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داغ موضوع سوختی مواد بحران روزها این
از قیمت بنزین سریع افزایش از آمریکاست. بعد
گالنییکونیم دالربهگالنیچهاردالرآمریکاییان
به خودشان ضمن این که خواب بیدار شده و از
تانک های شبیه که ماشینهایی خریدن برای
بنزین (با مصرف هستند عراق آمریکا در ارتش
کمیبیشترازآنها)فحشمیدهنددرجستجوی
و سوخت مشکل برای جدیدی حلهای راه

جایگزینیآن برآمدهاند.
پیشنهادکردهاندکهحفاریچاههای بعضیها

حدود برداشت و کرده شروع را آالسکا در نفت
این نمایند. آغاز را نفت بشکه تریلیون یک
است. شده گروه رد دو سوی فورا از پیشنهاد
حیوانات است ممکن می گویند که آنهایی یکی
و شود منقرض نسل آنها بیفتند و خطر به آنجا
عمل ممکن دیگری آنهایی که میگویند با این
و شرکتهاینفتی استقیمتبنزین پایینآمده

ورشکستشوند.
بعضیهاپیشنهادکردهاندکهکشتواستفاده
اتانول نوع بنزین از و نموده تشدید را ذرت از
اعتراض با  هم پیشنهاد این نمایند. استفاده 
عقلت مگر آقا  ای که شده  رو به رو  بسیاری
بریزی؟ بنزینت را در باک غذایت که شده کم
تولید برای گندم و استفاده ذرت میگویند آنها
آنها برد. خواهد غذایی را باال بنزین قیمت مواد
آمریکا ارزان کار نیروی تمام میگویند همچنین
غذای که ذرت گرانی صورت در مکزیکیها یعنی
بهکشور و ترکگفته را اصلیآنهاستاینکشور

گشت. خواهند باز خودشان
از تکنولوژی که کردهاند بعضیدیگر پیشنهاد
آب از استفاده یعنی هیدروژن سوخت جدید
از هم پیشنهاد  این  شود. استفاده  معمولی 
این مخالفیان است.  رد شده بسیاری سوی
بحران است ممکن آب از استفاده می گویند فکر
مشکل با را آمریکا نقاط از بسیاری خشکسالی
برنامه اگر کند. آنها میگویند رو به رو بیشتری
متکی خاورمیانه اعراب و نفت به که است این
نباشیم چرا بهتولیدسوختهیدروژن دست بزنیم
یخدار کشورهایبرفو سایر و کانادا به نتیجتا که

کنیم؟ دراز نیاز دست
و الکتریسیته استفاده از نیروی آخر پیشنهاد
وسایلنقلیه برقی و اتومبیلها از استفاده تولید و
چندی است فروشایناتومبیل ها و است. تولید
تولید آغازشدهاست. آمریکا باشدتفراواندر که
ذخیره از مقداری نیرویاتمیاز غیر به برقآمریکا
و میشود انجام کشور این سنگ ذغال بی نهایت
مشکلگرانی رویی با ارزانترینراه حلبرای رو در

میباشد. نفتی مواد کمبود و
بیشترینطرفدار را این آلترناتیودرحالحاضر

این مشکل تنها دارد. مختلف گروههای میان در
است که این نیست کوچک هم زیاد که راه حل
را کشور برقسوز اتومبیلهای باطری مخصوص
آمریکا ازگدایینفت در چین تولیدمیکند ونهایتا
منتقل دور خاور به را خود بساط باید خاورمیانه
برایخریدباتری اتومبیل کندوبه چشمبادامی ها

خودمحتاجباشد.

ضریب روزانه افزایش
اقتصادی رشد

شده مد ارقام و آمار دادن ایران در روزها این
که ثابتکنند تالش دارند مذبوحانه مالها است.
هم علمی اصول به آنها الهی حکومتی سیستم
و تورم ضریب بیسابقه افزایش از بعد دارد. توجه
مردم، کردن ساکت برای وحشتناک گرانیهای
مملکت اقتصادی رشد نرخ بر را خود تکیه دولت
این درصدجنگودعوایی بر سر است. نموده آغاز
بینمجامعومحافلاقتصادیبهراهافتادهاست.
تا را رشد اقتصادی مقامات دانشگاهی و محافل
بودند. زده تخمین درصد پنج پیش هفته چند
نشریه«اکونومیست»گفت کهدرخوشبینانه ترین
است. بوده درصد چهار ممیز پنج نرخ این حالت
دوسهروز وزارتاقتصادوبانکمرکزیاینرشدرا
بعدششممیزهفتاعالمکردند. رییس جمهور
به توجه با و روحانیون مذهبی علمای جمع در
مال «اقتصاد این که به میدانست آنها که این
ممیز هشت را نرخ دارند این اعتقاد است» خر
صلوات برایش همه و کرد گزارش درصد چهار

