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۲۰۰۸ چین المپیک
۲۰۰۸ در  المپیک سال بازیهای جمعه قبل
باکله شهربیژینگ (کهرسانههایایرانیهنوزآن را
گردید. افتتاح مینامند) پکن قدیم اسم به شقی
برایده بود که زیبا و باشکوه مراسمگشایش آنقدر
حداکثر چین از بود. مانده باز تمام دهانم دقیقه
این در برقدار و زرق لباس های و نورها و رنگها
وسیله این استفاده کرده بود. شاید به مراسم
که را بسوزاند اسالمی جمهوری دل می خواست
و فقط رنگ سیاه که است در حال تبلیغ مرتب

میباشد. گاهی سرمهای مناسب و قهوهای
قبلی اطالع رنگ از جریان گویا که ایران تیم
بسیار پستهای سبز رنگ به لباسهایی با داشت
لباس سبز رنگ آنقدر شد. استادیوم وارد تند
عکاسانمشکل گویا ورزشکارانایرانیتند بود که
داشته اند.میگویند زیادیبرایچاپعکسآنها

دیجیتال خود مالیم چاپ در را آنقدر رنگ سبز
آمریکا پرچم شکل ایران پرچم که بودند کرده

شده بود. و آبی) قرمز (سفید و
طبقمعمول،جمهوریاسالمی دو«سیاهی
زنها بگوید که بود آورده خود با مونث لشکر»
هستند. جالب آدم اسالمی ایران زیر رژیم در هم
ورزشکار زن المپیک اینجاستکهمعموالدوسه
خشن رشتههای در قبلی) المپیک های (مانند
مردانهمانند تیراندازیوکاراتهوبقیه کتککاریها
رشته هاییچونپینگ پنگ در نه و شرکت دارند
رعایتحجاب خاطر وقتیبه بیچارهها تنیس. یا
و و والیبال فوتبال و بسکتبال و در شنا نتوانند
به سراغ مجبورند کنند شرکت دیگر دهها رشته
مالهای قبای به تفنگ بروند تا و کمان و تیر
شد قبا به خوردن بر از صحبت نخورد. بر ایران
استشدیدا مشهد امامجمعه آیتاهللامزغلیکه
المپیک اعتراض در ایرانی حضور خانمهای به
به آن ها را فورا که است خواسته دولت و از کرده

برگردانند. آشپزخانههایخود
آیتاهللاعلمالهدی،کهمسئولبرهمزدندهها
به حضور شدیدا است، مشهد در تئاتر کنسرت و
زنان ورزشکاردرجلویکاروانایراندرحال حمل
به رفتن زنها و گفته است شاکی گردیده پرچم
آنها ولیاین که میدانهای جهانیسرجای خود

وامصیبتا! بردارند قدم مردان جلوی
این کردن ساکت برای ایران المپیک کمیته
ورزشکاران آینده در المپیک که داده قول آیتاهللا
بمانند خود اقامت محل هتل در یا ایرانی زن
تمام از عبور که بعد آن یا مراسم نیایند و به و
زمانی و مختلف کشورهای ورزشی کاروان های
کرده ترک را استادیوم نیز تماشاگر جمعیت که

شوند. وارد
بود. کباب ایرانی ورزشکار زن دو برای جگرم
وقتیدخترانبلوند وخوشگل وقدبلندکشورهای
قرار آنها کنار در آرایشوموهاینپوشیده با دیگر
را و حسادت حسرت چشمانشان میگرفتند در
هستم که آرزو دید. مطمئن میشد به راحتی
اسبی همه موهای دم یک قیچی میکردند با
کوتاه ته از را ورزشکار بیحجاب دختران این

میکردند.
که خواستم بگویم زنگ زدم و از رفقا یکی به
تیم میکند دیدن تماشا تلویزیون از مراسم را اگر
جمهوری از شدیدا که او ندهد. دست از را ایران
من مراسم گفت: است خندید و اسالمی متنفر
زنهای وقت هر کردهام، تحریم را چین المپیک
ایرانیاجازهداشتند«والیبالساحلی»بازیکنند

