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است تعطیل مدرسه Labor Day مناسبت به

زلزله ضد مومنین
سخنرانیهای و اظهارات از بسیاری که آن با
اسالمی، رییسجمهوری احمدینژاد، محمود
نیست دیگرمثلسابقموردتوجهرسانههایدنیا
معذبکردنسلولهای شنواییو را اظهارات او و
او اخیر پاکیزه مینامند، حرفهای هوای مخرب
مقاماتو مراجع از بعضی توجه مورد درباره زلزله
جواب خبرنگاری در است. او قرار گرفته علمی
کرده سئواالتی تهران در زلزله وقوع درباره که
مومن زیر پای که زمین آقا! «برو داده بود: جواب

نمیلرزد!»
ارسال با ژاپنی  زلزله شناس دانشمندان 
جمهوری خارجه امور وزارت از رسمی تقاضانامه

از جلوگیری برای که کرده اند درخواست اسالمی
زلزلهخیز کشوری بسیار که در ژاپن آتی زلزلههای
از جمعه امام قمی و هزار طلبه چندین است،
دادن قرار با ایرانبه ژاپنارسالگردیده و سرتاسر
وآسمانخراشهای درزیرزمینساختمانها آنها

آید. به عمل زلزله جلوگیری از وقوع توکیو
گفت: به خبرنگاران خارجه ژاپن امور وزیر
ساختمانهای در مومن افراد این دادن قرار «با
مرتفعبهغیر از اینکهدرهزینه ضد زلزلهساختن
آرشیتکتها صرفهجویی دستمزد ساختمانها و
کنترل مورد در مطالعاتی می توانیم میکنیم،
این نماز و دعا ژاپن در نتیجه آتشفشان کوه های

مسلمانانمومنانجامدهیم!
دوتاحمدینژادارسالاینمومنینوطلبه ها
که این علت به و کرده موکول بعد به ژاپن به را
خود و انگلیس آمریکا ویزای آنها منتظر بیشتر

است. خواسته پوزش ژاپن دولت از هستند

در خروسهای «گی»
ایران

در تهران، چاپ «کیهان»، روزنامه گزارش به
قزوینمرغیپیداشدهکهمانندخروسهامیخواند
این صاحب بیگی، حسن میکند! قوقو قوقولی و
است  ۹ ساله او که مرغ گفته به خبرنگاران مرغ،
به گفته صاحب  ۸۵ جوجه داده است. تاکنون و
و موقع نماز مرغ این پیش سال دو مرغ از این
طلوعآفتابآوازمیخواندومانندخروسانقوقولی

قوقومیکند.
بقیه اخبارش مانند «کیهان» این خبر اگر
تغییر جنسیت از نباید نباشد دروغ ساختگی و
اگر دست دهد. انسان به تعجبی در ایران مرغها
از  بودید زاییده ۸۵ شکم و بودید مرغ هم شما

در میآمد! مردانه عربده گلویتان صدای
ممکن امور مرغداری میگویند کارشناسان
مراکر نزدیک به در اکتیو رادیو است تشعشع مواد
مرغ این شدن دو جنسیتی باعث مرغداری این

باشد. شده
صورت در که دادهاند هشدار کارشناسان این
حق ایران که در هستهای افزایش فعالیتهای
خواهر روزی شاهد اوا ماست، ممکن است مسلم
و شویم ایرانی خروسهای شدن «گی» و شدن
همیشه برای تخممرغ» یا بود مرغ «اول معمای

شود! حل

دام در پسر بن الدن
انگلیسها

صیغه یا ازدواج خبر گذشته هفته چند در
پسرانبنالدن با یکزنغربیبیحجاب یکیاز
مویبلوندولباسبسیارغیراخالقیترافیک وبا
انگشتبهدهان مختلو مردم دنیا را اینترنترا
از بنالدن، یکی عمر بود. آویزانکرده حیرانو و
پسرانمتعدداسامهبنالدن کهنسبتخانوادگی
ازدواجهای علت پدرش (به سوی از هنوز او
قرار تایید مورد وصیغههایبیحساب) بیشمار
ازدواج  انگلستان اهل ۵۱ ساله زنی نگرفته، با
است  مادربزرگ که زن۵۱ ساله این است. کرده
خبرنگاران گفت کرده به بار ازدواج پنج حاال تا و
ولی دارد مرا سن «عمر» نصف که این وجود با
کنم. را نتوانستم کنترل او خودم به عشق من
گزارشهاییضمن روزنامههایاسالمی لندن در
نکوهشومحکومکردناینازدواجازخانمجین
با خود برابر دو انگلیسی که سن براون فلیکس
سه  و عنوان را ۵۱ سال ۲۷ ساله بنالدن عمر
عمل به شدید انتقاد کرده،  «تقیه» را سال
«پدرم خبرنگاران گفت: بنالدنبه عمر آوردند.
بد و فحشو از غارهایپاکستانتلفنزد یکی از
این «پدرم از او گفت: من کرد.» نثار بیراه را و
بوده، غرب رشته با مبارزه در چه او هر من که
که و گفت داشت خیلی شکایت پنبه کردهام را
به میرسد عربستان ماهانه از که را من مقرری