بلندختمکردند.
این از کدام هیچ درباره کسی که این از بعد
مشاوران از یکی نداد نشان اعتراضی آمارها
توکلینیا ابوالفضل نام به احمدینژاد اقتصادی
رشد که گفت «فارس» خبرگزاری خبرنگار به

است! درصد ۱۲ باالی چیزی ایران اقتصادی
اقتصادیپیش کارشناسانمسایلسیاسیو
صورت در جاری سال پایان تا که میکنند بینی

آمارهای عرضه  برای چالشی  وجود هیچ عدم
جمهوری اسالمی اقتصادی رشد دولتی، نرخ

درصد برسد! صد باالی به ایران

در گروگانگیـری
ایتالیا در سوءقصد عراق،
آقا این نورافکن هایسازمانمللمثل این که
بوده است. بنفش ماوراء نور نوعی واقعا تویشان
بعدازنطقرییسجمهورمانمحموداحمدینژاد
بدتر روز به روز روانی او اینمحلوضعروحی و در
چکار را آمریکاییها این بگم خدا میشود. بدتر و
جمهور محبوب رییس یک دیدن که چشم کند
و با زدناشعه به سرانکشور ایران را ندارند مردم

خطر میاندازند. به جهان در آنها را آبروی
شخصا در زمان امام که این ادعای بعد از
مانند را  احمدینژاد نطق  ارایه ملل سازمان 
است میسر گردانده و ممکن جمهوری او ریاست
گفت به خبرنگاران قبل چند روز احمدینژاد
ضمن در مرا داشت خیال قبل هفته آمریکا که
نامعلومی مکان به و دزدیده عراق به مسافرتم
با گروگان گیری میخواست گفت آمریکا او ببرد.
اخاذی نماید. اوهمچنین منازدولتاسالمی ما
شود به من سوء قصد هم بود در ایتالیا قرار گفت
توطئه را این کمک پاپ اعظم با موقع اما به

خنثیکردیم!
و مقام و خبرگزاری هیچ تاکنون از آنجا که
سازمان امنیتیخبریدربارهربودنرییس جمهور
هیچ منبع در را ایتالیا در او ترور قصد یا ایران و
به نکرده است افشاء و درج رسانهای نشریه و و
جمهور مخصوص رییس دکتر یا بهداشت و وزیر
و پزشکی مراقبتهای که میکنیم پیشنهاد

نمایند! تشدید را فورا خود رواندرمانی
«کیهان»تهرانخبرکوتاهیدربارهسوءقصد
بهرییسجمهور درصفحهحوادث خوددرجکرد.
ایننشریهکهبااخبارساختگیخودبهنوعینشریه
پیدا شهرت خاورمیانه در «تخیلی» و «علمی»

عراق حمله به بهانه به آمریکا است نوشت: کرده
ظهور زمان در و بسازد پایگاه آنجا در میخواست
ظهور اما چون بدزدد را ایشان امام زمان حضرت
بود افتاده عقب به امنیتی! کمی دالیل به ایشان
علت سررفتن حوصلهشان ویژه آمریکا به نیروی
و خود گرفته ماموریت دادن پایان به  تصمیم
رییس یعنی زمان  امام نماینده میخواستند 
تیرشان بیاورند اما چنگ به محبوب را جمهور

خورد! سنگ به

ایران در جدید اختراع
و دانشگاه علم اسالمی انجمن سخنگوی
اعالم مطبوعاتی نشست یک در دیروز صنعت
اختراعات و اکتشافات بزرگترین از یکی که کرد
توسطدانشجویاناین انجمن اسالم ظهور از بعد
او گفت: شده است. آماده بهرهبرداری تکمیل و
دستگاهی ساخت به موفق ما برادران اسالمی
است قادر و کار میکند اشعه لیزر با که شدهاند
راه از را زنان و دختران مانتوی بلندی و کوتاهی
دستگاه در این گفت: نماید. او دور اندازه گیری
اختیار نیرویانتظامیتهرانبزرگوکلیه شعبات
ناهنجاریهای با تا گرفته قرار زینب خواهران
نمایند. این فرهنگمنحطمقابله هجوم غربی و
قبال لیزر اشعه به مجهز کامپیوتری دستگاههای
و نجارانومعمارانساختمانبوده استفاده مورد
ازمتروخطکش آنهامی توانستندبدوناستفاده
قطروکوتاهیوبلندیدیواروستونهایمقاومت