کنم! را روشن تا تلویزیون کن خبرم

جانبی اخبار ...و
المپیک

ورزشکاران ایرانی کلیه اول روز دو سه در *
خوردند. خود شکست حریفان باد از و برق مثل
تیم  ۴۹ به ۷۹ به نتیجه با ایران بسکتبال تیم
روسیهباخت.انگارامامزمانکهبهگفتهمسئوالن
است ورزشکاران ایرانی همیشه مراقب مذهبی
و گرفته را تیم روس جانب کرده و تغییر نظرش
کرده دود ورزشکاران برای که اسپندی هم شاید

است. و تاثیری نداشته قالبی بوده بودند
*محمدعلیرضاییشناگرایرانیبرایمسابقه
حاضرنشدو درنتیجه حذف شد.شایع شدهکهاو
بهعلت اینکهشناگریاسراییلیدرهمین استخر
رفتنبهمحلمسابقهخودداری از بوده، رقیباو
بودن علت نجس به او گویند است. می کرده
کمیته به این عمل دست زده است! استخر آب
را تکذیب این شایعه مربیان رضایی المپیک و
به مجبور و داشته بیماری او که گفتند و نموده
شایع هم باز ملت است. شده ایران به بازگشت
وچوندر بوده اسهالشدیدیگرفته او کردندکه
محلاستخرالمپیکآفتابه نبودهسریعاباهواپیما
محمدعلی خود است. رسانده تهران به را خود
و نشده حاضر مصاحبهای نوع هیچ برای رضایی
است. نداده خود تصمیم این درباره توضیحی
رضایی به محمدعلی گویا شایعات طبق همین
تهرانگفته طورخصوصیبهیکیازخبرنگاراندر
است:منزیاد هم مطمئن نیستم که اسراییلیها

مربیمندر اینحرفرا نجسکردهاندو را استخر
به اوگفتهکهمنبیشتر دهانمنگذاشتهاست.
خودم چشم با چون هستم مشکوک آمریکاییها
شناگر یک شروع مسابقه قبل از درست که دیدم

میکند. جیش استخر آب در دارد آمریکایی
به آرش اعتراض و تحریم زمینه در همین *
برای ایران امید و ایرانی جودوکار میراسماعیلی،
چهار گردید. او شکست حذف دو مدال طال با
رقیب اینکه بهانه بازیهایآتنبه سالپیشدر
اواسراییلی است حاضربهمسابقه نشد ودرنتیجه
مسابقات در شد. حذف المپیک کمیته توسط
ازبک، و ژاپنی رقیبان با مصاف از قبل امسال
میکردکهیک میراسماعیلیدررختکنخوددعا
و جاییاز آبدرآمده رقیبیهودیاز جوریاین دو
بدون تا بتواند شود مربوط به اسراییل آنها نسل

تهرانبرگردد! قهرمانانه به مسابقه
*پخشسانسورشده، ناقص وتکهپارهمراسم
مسابقات از بعضی و المپیک بازیهای گشایش
بسیاری اعتراض با اسالمی جمهوری تلویزیون از
سیمای و صدا است. شده روبرو ایران مردم از
بهمدت را ایران،مراسمدوساعتهگشایشبازیها
نشان از داد. دوربین ساعت نمایش یک از کمتر
خودداری دیگر کشورهای ورزشکار زنهای دادن
رفقا در گفته به داد. نشان را مردان فقط کرد و
اسالمی جمهوری پخش شده در برنامه تهران
میداد.  نشان آبی استادیوم را آسمان ۲۰ دقیقه
را تصور ایرانی این تماشاچی مراسم به تماشای
هستند،  مرد ورزشکاران ۹۹ درصد که میداد
رقصوموسیقیدرکارنیست،همهزنانورزشکار
حجاباسالمیدارند وبهجایده هزاروپانصد نفر
استادیوم در ورزشکار پانصد و هزار فقط ورزشکار