داد!» خواهد تقلیل نصف
پدرش او با تلفنی مکالمه که اضافه کرد وی

بهعلت نبودنآنتن قویدر غارهایمحل اقامت
او ولی ناقصانجامشده و نامفهوم پدرشبسیار
بود: پرسیده توانسته درجوابپدرش که باالخره
بودم  گفته تو به که ۷۲ باکرهای مورد در تو «آیا
یک «حاضر نیستم دهد: داری؟» جواب شک
تو عوض  نسیه ۷۲ تای باکره را به آکله موی این
این «یک موی میشود: که شاعرانهاش کنم!»

باکره!» ۷۲ آن هزار موی به از آکله

درباره یادداشت سه
هیلتون پاریس

تای آن را دو یا حداقل و این سه یادداشت
قبال نوشتهبودمولی زنم
نشد و کرد پیدا را آنها
به را آنها موقع به که
با پوزش نشریه برسانیم.
ازخوانندگانیکهطرفدار
هستند مطالب نوع این
مانده اند خماری در و
از قبل دوباره را آنها
اینکه زنمازخواب بیدار

ارسال میکنیم. نشریه به برای چاپ شود

(۱)
موقتی از زندان آزادی از هیلتون بعد پاریس
تصدیق رانندگی با علت به که انفرادی خود و
حال رانندگی در مستی همچنین شده و معلق
به بود افتاده به آنجا حال مستی در رانندگی یا و
بند از اگر خبرنگارانگفت:«سرویس این زندان ها
از  بهتر در صد صد نباشد اوین بهتر ۲۰۹ زندان

هستند! من پدربزرگ و پدر هتلهای
(۲)

آزادی سریع پاریس هیلتونبهخبرنگاراندرباره
لوس آنجلس زندان از وثیقه اش گذاشتن بدون و
این در او بودن آقازاده که گفت و نداد زیادی توضیح
گفتکه او و نفوذینداشته است. آزادیهیچسهم
نمیشناسد! را او وکالی و جزایری نام به شخصی

(۳)
و روز سپریکردنچند از پاریسهیلتونبعد
زندان باالخرهباکمککالنتر منطقه چندشبدر
در کمی بعد او برگشت. خانهاش به شد و آزاد
یافت. حضور  «Rush Hour3» افتتاح مراسم
کارشناسان نیز و هالیوود عکاسان و خبرنگاران
زیباییو آرایشمیگویندپاریسخانومبعد ازرفتن
نظر میآید، به و سکسیتر زیباتر زندان بسیار به

است! رفته پوستش زیر آبی زندان در که انگار

قانون جدید  
سمع استراق

بدون سمع استراق الیحه  شانس تصویب
تالش به توجه با دادگاه از قانونی مجوز دریافت
کابینه اش بسیار جورج بوش و سوی فراوان از
اجرا و به مرحله تصویب و به زودی بوده زیاد

میآید. در
که به هر قانونی که این به با توجه این روزها،
آمریکا قانونگذاران تروریسم به با مبارزه عنوان
دارد، تصویب امکان صد در صد شود پیشنهاد
ایرانیانباعمهو ممکناستبهزودیمکالماتما
ماموران«اف. بی. حضور پدرمانبا و مادر خاله و
آی.»و سازمانحفاظتملیروییکخط تلفنی
انجامپذیردوهمهازیکمکالمهدستهجمعیغیر

خصوصی مستفیض شویم.
(هوملند ملی سازمان حفاظت  سخنگوی
سکوریتی)درگفتوگوییخصوصیباخبرنگاران
با احتماال که قانون این تصویب از «بعد گفت:
رسمیخود جورجبوشو بدونرای گیری دستور
مکالمات ضبط به قادر ما یافت خواهد انجام
برعکس و آمریکا به خارج  کشورهای تلفنی