کنند. اندازهگیری دقیقا را
اختراعی که دستگاه اضافه کرد سخنگو این
روسری کوتاهی تعیین از  غیر به دانشجویان
موی بلندی است قادر زنان مانتوی و دامن و
کند. اندازهگیری تخمین دقیق با نیز را جوانان
موی یا دامن کوتاه یافتن به محض دستگاه این
بلند با صداییتقو تقمانند مسئولینرا به سوی

متخلفین راهنمایی میکند.
این جدید مدل است قرار شایعاتی طبق
۱۴۰۰ برای یافتن پوست  سال نزدیک دستگاه
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر

بازار به ایران افتاده خانمها در بیرون و لخت
از محض دریافت سیگنال این دستگاه به بیاید.
پوشش کم و بدحجاب زنهای و دخترها پوست
و جوراب) سر بدون و لخت پای (مثال قوزک
مقدار پوست به بستگی و می آید صدایش در
عریانو نمایانشدهسوتهایبلبلی مخصوصی

خودش خارج میکند! از
اکتشافات در بود قرار  لیزری  دستگاه این
بهعلت سفینهکاوشگرمورداستفادهقرارگیرداما
به که (چراغی روی کره زمین در موجود مسایل
برای کشف است) حرام مسجد به خانه رواست

میشود. گرفته کار به بدحجابی و بیحجابی

بود نیامده اخبار در
که...

طبق شایعاتیاز همین االنرییسجمهورآتی
مقامرهبریانتخاب نزدیکبه ایرانازسویگروه
ایران ملت او به قبوالندن برای بزرگی کمپین و
دو شایعات همین بر طبق است. گردیده آغاز
یعنی۱۳۸۸  انتخاباتسال۲۰۰۹، کاندیدایمهم
ایرانی،الریجانیوقالیبافهستند.صالحیتچند
ابطحی،کروبی،عبادی نظیر کاندیدایمهمدیگر
شورای سوی از حقیقتجو و کوالیی همچنین و
آن ها بهموقع اینکه تقاضانامه بهانه نگهبانو به

است. شده نشده رد دریافت
طبقهمینشایعاتوچندشایعهدیگرشعار
تبلیغاتیایندوکاندیداتهیهوبهتاییدمقامرهبری
اشارهایبه رسیدهاست.شعارهایتبلیغاتیهمه

قبیل: از این دارند؛ مردم ایران سفره
هر تهرانی! پارکها پارک برای قالیباف: یک

میآوریم! سفرههای مردم بر را
سفرهها بر  را اتمی بمبهای الریجانی: 

میگذاریم!

اخبار ورزشی
ایران ملی فوتبال تیم مربی جدید دایی علی
عربی به کچل و کور تیم چند بر پیروزی بعد از
حضرت مدیون خود را گفت: پیروزی خبرنگاران

رقیهوحضرتسکینههستیم!اواظهارامیدواری
بدون و مهم امامزادههای دیگر کمک با که کرد
در بتواند ملی تیم  اعضای بر  فشار گذاشتن
وقهرمانیجام مسابقاتآیندهمقامقهرمانیآسیا

کسبنمایند. جهانیرا

اطالعیه وزارت بهداشت
درمان و

که میرساند عزیر هموطنان اطالع به 
در دولت جهت صرفهجویی برق خاموشیهای
خواهد آغاز جاری ابتدای تیر ماه از انرژی مصرف
بعد از خاموشیها که این این به توجه شد. با
از گرفت خواهد انجام شب در و هوا تاریکی
میکنیمکه مصرف کاندوم هموطنان عزیز تقاضا

فراموشننمایند. حتیالمقدور را
خانواده تنظیم اداره و عمومی روابط دفتر

نفره یک انتخابات
رهبر موگابه رابرت آقای انتخاباتی رقیب
را خود انتخابات کمپین پریز سیم دیروز زیمبابوه

کرد. کنارهگیری رقابت از و کشید برق از
مورگان چانگیرایگفتموگابهباکمک نیروی
او که به را کسانی خود امنیت و سازمان پلیس
و اذیت و آزار مورد و شناسایی نمی دهند رای
برای گفت: او میدهد. قرار جنایت و قتل حتی
خود چارهای هموطنان از جان بسیاری نجات
جمهوری ریاست مقام برای رقابت از که ندارم
شوم. وی خارج انتخابات دور از و دست بشویم
دموکراسی به وسعت ما کاش کشور کرد: اضافه
از قبل من صالحیت و مییافت دست در ایران
جلوی نتیجتا و رد می شد رقابت این در شرکت