بودند! آمده جمع

روز ورزشی سئوال
ـچرا کمیتهالمپیکچینازاحمدینژاد برای

دعوت نکرد؟ مراسم گشایش
سر باالی نور هاله میترسیدند که این برای ـ

موقع و بیفتد ورزشکاران چشم توی احمدی نژاد
باشند! برخورد داشته هم همه با رفتن رژه

(۲) سئوال ورزشی روز
احمدینژاددر مراسمگشایشالمپیک _چرا

شرکتنداشت؟
چینیها مشکالت ویزا بوده است. برای ـ
دادن از ولی خودش ویزا بدهند به بودند حاضر

زدند! باز سر نورش هاله به ویزا

و مردمی نطقهای
تاریخی

بچهها که ونزوئال جمهور چاوز رییس هوگو
آخرین در میگویند هم ونزوئال احمدینژاد بهش
بسیار نطق این خلق کرد. شاهکار خودش نطق
داشت  طول ۳۰ دقیقه حدود که چاوز تاریخی
که چاوز هوگو بود! رهبر این مزاجی وضع درباره
بد و رویی بودن و پر کالس بی و بودن به دهاتی
و کارآیی نطق این است در مشهور بسیار دهنی
معده باد با را در رو در رویی خود کنترل قدرت
با این توصیف جنگ او اسهال توصیف نمود. و
که خندهداری بسیار جزییات با را خود اسهال
ارایه بود مقعد مانند فنر کنترل به مربوط بیشتر
و خاکی را بسیار او نطق طرفداران چاوز داد.
رهبرشان این که توصیف کردند. آنها از مردمی
آنچنان را خود شخصی مسایل و موقعیتها
صمیمانهبامردمدرمیانمی گذاردبسیاراحساس
به صورتکتاب را نطقاو گفتندکه کردند و غرور

کرد. خواهند چاپ
فیدل مانند چاوز نطق های متن میگویند
نیستند مهم شنوندگانش برای آنچنان کاسترو
کلمات حاوی آنها که زمانی تا آنها شنیدن و
مدعوین برای باشند آمریکا امپریالیسم و دشمن
دوستانه روابط به  توجه  با  میباشند.  جالب
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جلسات: برگزاری محل
Marshall Road Elementary School, 730 Marshall Road, Vienna, VA 22180

مرداد) ۲۸) آگوست ۱۸ دوشنبه
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سران آنها، بین افکار مبادله و ونزوئال و ایران
احمدینژاد به است محمود قرار طبق شایعاتی
به خود موقعیت برای تحکیم چاوز هوگو توصیه
نیم بزودی نطق و مردمی خاکی یک رهبر عنوان
ساعتهایدرباره «یبوست»خود برایطرفدارانش

ایراد کند.

اسالمی ایران جمهوری

نیرو وزارت اطالعیه
مطابق که میرساند اطالع به وسیله بدین
به توجه با و محترم جمهور رییس دستور
سیاست هایمهرورزیومثبت گراییایشاناعالم
مختلف مناطق خاموشی» «ساعتهای جدول
بهجایآنجدول«ساعات و تهرانحذفگردیده
زیر اعالم به شرح مناطق در این روشنی برق»
ده ساعتروشناییدرصبح ودهساعت میشود:

شب! در روشنایی
مشتریان عمومی روابط اداره
لیوان) پر نیمه (کمپین

در بگذار را مدرک
کوزه...

شنیدهای؟ جریان وزیر کشور جدید را ـ اولی
ـ کدوم جریان؟ دومی

آکسفوردش دانشگاه مدرک که این ـ اولی
قالبی بوده!

ـ ای نامرد! دومی
ـ چرا فحش میدی؟ اولی

را کشور وزیر یارو نمیگویم، را تو ـ دومی
میگویم...