بود. خواهیم
کامپیوتری نرم افزار یک نصب با که گفت او
ضبط مکالمات توسطکامپیوترهای هوشمندی که
مکالماتتروریستها در استفاده کلماتمورد به

گرفت. انجامخواهد حساسهستند
جاسوسی چنین انجام بودجه که گفت او
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

 بقیه در صفحه ۳۰   

میکنم! کمبود احساس این بابا کراوات کنار بدون چرا نمیدانم

گرفته قرار سفید کاخ تصویب مورد قبل از تلفنی
استخدام برای دریافت بودجه بعدی مرحله و
این کنند گزارش که بود  خواهد مترجمانی
میباشند! شده در چه موردی ضبط مکالمات

از دفاع و «کیهان»
احمدینژاد

درعرضچندهفتهگذشتهروزنامه«کیهان»،
توسطحسینشریعتمداری(که که چاپتهران،
ناتنی پسر خاله نیمهوقت به صورت میگویند
شدت به میشود اداره هست) دهنمکی مسعود
مقابل احمدینژاد در دولت کارکرد عملیات و از
اصالح طلبایراندفاعکرده روزنامههایلیبرالو
وکارهایطالبانیباچاشنیفاشیستیاوراستوده
است. بسیارجایتاسفاستکهروزنامههایی این
چنینبرایرضایت تنهامشترک پستیخود(یعنی
و چاپ کنند را مقاالتی چنین آقا) شخص خود
کارکنان دولت  (که دیگر ۱۰ هزار مشترک حدود

بسپارند! فراموشی به را هستند) احمدینژاد

نیست خوب زندگی
جدید رقیب که جی» «ال. کرهای شرکت
است مخابرات و الکترونیک دنیای در «سونی»
فعال ترینحمایتکنندگانازجشنها و در شمار
«ال. است. شرکت ایران در برنامههای کنسرت
خرج مبالغفراوانوهنگفتی «اسپانسر» جی»با
ایرانیاستو مدرن کنسرتهایموسیقیپاپ و
اسالمی جمهوری دولت رسمی اجازه با کار این
«آریان» کنسرتهای گروه انجاممی شود. بیشتر
این خرج به ایران استادیومهای و سالنها در
مخفف   «LG» نام است.  شده انجام شرکت 
«Life is Good» میباشد که در تبلیغات  کلمات
قرار استفاده مورد مرتب طور به شرکت این

میگیرند.
و در گفت «سونی» شرکت مدیران ژاپنی
ژورنال»، چاپ «والاستریت روزنامه با گویی 
جی» «ال. فعالیت که کردند  عنوان آمریکا،
است و موقتی تجاری بازار کسب برای در ایران

کرد. ترک خواهند را ایران بازار به زودی کرهایها
«آخر توضیحادعایخودگفت: مدیراندر یکیاز
 «Life is Good»چطور ممکناست شرکتیبه نام
به  «Life is Bad» است، که در کشوری بتواند

تجارتبپردازد؟

عمیق افکار
ادعایشان مالها و روحانیون این از بعضی
فقط و مردم خدا بین واقعی که رابط میشود
را آسمانی کتابهای آنها تنها و هستند آنها
یاد به مرا حرف هایشان و کارها میکنند. درک
میکندخواندن اوست فکر که خروسی میاندازد

خورشید میشود! آمدن باال باعث که

خوانندگان از پوزش
صفحه این وفادار خوانندگان از پوزش با
به شوند درج این شماره بود در قرار که مطالبی
چاپ آماده و نوشته گرفتاری، و وقت کمی علت
را شماره آینده علت مطالب همین نگردیدند. به
اینصفحه دراینهفتهبرایشمافراهمکرده ایمتا

بای بای! تا شماره آینده خالی نماند!