می شد. گرفته خونریزی و خون
میکنند بینی پیش سیاسی کارشناسان
دور از چانگیرای مورگان شدن خارج از بعد که
با در مسابقهای موگابه رابرت آقای  انتخابات
و بتواند یافته مقام اول دست به یک نفر شرکت
را  کشورش امور اداره آینده ۲۲ سال برای دوباره

گیرد... دست به

وبالگنویسان دنیای در
امروز شده ثابت حقایق برخالف اگر میدانید
را به این و همه میبود و مسطح صاف کره زمین
زندگی میکردند قبول ناخواسته و اجباری نوعی
کلی در هم میشد؟ راحتتر و بهتر همه چقدر
بدون هم میشد و بنزین صرفهجویی مصرف
میتوانستیم جاسوسی ماهوارههای از استفاده
و شناساییکنیم سریعا البیستهایاسراییلیرا

نگردیم! آنها دنبال دنیا دور
به خودم»، «سردبیر وبالگ از آزاد اقتباسی

سردبیریحسیندرخشان

تسلیت آگهی
بدینوسیلهدرگذشتجورجکارلینکمدین،
مرتدومشرک میلیونها تقلید مرجع فیلسوفو
دوستداران همه به را جهان سرتاسر در کافر و
عرض تسلیت کمدی استندآپ تئاترهای و طنز

باد! و خندان شاد مینماییم. روحش
آمریکا تفکر، شعبه و آزادی بیان انجمن

جهانی مدیریت
مشتبه احمدینژاد محمود به امر که انگار
فکر خودش کوچک دنیای  در  واقعا و شده
او می باشد. کشوری مهم بسیار رهبر که میکند
خود شغلی و تحصیلی سوابق نامه ای ضمن در
از کرده و ارسال سازمان ملل به مسئولین را
گلوبال عنوان رهبر به را او تا خواسته است آنها
در او انتخاب کنند. زمین جهانی) کره (یعنی
مدیریت تا خواسته سازمان ملل از نامه این طی
سر را اوضاع دنیا تا نمایند واگذار به او را جهانی

سامانببخشد. و
درباره ملل به خبرنگاران سازمان سخنگوی
که گفت و نداد توضیحی نامه این دیگر جزییات
به منفی یا مثبت پاسخ تنظیم و نامه این درباره
تقاضایرییسجمهور ایراندر حالشورومذاکره

ملل میباشد. سازمان اعضای دیگر با
احمدینژاد آقای برگزیدن احتمال گفت: او
اضافه و برایمدیریتجهانبسیارضعیفاست.

resume از  یا و این نوع تقاضای کار کرد: قبال از
آدلف هیتلر، مائو، کاسترو، فیدل رهبرانی چون
عیدیامیندریافت کرده القذافیو وحتی معمر

نگرفتهایم! جدی آن ها را زیاد و بودیم

دوم زن
خبری فیلم یک تماشای از بعد دیشب
آمریکا نیوجرسی در ایالت مسلمان مردی درباره
که کند راضی را خود مسن زن بود توانسته که
فرایضدینی اشبایدیکزنجوان انجام بهخاطر
تحت حسابی بیاورد خانه به همسر عنوان به را

گرفتم. قرار تاثیر
بهزنمگفتم:حاال کجای اسالم بداستوقتی
را صفا زن دیگری زن در نهایت صلح و این که
او با را خود شوهر و می دهد راه خود خانه به

تقسیممیکند؟
منظور؟ و گفت: کرد را گرد چشمهایش

مثلاینیارومن بودمکه تویاینفکر گفتم:
به  تازه۱۸ سالهشده که همدختردخترخالهاترا

اجازه تو... با البته بگیرم؛ دوم عنوان زن
و شدهای مسلمان تو حاال تا کی از گفت:

مننمیدانستم؟
موزیک شنیدن زمان از بگویم میخواستم
به گفتم: ولیرویمنشد. انتهایاینفیلمخبری،
نرفتهمن زاده یکخانواده هرحالمسجد رفته و
کنم رعایت را دینم فروع و اصول باید و مسلمانم
خدا اینمساله تعددزوجاتخیلیمهم استتا و