و کرده خراب جا یک که این مثل ـ اولی
گرفتهاند. را مچش

می رفت دانشگاه مدرک جای به باید ـ دومی
نماز مهر زخم یک سابق وزیر پورمحمدی مثل
تقصیر میگذاشت! پیشانیاش روی جعلی

نیست... بلد خودشه!
دانشگاه حاال سرش بحث است که ـ اولی

و علیو محمد می گویند و کرده آکسفورد اشتباه
را قاطی کرده... اسمهای عربی ایرانی

که علی خوبمی دونند خیلی اونها دومیـ 
محمد. کدام محمد و است علی کدام

سنگسار، بشه؟ اخراج قراره حاال ـ اولی
ابد؟ حبس اعدام،

این کاغذ بابا. احمدینژاد گفته ـ نه دومی
پارهها،که منظورشمدرکدانشگاه است،ارزشی
است. عمل رژیم مالک به و خدمت طرف ندارد
و ملل سازمان  قطعنامههای مثل ـ  اولی

سازمان انرژی اتمی؟ شورای امنیت و
ـ دقیقا! دومی

است. پاره کاغذ واقعا هم من نظر به ـ اولی
میخورد؟ کاری چه به مدرک

چطور مگه؟ دومیـ 
آنمملکتبا برایوزیر می دونیچیه؟ اولیـ
مدرک داشتن حتی شده درست ایناوضاعیکه
زیاد است سرشان از هم دبیرستان سیکل اول

آکسفورد! از مدرک به رسد چه
همینجوری هم یارو میگویی یعنی دومی ـ

است؟ Over Qualified

ـ دقیقا! اولی

با جنگ ادبیات
گرجستان

(۱)
موبلیلش فراوان با اضطراب وحشت و با زنم
حمله جورجیا به روسیه شنیدهای که: زد زنگ

کرده؟
مگه؟ چطور آره، گفتم:

برای خونه را سریع بهتره فکر میکنم گفت:
آمریکا... غرب طرف بریم و بگذاریم فروش

همان جورجیا از منظور گفتم: و خندیدم
گرجستان به غربی ها . است خودمان گرجستان
میگویندجورجیا.خیالتراحتباشدکهروسها

نمیرسد! آتالنتا هیچوقتپایشانبه
از موقعی که جریان حرفرا با تردید قبولکرد.
مرا حرفهای فهمیده ایران در مرا صیغهای زن

دربستقبول نمیکند...
(۲)

قاضیدادگاه از پوتینپرسید: تو بهگرجستان
کردهای؟ حمله

من زمان نبودم. من خدا به پوتین گفت:
بودم. دیگری جای حمله

بودی؟ کجا پرسید: قاضی
پوتین گفت:درمراسمافتتاحیهالمپیک چین

بودم! نشسته بوش جورج بغل
!case Dismissed :قاضی گفت

     
(۳)

جورج گرجستان به جمهور میگویند رییس
ارتش جوری که یک کرده و تقاضا زده زنگ بوش

کند. بیرون کشورش از را روسیه
گوشی داد: جواب بوش جورج میگویند
یکی از افغانستان یکی خط دارم تا دو دستت.

عراق... از
میگویند رییسجمهورگرجستان االنهفت
است و منتظر مانده دستش که گوشی است روز

دهد! جواب را او خط بوش جورج

(۴)
هنوزنشریه هایکمونیستیبرادرانوخواهران
در نیامده است. گرجستان چپگرا درباره اخبار
به روسیه حمله که است مشخص کامال البته
افغانستان بهعراقو آمریکا گرجستانمثلحمله
گزارشنخواهدشد.حملههایآمریکااشغالاست

حملههای روسیه آزادیبخش! و

(۵)
خیلی بود بسکتبال مسابقه مثل جنگ اگر
گرجستان مثال توی این حمله به می شد. جالب
میبرد. همان باالیی امتیاز با آمریکا از روسیه
یعنی و ششصد نفر کشته شدهاند. هزار اول روز
مثلاینکهروسیهکلیتوپتویحلقهبسکتبال
آغاز سوت داور این که قبل از هم آن بیندازد

بزند! را مسابقه

(۶)
دولتایرانعکسالعملمخالفیدربارهحرکت

گویا و نشان نداده در گرجستان روسیه ارتش
سفیر است. نموده تایید مستقیم غیر حتیآنرا
خارجه امور وزارت مقامات به مسکو در ایران
ما به که را «وتو»هایی «اگر است: گفته روسیه
دیدی «شتر انجامدهیدسیاستما قولدادهاید

است!» ندیدی»

(۷)
روسیه ورود خبر برای من پیشنهادی تیتر

بهگرجستان:
ای دوید! گرجستان وسط به پابرهنه پوتین

بیتربیت!