از گفت و گوهای   
زنم با من

در گفتم: عزیزم از امروز میخواهم زنم به
کاهش«گرمایگلوبال» که برایکرهزمینخیلی
برای سمی گازهای باشم. فعال است خطرناک

هستند. مضر ما زندگیهمه
با نخوردن اول بهتر است چه جالب! گفت:

شروع کنی! لوبیا کارت را نخود و

***
گلخانهای گرمای کاهش برای گفتم: زنم به
شروع خودمان از را فعالیت باید ما زمین کره

کنیم.
کنیم؟ یعنیچکار گفت:

کهچپو راست گفتم: اونکردیتکارتمرا

بریز. و دور کن پاره خرید میکنی آن با
ربطی چه کارت کردیت به پرسید: تعجب با

دارد؟
در را کارت این که وقتی نمیدانی گفتم:
ایجاد گرمایی  چه میکشند چارج دستگاه 

میکند؟
***

داری امسال دوست عزیزم، زنم پرسیدم: از
بروی؟ کجا به تابستان را تعطیالت

باشم تو با که جا هر نمیکند، فرقی گفت:
است. خوب

کجا تو پرسیدم بمانم، است قرار من گفتم:
بروی؟ داری دوست

***
که این مثل گفتم:  زنم به و  خانه آمدم
سریع عشقبازی یک با نیستند، خونه بچهها

چطوری؟
بار چند گفت: حرفی نیست ولی و خندید

بچه نداریم! ما بگم که بهت

***
گفتم: این زنم به تلویزیون موقع تماشای
یارو بعد فیلم «خارشهفتساله»خیلیجالبه.
برای که میزند سرش به ازدواج سال هفت از

جور کند. معشوقه خودش یک
آدم بدی! گفت: چه

چند ساله ازدواج کرده ایم، و تو من گفتم:
یا نه؟ شده هفت سال

زد توی را تلویزیون ریموت محکم سریع و
برای را  خارش ضد پماد این گفت: و  سرم

بعد! باش تا خاریدن داشته جلوگیری از

آدم یک زندگینامه
خورده شکست

اززمانتولدآدم بدشانس وشکستخوردهای
مادرش شکم از و متولد شد که وقتی بود،
زیر زد دیگر نوزاد بچههای مانند آمد بیرون
دست از که زایشگاه پرستارهای و دکترها گریه.
بودند شده عصبانی او توقفناپذیر  گریههای
به مادرش از زودتر زدند و کتک مفصال او را

دوست زیاد را او مادرش و پدر فرستادند. خانه
آیا پدرش همیشه از مادرش میپرسید نداشتند.
سئوال را همین و مادر هم است؟ من این بچه
بردند به پرورشگاه را او باالخره پدرشمیکرد. از
خانوادهای تا آنجا سپردند مسئوالن دست به و

کند. قبول را او سرپرستی
را قبول نکرد. او کسی و سالها آنجا ماند
پروندهاش در زایمان اتاق در زاریهایش و گریه
با بود. کرده را حسابی خراب اعتبارش و مانده
با و شد ایاغ پرورشگاه با مسئوالن گذشت زمان
آزاد دنیای توانست به رشوه ای سنگین پرداخت
و ولگردها گروه به شدن ملحق از بعد برگردد.
گنگهایخیابانی،چندین بارگلولهوچاقوخورد
حیات به توانست بیشمار زخم های وجود با اما
بحبوحه انقالب با در باالخره دهد. ادامه خود
زمانی که همه و سرشاخ شد پلیس ضد شورش
او میآمدند بیرون زندانها از سیاسی زندانیان

افتاد. زندان به
کشف نو از مذهبرا که نفر چند زندانبا در
کتاب های خواندن با و شد آشنا بودند کرده
نوعیبهکارشناساین گونه سیاسیـمذهبیبه
کرد زندانفرار از کمیبعد مسایلتبدیلگشت.

پنهان آنجا در و برد پناه کوههایبیرونشهر به و
و ژولیده ریش که گروه های انقالبی شهر شد.
او می دانستند خود تبلیغات مناسب را او انبوه
که این برای او کردند. انتخاب رهبر عنوان به را
قیافه با نکند دستگیر و شناسایی را او دولت
مرکز در قصابی و کاری شهر برگشت به مبدل
نداشت تحصیالتی و مدرک چون گرفت. شهر
مگسها و زنبورها کشتن و پراندن مسئول را او
او خوبی به حقوق سادهای داشت و کردند. کار
وضع شدن خراب و زمان گذشت با میدادند.
زیاد مگسها تعداد جدید دولت در بهداشت
کارش که این او را به خاطر باالخره شدند و
از کردند. پس اخراج نمیدهد خوب انجام را
به خیابانی تصمیم ولگردهای به گروه بازگشت
اولین دزدی خالف قانون گرفت. کارهای انجام
مخفی او برای شد. مواجه با شکست او بانک
او بانک که دوربین های این و هویتش بودن
شناسایینکنندخودش را بهشکلیکدرختپر
بانک جلویگیشه در بود. برگدرآورده شاخو از
سگیکیازمشتریانبه طورعمدییاسهویدر
او در کرد و ادرار او، اندام پای کنده درختمانند
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۱۱ صفحه از بقیه
«فیگارو»، «لیبراسیون»، حوادث منبع کوتاه،