من راضی باشد. از
هوسرانیوشهوتجوییجزو خندیدوگفت:

فروع دین؟ است یا اصول دین
مسلمان آقای این قول از آنچه طبق گفتم:
واجد من گفته شد، گزارش تلویزیونی این در
اندازه به هم چون هستم دوم زن گرفتن شرایط
در قدرت جنسی لحاظ از هم پول دارم، کافی
بین هر را مساوات میتوانم و هستم وضع خوبی
مادر تو چون که این هم و کنم برقرار شما دوی
داد. نخواهم طالق را تو هرگز هستی بچههایم

است. جور همه شرایط که میبینی
ماشین طرف به داشت که طور همان زنم

بیشتره! آبت و نون صیغه کار توی که وقتی کنی تحصیل باید چرا ـ نژاد احمدی
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طرف امام  از که اسالم صحابه پيامبر از ـ ۱
حکميت به صفين جنگ جريان در شيعيان اول

ستوران. ناخن ـ شد منصوب
باشدـ   و سست شنی آن که زمين ۲ـ  قناتی

نوشته. نامه و وحشیـ  خوک
آتش  برای فلزی آلتی ـ تفرق و پراکندگی ۳ـ 

درختی. از ميوههای ـ اسلحه گرم چاشنی زدن
اسير ـ چهارديواری است و  ۴ ـ راه راست،
و مثل مفهوم به پسوندی ـ دوش! به خانه رويای

و باالپوش. ـ جبه مانند
کرمينهـ   يا حشرات تخم ـ قرآن با ۵ـ  تفال

وزن. در واحدی
زشت. و قبيح ـ آب ترشح ـ ۶

برایاندازهگيری  مقياسی ـ چپقفرنگی! ۷ـ 
اتللو. تراژدی سخنچين ـ کوچک اشيا

نباشد  اگر چنين مفهوم قيد به کلمه ۸ ـ
و کهنه ـ جامه هندی در گويش استخوان ـ

فرسوده.
مسلط ـ  و چيره نقل کند ـ ديگران ۹ ـ از

متحير.
گرد  شاعر و خانه است ـ در گناه سرزدن ۱۰ـ 

جهانمیگردد!
ـ جانوری  باردار بانوی هوس ـ پنبه دانه ۱۱ـ 

سمبلاستراليا.
آتش  گسترده و فراخـ  بدی و فسادـ  ريزه ۱۲ـ 

جو. چهار معادل وزنی واحد ـ جهنده
نخستين  ـ ديرنشين ـ ارزش و بها زن ۱۳ ـ

اسالم. موذن
رشته  ـ  اردبيل استان شهرهای از  ـ  ۱۴
کشوریآسيايی با اقتصادی ـ کوههايی در اسپانيا

شکوفا.
پايهگذار  زمان بازی در تنيس ـ واحد ۱۵ ـ

مکتبروانکاوینوين.

 
آمريکای  در پايتختی ـ غذا به ميل ـ  ۱

مرکزی.
آلمان ـ  فوتبال در ۲ ـ بزرگترين تورنمنت

بی باکی. نترسیو
ترس و  ـ در قديم تقسيمات کشوری ۳ ـ از

بازداشتن. ـ خوف
شوهر ـ  مادر و مادر زن تاريخ ـ اقوام ۴ ـ از

اتومبيل. انواع مارکی بر قدرتمندـ  وزارتخانه
به  گاه ـ آخر و پايان جامه، پوستين، ۵ ـ

زنند! ريشه

جانوری  ـ روباه اروپايی ـ صفت القاب از ۶ ـ
پليس. خدمت در

بلندیهایبسيار  ـ آنجا که وبیهمتا تنها ۷ـ 
ايتام. امور عهده دار ـ است کشيده فلک به سر

ـ  منزلتها  و پايهها  ـ ويولن  کمان ـ   ۸
پشتنويسیچکوسفته.

صوفياننيزبهبزرگخودچنينلقبیداده  ۹ـ 
سلطنتی حکومت با آفريقايی است کشوری ـ اند

استانی. مراکز از ـ ماسرو پايتختی و
ابريشمی  پارچه نوعی ـ ارجمندی ـ  ۱۰

ـشايستگی.
بينی. آب ـ وسط شهر ـ مرتبه و دفعه ـ ۱۱

گياهان  کندن ـ پوست چروک و چين ۱۲ ـ
و ـ دفعه خون جوی ـ کشاورزی از زمين هرزه

مرتبه.
تراژدی  ـ پشيمان  ـ مقدار و اندازه  ـ  ۱۳

مشهوریازشکسپير.
چاپ  به وابسته صنايع از ـ خوشبختی ۱۴ـ 
دست از را خود اهميت اخير پيشرفتهای با که

داده است.
تکانخورد،  ازشهرهایاستانسمنانـ ۱۵ـ 

حرکت کرد.