(۸)
جدید تانک پانصد و هزار روسیه میگویند
من فرستاده است. گرجستان به خود را ارتش
همان اینها این خبر دروغ است و میکنم فکر
تانکهای قدیمیافغانستانهستندکه روسهای
روی و برگردانده کیلومترشمار آنها را حقهباز

گذاشتهاند! صفر

فضولی مرکز
بفرمایید... ایرانیان،
تگری آبجوی تا دو خالی، جاتون که دیشب
امواج توی فکرم چوبی قایق و بودم زده هلندی
به بود مشغول  مالحی به  تخیالتم اقیانوس
در ما  که حاال رسیدم. عجیبی جالب و فکر
آدرس  و تلفن گرفتن برای ۴۱۱ را آمریکا شماره
ایرانی هشت صفر شماره حتی و داریم مردم
ایرانیان درباره  انبوهی اطالعات لوسآنجلس
در رایگان به را آن ها کرده و انباشته امریکا مقیم
یک چرا ما می دهد قرار تلفنی اختیار مراجعان
ایرانیان» «مرکز فضولی به نام اطالعاتی مرکز

درستنکنیم؟
مربوط شایعات و اطالعات که مرکزی یک
یک گرفتن با و کرده جمعآوری را هموطنان به
درباره و میخواهی که را چه هر بتوان شماره
که این مثال کنی. دریافت هستی آن کنجکاو
به یا و خریده چقدر را خانه اش خانم شمسی
 بقیه در صفحه ۳۳   
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کرد  قرنسیزدهمخطهشهر ادیبوشاعر ۱ـ 
میرزا حبیب دیوان صاحب و اصفهانی معروف به

اصفهانیـ مایع هستیبخش.
گشت  حل چو ـ زمین بام به از فلزی آبراه ۲ـ 

او. از ـ مخفف شود! آسان
تنپوششاخهـشوکتوعظمتـرمانی  ۳ـ 

دو موپاسان فرانسوی. گی از
ندارد  صدا یکی یا اسامی ـ کاال فهرست ـ ۴

دور! فاصلههای زدن دید وسیله ـ
ـ نویسنده  هندو خدای ـ و سخن قول ۵ ـ
همچون  کتابهایی با  ۱۹ قرن فرانسوی

کالبری». «رومن و «بیخانمان»
آفتاب  که ـ جایی میوههای درختی از ۶ ـ

بتابد. آن در کمتر
ترس آور  ـ میکند قول نقل دیگران از ۷ ـ
کودکانه خوراکی تکرارش ـ کین و مهر سرای ـ

است.
نامدیگر پایتخت جمهوری  پست وناکسـ  ۸ـ 
انوشیروان خسرو توسط می گویند که آذربایجان

قطبی. استـ  ستاره شده بنا
سوم ـ  نت میباختند! ـ آن جان سر ۹ ـ بر

آسانشده. و فراهم ـ واگیردار
میهن. و مالالتجارهـ  زادگاه ـ ۱۰

ـ پرندهای  و نیرنگـ پارسنگ ترازو خدعه ۱۱ـ 
نام چکاوک. به

نانوا. ـ قرآنی ـ خط هیاهو و غوغا ـ ۱۲
پرستی  بیهمتا دانای زرتشت آيين در ۱۳ ـ

اعیان. مجلس ـ نیکوکار و کریم ـ است
از  ـ انگور خوشه آویختن برای ریسمانی ۱۴ـ 

گنجینههای ادب فارسی. از مشتقات نفتـ 
نمایشنامهنویس  و شاعر ـ توان و طاقت ۱۵ـ 
نمایشنامههایی  خالق قرن۱۶ و ۱۷  انگلیسی در