غیرهاند». و «لوموند» پست»، «واشنگتن

* * *
خالیاز هر الجزیره ایرانبه سفر رییسجمهور
اهمیتبود.ایرانوالجزیرهمبادالتاقتصادیشان
چیز است و دالر میلیون هفت حدود سال در
اگررییسجمهور مهمیبرایمبادلهندارند.معهذا
دو الجزیره چگونه باشد دریافته سفر این در ایران
جای باز هیچ، و ایران روبراه دارد اتمی نیروگاه
ایران همچنین اگر رییسجمهور است. امیدی
 ۵۰ تا فرانسه مستعمره الجزیره که باشد دریافته
و برافروخته الجزیره و انقالبی الجزیره قبل، سال
گرفت پیش، چگونه یاد بنیادگرای چندین سال
شور و شر پر را از آن عوالم خود تا دریافت و
بپردازد، جای شکرش مردم رفاه به بیرون کشد و
به پیوستن به الجزیره تشویق برای اگر اما است.
رفته کشور این به گاز دارندگان خیالی شرکت آن
که را سری مردم این باشد که دریافته باید است،
ولیشایعاست دردنمیکنددستمالنمیبندند.
بابساختمان وپتروشیمی قرارینهاده اند. کهدر
دراینصورتاولییعنیفعالیت هایساختمانیبه
دومی باید و میخورد بر شرقیها آسیای رقابت با
قبول است بهتر جاها برسد. خیلی صالحدید به
بعضی که نگرفت. و نداد آموخت، آمد، که کنیم

نکنندچه بکنند؟ سفر مقامات اگر

سیاسی وصال
به آمریکا فرانسه جدید سفر رییسجمهور اما
بود. سیاسی تعطیالت تابستانه خیلی بهانه به
همه از بلکه نه تنها فرانسوی را خود فرانسوی ها
آنها اروپاییان که حالی در مینمایانند اروپاییتر
گذشته  ۵۰ سال در میبینند. فرانسوی فقط را
به وقت توانستند هر و آمریکاییها فرانسویها
فراق نهایت به عراق به لشگرکشی در و زدند هم

رسیدند. هم از سیاسی
بازاریاب که نسلیدر خود پرورده اینکفرانسه
سر بازاریابی بر که بفهماند مایل است و است
یکدل و دوست و هیچ اختالف ندارد آمریکا با
که رخ میدهد وقتی به واقعه منتها این است.

آمریکا از عراق سر بر انگلستان جدید نخستوزیر
فاصلهمی گیرد.

(۱۲ آگوست  نظریابی آخرین در فرانسویها
۲۰۰۷)سیاسترییسجمهورخوددربرابرپرزیدنت
به فرصت سر نکردند. تایید را بوش واکر جورج
مسایلفرانسهوآمریکاوفرانسهوایرانبازخواهیم
را اسالمی انقالب همه از بیش که کشوری آمد؛
سران اپوزیسیون از تن چند آن و در کرد باور
یادآور استآنگذشته ولیقرار ایرانینابودشدند.
ـ سارکوزی اما مالقات اپوزیسیون نشود. رهبران
بوش یکوصالسیاسینیست،مالمسهایاست
اگرجورج واکر بوشنداندجورجبوش آزمایشیکه

است. واقف آن بر (پدر)

عراقی مترجمان به وعده خلف
و  (۶۰ نفر را مترجمانعراقیخود دانمارکی ها
هواپیماهای  با ۲۰۰ نفر) آنها خانواده احتساب با
دانمارک تبعه را آنها و آوردند دانمارک به خود
ولی بود. عهد به وفای  عین  این شناختند.
عراقی  ۹۱ نفر و وعده میکنند انگلیسیها خلف
خطر در را به طور قطع در عراق جانشان که
نیولند بوریس سرگرد هرچه ماندهاند. آواره است

در عراق ما ارتش همکاران این که فریاد می کشد
کسی مرگند خطر در خانوادهشان و خودشان
 Des Brown مثل ولی وزیری بینظیر نمیشنود
به میفهمد و را بفهمی نفهمیمیرساندکهآنها
است کارگری برای این و دارد. آنها التفات هم
که میلیونها است کشوری این همان خارجی.
خرید ولی  ۳۷ سال دوستی و گرفت شاه از وام
خودداری شاه به ویزا یک دادن از انقالب از بعد
این بار است که امیدوار حاال اپوزیسیون و کرد.

