برافروختــه شــدن ایشــان پــس 
گاهــی از پراخــت نشــدن مطالبــات ســیل 95،  از آ
ــه  ــی جلس ــران ط ــهر ته کان ش ــامی  ــورای اس ش
ــا اعضــا شــورا تصمیمــات مهمــی اتخــاذ  ای ب
کــه بــه شــرح ذیــل تقدیم میگــردد: کــرد 
گوشــی   1- اهــدا یــک عــدد تبلــت و 

آیفــون بــه هریــک از اعضــا
 2- خریــد یــک دســتگاه خــودرو شاســی 

بلنــد بــه تعــداد اعضــای شــورا
کــن مهــم شــهر به شــرح   3- تغییــر نــام اما

زیر:
الــف( امــام زاده صالــح بــه مســجد صلــح 

گفتگــو و 
بــه  شهیدبهشــتی  دانشــگاه  ب( 

وثوقــی بهــروز  دانشــگاه 
ج( برج میاد به برج آیت اهلل هاشمی

کلیه وزارت خانه ها و نهادها از: 
کلیه وزارت خانه ها و نهادها به: 

گیــری از برافروختــه شــدن رییــس  جهــت پیــش 
جمهــور و جلوگیــری از تکــرار همــان قضیــه عــدم 
عصبانیــت  و   95 ســیل  مطالبــات  پرداخــت 
کــه همگــی مســتحضرید، تمامــی  رییــس جمهــور 
ــی وزارت  ــای تمام ــه ه ــا و زیرمجموع ــتگاه ه دس
خانــه و نهادهــای تابــع مکلفنــد تمــام امکانــت 
کــه  گیرنــد و از هرگونــه اقدامــی  کار  بــه  خــود را 
کــه  موجــب شــود آقــای رییــس جمهــور بفهمنــد 
طــی ایــن شــش ســال شــخص ایشــان رییــس 
شــود.  جلوگیــری  انــد،  بــوده  مملکــت  جمهــور 
ــه قــدری برافروختــه  ــر خبــردار شــوند ب گ ــه ا ک چرا
کاری  هیچکــس  از  دیگــر  کــه  شــد  خواهنــد 

ســاخته نخواهــد بــود.

از: بانک مرکزی
کلیه صرافی ها به:  

مطابــق ایــن بخشــنامه در جهــت پیشــگیری از 
عصبانیــت ریاســت محتــرم جمهــور، الزامــی ســت 
کلیــه صرافی هــا اقدامــات زیــر را هرپــه ســریع تــر در 

کننــد.  واحدهــای خــود اعمــال 
1- جمــع آوری تمامــی تابلوهــای نــرخ لحظــه ای 

ارز از پشــت ویتریــن
ده  هزاتومــان،  »هــر  ی  جملــه  چســباندن   -2

ویتریــن پشــت  بــه  دالر« 
کــردن دالر تقلبــی در جــوی  کنــده   3- چــاپ و پرا
رییــس  حامــل  خــودرو  عبــور  محل هــای  و  هــا 
در  دالر  بــودن  ارزش  بــی  تلقیــن  جمهوربــرای 

مقابــل پــول ملــی

هــای  واحــد  بــا  تخلــف،  گــزارش  صــورت  در 
شــد. خواهــد  جــدی  برخــورد  متخلــف 

از: وزارت امور خارجه
به: دفتر ریاست جمهوری

ســام. درجهــت نامــه فــوری و محرمانــه ســتاد 
از  گیــری  پیــش  بــر  مبنــی  بحــران  مدیــرت 
عصبانیــت رییس جمهــور و جلوگیــری از ماجرای 

آتش سوزی نوتردام
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