دوم». «ادوارد و فاستوس» «دکتر چون

کارگردان  ـ شکمگنده و قد کوتاه مرد ۱ ـ
اینجا فیلم«از بهخاطر که مشهورسینمایآمریکا

گرفت. اسکار ۱۹۶۶ سال در ابدیت» تا
ـ  ترک  مادر ـ قطر کم و نازک ـ   ۲

گوشهگیری.
تشکیل  نگرو مونته با که اروپایی کشوری ۳ـ 
وحشی جانوران از ـ است داده فدرال جمهوری

قویجثه. و
کردنـ   کار آهستگی به ـ ناپسند و ۴ـ  زشت

باشد! «پناهگاه» زیادی شاید
جمع  ضمیر ـ کشند بند در تا میگذارند ۵ـ 

ظروف ساخت باغبان ـ پیشهاش دست افزار ـ
مسیاست.

هفت  پای یک و درختی میوههای از ۶ ـ
۱۹ و  قرن آمریکایی نویسنده ـ شده آزاد ـ سین
چون آثاری با کوتاه داستاننویسی پیشگامان از

آرام». «شهر
ناامید. ـ نخستین انسانـ  از غذا بعد ـ ۷

در آسیای میانه  ـ کشوری عزیز عرب ۸ ـ
در بازی ـ زمان سابق شوروی استقاللیافته از

بعضیورزش ها.
ـمشهور  بیمایه پنیر ـ مرگ پیامآور ـ  ۹

کافکا. اثر ترین
را  آن خوردند که را نمک بعضیها ـ  ۱۰
امام از جنگ های ـ وحشت ترس و میشکنند!

اولشیعیان.
باستانی  جشن های از است! آن در زور ۱۱ـ 

باستانی. کشوری ـ مازندرانی قورباغه ـ
آشپزخانه  طبیعیبه گویشفرنگیمآبـ  ۱۲ـ 

مانند. مثل و مفهوم پسوندی به ـ
نویسنده  خانم ـ برگشتگی بخت ـ  ۱۳

نشدنی  فراموش اثر ۱۹ و ۲۰ خالق قرن آمریکایی
دراز». لنگ «بابا

نخست  قبله  ـ درختی میوه های از  ـ  ۱۴
دریا. دو بین باریک آبراه ـ مسلمین

جنوبی  آمریکای مشهور پایتختهای از ۱۵ـ 
پا. ساق و ران بین مفصل ـ

بازار، از شرکتها خروج و ورود تنظیم و مستقیم
برای که مثبت میباشند توجیه و قابل هنگامی
غیر در باشند. شده تدوین بازار نارساییهای رفع
انگیزههای مخدوشکردنسیستم با اینصورت،
تصلب ایجاد ناهنجاری ساختاری و اقتصادی و
افت و منابع نامطلوب تخصیص موجب نهادی

شد. خواهند اقتصاد کارآیی
به فصلهای  بیشتر برای توضیحات ۲۵ ـ
توسعه و «دموکراسی کتاب سیزدهم و دوازدهم
هادی زمانی، ایران»، تجربه ـ اقتصادی پایدار
و  سوئد، ارزان،  انتشارات میالدی،  ۲۰۰۴
www.hadizamani. سایت در مربوطه مقاله های

کنید. مراجعه com

با  اسکاندیناوی و سوئیس کشورهای ۲۶ ـ
برای  میباشند. فساد کمترین ۱۰ دارای شاخص

کنید: مراجعه به مقاله زیر توضیحاتبیشتر
 Corruption, and Growth, ,۱۹۹۵ ,P. Mauro

.Quarterly Journal of Econonomics, Aug

.۱۹۹۵

۲۹ صفحه از بقیه
ایـران تجربه ـ نفت نفرین

در نوبت زمان به آن در ما بود. بسیار ناگوار برایم
به مدت کس هر یعنی میکردیم، اتاق شهرداری
یکهفتهمسئولتقسیم کارها وشهرداراتاقبود.
آنوقتشهرداراتاقما یکیاز رفقایقدیمیتودهای
و دوازدهسالیحبسکشیده ده زمانشاه بودکه
من مهران نمیرفت. حرف بار که زیر بود طبیعی
پهن کردن یعنی بودم، شام و نهار مسئول سفره