بپراکند. سخن او نفع به سی» بی «بی

ما نبود آنها و بود
در اعماق را روسها منبعتمامیتارضیخود
پرچم تیتان یک کوبیدند: شمال آبهای قطب
هزار و ۲۶۱  چهار عمق در پیام Titane و یک
هزاران خود این کار برای کردند. و نصب متری
منطقه که این اثبات برای معرفتاالرضی دلیل
نروژ ولی است دارند. خاک روسیه طبیعی دنباله
اقداماتی صدا و بی سر بابت این از هم کانادا و
غربی محافل در روسیه اقدام میکنند. و کرده

ناسیونالیستی!تعبیرشد.
دیگر و سیاه طالی این قبیل اقدامات در

آمریکایی دولتی آژانس است. هدف معدنی مواد
معتقد کربور) (هیدرو نفت امر در متخصص
 ۱۰ (بیش از جهان نفتی منابع چهارم است یک
دایره در الماس گاز و نیز ذخایر و تن) میلیارد
شدن به دلیل گرم اینک شمال قرار دارند. قطب
نواحی آن به صنعتی قدرتهای دسترسی زمین
سخن آوریم یاد به نیست بد و است شده بیشتر
میگفت «هر را که (Dostoievski) داستایفسکی
پابگذارندهمانجاروسیهاست.»فعال جاروسها
اراضی آن بر و ادعا بسیار ناراضیاند کاناداییها
ناسیونالیست هستیم. هم ما و نمیگویند دارند
به رقابتی دست شمال قطب کشورهای مجاور

زده اند. عظیم
ولی فرش به تا است عرش از دیگران دنیای
دنیایجمهوریاسالمیازحدچاهیدرجمکران
آن عقده پس از ما  زیرا تجاوز نمیکند. چرا؟
نفی نفیدانش، برنمیآییم. حقارتتاریخیخود
این است. موجبشده وحتیخودمانرا چیز هر
است کهبهترینمغزهامان میخواهندبهاشاره به
کمک بدون و آمریکا کمک بدون کنند حالی ما
نیستستانی خود از که یعنی نمیشود... اروپا

دهند. تحویل بسته  دست را ما تا ساخته اند

برداشتها... و تامالت

اسلحهسگرا با نهایتعصبانیتمجبورشدکه
بگذارد. فرار به پا بانک از و بکشد

جواز تمدید برای که وقتی بعد کمی
مردی از ادارات دولتیرفت با یکی اسلحه اش به
خیلی او اوست. دایی میکرد ادعا که شد آشنا
ادعای به کرد. تشریح او برای را حقایق صریح
مادر از و پدر جدا کشف کردهاش او «از تازه دایی
سوا»بودوکسینمیدانستاوچگونهنطفهاشرا
کمکداییاشکار کوچکی با است. دریافت کرده
کارش گرفت. وزارتخانه آن فتوکپی قسمت در
ضد اسم به دولت شبنامههایی بود که تکثیر
خیلی کارش از می کرد. پخش و جعل دولتی ها
مگسها پراندن کار قبلیاش، که از و بود راضی

می آمد. نظر به بهتر بود،
و شد فتوکپی خراب ماشین این که از بعد

وزارتخانه برای خرید ماشین جدید به بودجهای
وزیر سمت به را او شدند مجبور نگرفت تعلق
کار جدیدش بود. او عاشق آنجا منصوب کنند.
بود. پراندنمگسو تکثیرشبنامه خیلیبهتر از
خیابانی که کمک ولگردهای با که این بعد از
شناسایی برای گروهی میشناختند را او همه
ضد و ضد دولتی پخش کنندگان شب نامههای
رییسجمهور قرار توجه مورد مذهبی درستکرد
وزارتخانه به تعاون و رفاه وزیر عنوان به و گرفت
مقام باقی این در سالها او شد. دیگری منتقل
برای وزرای دیگر انتخاب وجود حتی با و ماند
پرده پشت مدیریت از باز هم وزارتخانه این اداره
بود شده پیر بسیار که زمانی میشد. استفاده او
آنها از یکی اتفاقا (که پرستاران و عصا کمک با و
اتاقزایمانکتک در زمانتولد او را همانیبودکه
دایی کارخودمیرفتتوسطپسر بهدفتر بود) زده