به حوصله با کودک که زمانی تا دنیاست. در
ادامه کتابخوانی را میدهد شما گوش سخنان

دهید.
با کودک که هنگامی ، خواب از قبل ـ
میغلتاند زمین روی را آن و میکند بازی شیئی
به کتابخوانی کردن گوش مناسبی برای زمان

شماست.
کتاببه شیوه به کودکامکان آشناشدن با ـ
دوست کودک این سن، بدهید. در را خودش
بنشیند روی آن ها کند، پاره را بجود، اشیاء دارد
نرم، پارچهای کتاب های از این بر بنا بایستد . یا

کنید. استفاده مقاوم و
تصویر یک صفحه، هر در که کتاب هایی ـ

و مشخص دارند. کامل
و درباره بسیار کوتاه که داستان کتاب هایی ـ
کودک زندگی با ملموس و آشنا موضوع هایی

. دارند
 

مناسبترین نوپایی، دوره در
کودکان کدامند؟ کتابها برای

موضوعهای درباره کوتاه داستانهای ـ

. و متنوع مختلف
یک کتاب از کارتی (هر صفحه کتابهای ـ
زندگی از داستان هایی که و جداگانه است) کارت

گرفتهاند. کودکسرچشمه روزمره
بچهها و دارند موزون اشعار که کتابهایی ـ

کنند. تکرار را آنها میتوانند
ـکتاب هاییکهمضمونواحدیدارند.بهطور
حروف یا رنگ ها مثالدربارهشکل هایهندسی،

نوشتهشدهاند. الفبا

کودکان عالقه مورد کتابهای
کدامند؟ پیشدبستانی

ـکتابهاییکهداستانبلندوکمیپیچیدهتر
دارند.

درباره و موزونی دارند که اشعار کتاب هایی ـ
برای و  شدهاند نوشته کودکان روزمره زندگی 
دانستههایشان افزایش و آن ها دنیای گسترش

سودمندند.
محلی و قصههای بلند، قصههای ـ لطیفه،

سنتیکه ترسناک نباشند.
هیچ که است ضروری نکته این ذکر پایان در
کتاب اصرار نکنید. مطالعه حد به بیش از گاه
را از و کودک دارد معکوس امر نتیجه چون این

میسازد. گریزان کتاب
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

۳۱ صفحه از بقیه

... به را کودک چگونه

را شانههایش میرفت آشپزخانه برقی ظرفشویی
از همه ایرانیها باال انداختوگفت:در اینکه شما
خودتان منفعت به خاطر دینتان بدهای و خوب
نیستکه استفادهمیکنیدشکیندارمولیبهتر

کنی؟ مرجع تقلید مشورت یک با
از تقلید اهل من که می دانی خودت گفتم:
چرا اصال باره. و در این کسی نیستم؛ مخصوصا

مشورت کنم؟ کسی با مورد این باید در

مشورت باره این در اتفاقا گفت: و خندید
کهوضعمالیما نیست؛مخصوصا کردنبیضرر
تو جنسی قدرت مورد در و است خراب حسابی
اگر حال هر نزنیم... به است حرفی بهتر که هم
آوردن استقبل از اهلتقلید شرعینیستیبهتر
با و بعد هم رسمی حسابدار یک دوم اول با زن
صحبت جنسی ناتوانیهای مخصوص دکتر یک

باشی! نزده آب به بیگدار تا کنی
تا و داد: ادامه میرفت داشت که همانطور و
از است دیگر بهتر نکردهای را کار این دو وقتی

نزنی! من با حرفها این

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

متخلف، ايناصلشکسته تعقيبيک فرد بهانه
قضاييه قوه از تحقيق و تفحص هيات به و شده
نيمهشب و میشود تعرض متنوعی طرق به
نمايندهای تفتيش خانه دادستانی به ماموران

گسيلمیشوند.»
خود  نامه در همچنين مجلس ۲۱۲ نماينده
تهران، دادستان مرتضوی،  سعيد  اقدامات از

کردهاند. انتقاد
«دادستان با کردهاند: تاکيد اين نمايندگان
نصيب را بيانيهایمطبوعاتی انواعاهانتها صدور
اين آن که بدتر همه و از میکند نماينده ديگری
هيات عضو نمايندگان تهديد متضمن بيانيه