قرار گرفت. سوءقصد مورد ناتنی خود
شروع خود برای چرخدار با صندلی که وقتی
چرخ و شد کشتی پیاده بازنشستگی از دوران

زنی گرفت قرار شنهای ساحل روی صندلیاش
آغوش در را او آمد و گریان او سوی به دور از
او گفت. به او را او حقیقت مادرش بود. گرفت.
بود. زاییده را مادریواقعی او نبود و مادر و بیپدر
و بیرون آورد سرش را پالژ ساحل پشت از پدرش
مانند درست داد دست تکان او برای خجالت با
و شد جمع چشمانش در اشک تولدش لحظه

داد... سر تولدش زمان مانند را گریه

چه صیغه بر مالیات
است؟ صیغه ای

الیحه احمدی نژاد دولت گذشته هفته
مالیات بستن مورد در دارایی وزارت پیشنهادی
رویپایگاههایاینترنتیعرضهکننده عوارضبر و
نیز کام» و دات «صیغه مانند زنهای صیغه ای
فعال مراکز سایر خانههای عفاف و از بسیاری

و تشویق ترویج کند. رد را موقت امر ازدواج در
بسیاری سوی از ازدواج موقت یا کردن صیغه
دنیا تا سر سر زنان در بشر و مجامع حقوق از
نوعی را آن و انتقاد قرار گرفته و نکوهش مورد
نامیدهاند. تنفروشی دولتیو شرعی فاحشگیو
رییسجمهوردرموردعلت تعویق سخنگوی دفتر
اخذمالیاتو عوارضبهخبرنگاران توضیحینداد
خط و ارتقا بهبود برای تالشی را آن کرد سعی و
که تصمیم شده توجیه کند. شایع در ایران فقر
آیتاهللاهای از اساس فتوای یکی بر احمدینژاد
داده دولت زناشوییبودههشدار امر متخصص در
از مورد پولهایی که در و عوارض وضع مالیات با
مرد و زن موقتی رابطههای اینگونه شدن جور
مردم جوکهای هجوم مورد میکند، دریافت
علتداشتنکلمات به اینفتوا واقعخواهدشد.
شده و بدل رد فحشهای در معموال که رکیکی
بینمردان مورداستفادهواقعمیشوند، قراراست
فعالبهصورتعمومیاعالمنشودوبینآیتاهللاها

بماند! رییس جمهور و

خالی از شوخی
۲۹ صفحه از بقیه

تفاوت اندک۱۰ دانشگاه،  شمالیوآمریکایالتینبا
با آفریقا قاره  می گیرند. قرار مقامدوم در اروپا پساز
قرار دارد. جدول انتهای در دانشگاه مجموع پنج
آمریکا کشورها، بین رقابت در دیگر سوی از
کرده  تصاحب اول را برتر، مقام ۱۶۶ دانشگاه با
مجموع با انگلستان، یعنی بعدی، رقیب  است.
دوم  رتبه در فاحش اختالفی با  دانشگاه،  ۴۲
مقام  ۴۱ دانشگاه شمار با نیز آلمان نشسته است.
در مجموع دادهاست. اختصاص را به خود سوم
جای  فهرست در این سراسر جهان از ۳۸ کشور

گرفتهاند.
از یک هیچ نام نبودن توجه، قابل نکته
برتر  دانشگاه  ۵۰۰ بین در ایرانی دانشگاه های
در لیست های که حالیاست، جهاناست. ایندر
بهشکلاختصاصیبرای که اینموسسه، جداگانه
ایران از نیز نامی شدهاست، نظر گرفته در قاره هر
۱۰۰ دانشگاه  بین فهرست در چشم نمی خورد. به
مقام در «توکیو» دانشگاه پاسیفیک، و آسیا برتر

است. گرفته قرار نخست

خبر کمان رنگین
۲۷ صفحه از بقیه

300Iranians, Vol. 11, No. 338, Friday, August 24, 2007 ۲ شهریور ۱۳۸۶  جمعه ،۳۳۸ شماره یازدهم، ۳۰  ایرانیان، سال