تفحص است.» تحقيق و
هفته گذشته تهران، نماينده عليرضا زاکانی،
از انتقاد به «ايران» دولتی روزنامه در مطلبی در
با پرونده ارتباط دادستان تهران در اقدامات اخير

پرداخت. عباسپاليزدار
زاکانیدراينمطلباتهاماتیعليهقوهقضایيه
سئوالهای فروش پرونده نا پیگيری خصوص در

است. کرده مطرح آزاد دانشگاه کنکور
پاسخبه در مرتضوینيز سویدیگر،سعيد از
اظهاراتعليرضا زاکانیدرنامهای بهمديرمسئول
از پس زاکانی نوشت: «عليرضا «ايران» روزنامه
اعضای برخی احضار و پاليزدار عباس بازداشت
دليل به قضایيه قوه از تفحص و تحقيق هيات
و نمايندگی مسئوليت از خارج تخلفات ارتکاب
کردهوحالت نگرانیفاحشیپيدا مرتبطين، ساير

است». داده دست از را خود روانی اعتدال

قوه قضایيه تفحصاز یادآوری کنیمتحقيقو
تصويب به اسالمی شورای هفتم دوره مجلس در
مامور اجرای تحقيق نمايندگان و هياتی از رسيد
در هيات اين گزارش شدند. قوه اين از تفحص و

ارسال شد. قضاييه به قوه ۱۳۸۶ سال
رسيدگیقوه نحوه تفحص از اینتحقیقو در
غيرقانونی سؤاالت فروش پرونده های قضاييه به
آزاد دانشگاه آزمون سراسری پاسخنامههای و
از  يکی پرونده و ۱۳۸۳ و  ۱۳۸۲ سالهای در
خراسان رضوی استان دادگستری اعضای سابق
اطراف از اراضی هکتار تصرف چندين مورد در

بود. شده انتقاد مشهد

درخواست سازمان
از مجاهدین خلق

اروپا اتحادیه
این سهشنبه روز خلق، مجاهدين سازمان
هفته ازاتحاديهاروپا خواستتا همانندبريتانيا، نام
تروريستی گروه های سياه فهرست از سازمان اين

خارج شود.
اين گسترده فعاليتهای از بعد بريتانيا، در
اين سازمانومناقشاتی ميان دولت ودادگاهیدر
پارلمانتصويبکرد اینهفته دوشنبه روز کشور،
از فهرست ايران خلق مجاهدين نام سازمان که

شود. خارج تروريستی گروههای
وزارت مخالفت اين با پيش از که تصميم اين
روبهرو شده بود،ازسویيکدادگاه بريتانيا کشور

تاييد شده بود. نيز عالی اين کشور

بريتانيا، پارلمان دوشنبه روز تصميم پی در
اروپا اتحاديه مقر بروکسل، اعضایاينسازماندر
کنفرانسخبریبرپاکردندوخبرنگارانرسانههای
«تروريستی» به ديگر اعتراضی برای را معتبر

خواندند. فرا سازمانشان شدن خوانده
دولت نوروزی، گزارش خبرگزاری«رويتر»، به
عضوشاخهسياسیسازمانمجاهدينخلق،گفته
به فهرست سازمان اين نام ورود که علت است
تالشهای اروپا،  اتحاديه تروريستی گروههای 
سازمان نام بريتانيا که  اکنون  و بود بريتانيا
فهرستگروههایتروريستی از مجاهدينخلقرا
در اين سازمان نام وجود کرده، «ديگر خارج

ندارد.» معنايی اروپا فهرست
نورزی درجمع خبرنگارانگفت: «اکنون زمان
اقدامی در اروپا اتحاديه که است فرارسيده آن
را خلق مجاهدين سازمان نام جدی و فوری
در تروريست سازمانهای و [گروهها فهرست از

کنند.» خارج جهان]
اروپا، اياالت اتحاديه بر عالوه حاضر حال در
ايران خلق مجاهدين سازمان نيز، آمريکا متحده
فعاليت از سازمان تروريستی میشناسد و يک را

جلوگيریمیکند. اعضایآن
ديگر تصميم بار گذشته هفته وزیران اروپايی
در را خلق  مجاهدين سازمان نام که گرفتند 
به اما نگاه دارند، گروههای تروريستی فهرست
موجب اروپا پارلمان تصميم ديپلماتها، گفته
تصميم  ۱۲ جون روز در اروپايی مقامهای که شد
به مدتی برای را موضوع اين رسمی اعالم بگيرند

تعويقبيندازند.
و اسالمی  جمهوری روابط حاضر حال در
برنامه سر  بر مناقشه  واسطه به اروپا  اتحاديه 
حساسی روزهای اسالمی، جمهوری هستهای

سپری میکند. را
گفته «رويتر» خبرگزاری به اروپايی مقام يک
هر از اروپا، تروريستی سازمانهای است فهرست
گاهی بازنگریمیشود، اما هيچتاريخیبرای اين

ندارد. وجود بازنگریها
بازنگری دور بعدی وی، به گفته حال اين با

بود خواهد هفته آينده در چند احتماال فهرست
از سازمان يک نام حذف درباره تصميمگيری و
دارد. اعضا اکثريت موافق رای به نياز فهرست،

يک عنوان به خلق، مجاهدين سازمان
با مبارزه برای و شبهنظامی اسالمگرا سازمان
انقالب سال۱۳۵۷  از پيش ايران، پادشاهی نظام

تاسيسشد.
از  بعد کوتاهی فاصله  در  سازمان  اين
شکلگيریزيرزمينی،بهسویعقايدمارکسيستی
سازمان «مارکسيست يک به و پيدا کرد گرايش

شد. بدل اسالمگرا»
آوریمیکنندکه پارهایتحليلگرانغربیياد
سازمانمجاهدينخلق،بهدليلمستقرشدندر
عراقوبهره بردن ازحمايتهای مالی وتسليحاتی
زمانیکه پيشينعراقدر صدامحسين،ديکتاتور
بودند، حمايتی جنگ در عراق و کشور ايران دو

ندارد. ايرانيان عمومی افکار ميان در
نخستين منبع که آنجا از همزمان اما
شش ـ ايران هستهای برنامه درباره افشاگریها
سالپيشـاينسازمانبوده،برخیسياستمداران

میکنند. همدلی سازمان اين با غربی

لندن ملی بانک
شکایت دادگاه به

میکند
بانکملی لندن اعالمکردکهنسبتبهتصمیم
و بانک این تحریم بر مبنی بریتانیا، دارایی وزارت
دادگاههای لندن به داراییهایش، مسدود کردن

کرد. خواهد شکایت اروپا اتحادیه و
وزارتخزانهداری بریتانیا درچارچوبسیاست
اتحادیه اروپا در شدتبخشیدن به تحریم جمهوری
موردتحریمقرار بانکملیلندنرا اسالمیایران،
به این اطالعیهای طی هفته این و سهشنبه داده

در حسابهایش و داراییها که کرد ابالغ بانک
در بانک این خارجی شعبه در همچنین و لندن

است. را مسدود کرده کنگ هنگ
بانک به عنوان شعبهای از ملی لندن بانک
بانک اما این گرفته قرار تحریم ایران مورد ملی
بانکملی که مستقل از طیبیانیهایاعالم کرده
رو، این و از ثبت رسیده لندن به و در است ایران
شده نباید اعمال ایران ملی بانک به تحریمی که

شود. لندن ملی بانک شامل
پی بنک ملی عنوان با که لندن ملی بانک
به ثبت در بریتانیا (Melli Bank PLC) سی ال
تاکنونتحت که بیانیهخود تاکید کرده در رسیده
و فعالیتکرده بریتانیا نظارتنهادخدماتمالی
خواستار توضیحفوریمسئوالناتحادیهاروپاست
بانک این شامل ملی ایران، بانک تحریم چرا که

است. شده هم
بانک ملیلندنبااینکهبانکیمستقلو ثبت
خود پایگاه اینترنتیاش است، در لندن در شده
بانک کامل مالکیت در که کرده معرفی بانکی را

دارد. قرار ایران ملی
محله پیش در سالها از ایران ملی  بانک
شمار به که قلب تجاری این شهر لندن سیتی
نیز در محله کنزینگتون لندن و دو شعبه میرود
 ۲۰۰۲ ژانویه که از این تا دیگری می داشت شعبه
در که لندن ملی بانک به بانکها این دارایی های
به نه که یافت بود انتقال رسیده ثبت به لندن
عنوان به بلکه بانک ملی ایران، عنوانشعبهایاز

آغاز کرد. را خود فعالیت بانکی مستقل
آپریل۲۰۰۶ شعبهایهمدرهنگ  اینبانکدر

کنگافتتاحکرد.

۳۰ صفحه از بقیه

اجتماعی و سیاسی خبرهای