غذا. و تقسیم کردن سفره جمع و
مهرانازمنخواستکهغذایآقایاشراقیو
بکشم. به نظرم رحیمی را جداگانهو درسفره جدا
میکنی! اگر شوخی گفتم او به و شوخی میکرد

کن! را جدا خودت ناراحتی، سفره
بهانه بود به ما اتاق در که تمام مدتی در او
غذا سفره سر میگیرد دیگر هیچگاه روزه اینکه
ما اتاق از هفته سه بعد از دو را او ننشست. ما با
از چندساعتبعد بود. کرده خودشرا بردند،کار

شد. دستخوش توفان ما اتاق او رفت این که
که آنها را شد باعث شاید جدا نکردن سفره
بازجو رفتم، به بازجویی من نیز بردند. ما اتاق از
جوشکنیبه سلولانفرادیفرستاد. بهخاطر مرا
بازدوهفتهدرسرمایشدیداوایلزمستانمشهد

کنم. نرمش هم شبها بودم مجبور
آمدم. دیگر اتاق به انفرادی هفته از دو پس
اتاق بودیم به آن در که زمانی تا هیچ بهایی را

نیاوردند. ما اتاق
دارد ادامه

۱۷ صفحه از بقیه
پیش... بهاییستیـزی

و قویترین بهترین بشری خواستهای حقوق
گرایشهای غالب میتواند  که  است پالتفرمی
برانداز، و آشتی طلب چپ، و راست از سیاسی
و جمهوری خواه اصالحطلب، و انقالبی
و ملیگرا الئیک، و مذهبی  پادشاهیطلب،
قومگرا (یاملیتگرا) را به خودجذبکندو مرزهای
هم در فرقه ایرا گروهیو ایدئولوژیکوسیاسیو
جدید فرصتی فراخوان صدور با شکند. اکنون
همبستگی تجربه این تا است آمده دست به دیگر
و این فرصت استقبالکرد شود. باید از ملیتکرار
همچنانکهصادرکنندگانفراخوانگفتهاند«هر
هر و از و مرام، ایدئولوژی هر و با و دسته، گروه
عالم که کجای هر جنسیتی، در و مذهب قوم و
و همراه بپیوندند ائتالف این به میکنند» زندگی 
فعاالنی کهمستقیما در حالمبارزه علیهالیحه با
برابر مقاومتدر به (ضد)حمایتخانوادههستند

آنبرخیزند.
لوایح ضد حقوق تصویب حکومت در صدد
مجازات الیحه از جمله هستـ  نیز دیگر بشری
خشن معمول مجازاتهای فقط نه اسالمی که
جرایم بلکه میکند تشدید و تایید را گذشته
مرگآور جرایم بر را ارتداد) جمله (از تازهای
موج این با موثر مبارزه میافزاید. نیز پیشین
حقوق ضد خشونتبار و قوانین لوایح و وسیع
نیروهای شرکت هر چه وسیع تر گرو در بشری

است. آزادیخواه

برابر... بزرگ در ائتالف
۱۱ صفحه از بقیه

بتول نفقه میدهد؟ بچه اشماهانهچقدر پرستار
روبروی ایرانی همسایه است؟ چقدر دقیقا خانم
کجا؟ از و را چقدر خریدهاند مبلهاشان ما خانه
ایران چند به خود آخرینمسافرت در بدری خانم
جراحی پالستیک چاقوی زیر را بدن خود عضو

برده است؟
برای ایران سفارت از چقدر آقا حسین
تا دو که اکبر آقا میگیرد؟ قرآن خود کالسهای
ماشینبنز داردچطوری توانستهچک مستمریو
دولتآمریکا بگیرد؟ استامپاز فود کمکخرج و
خانم زهرا و خانم سوسن و خانم ژیال واقعی سن
ایران در شناسنامهشانرا آیا چیستو دقیقا و...
ایران دولت از خودمان آقای علی کردهاند؟ عوض
به را شهرمان ایرانی جلسه های تا میگیرد چقدر
محمد راه بیندازد؟ دعوا بین حضار و بریزد هم
سرکشی به امالک برای بار دو آقایی که سالی
صیغه در چند تا میرود ایران مادرش به پدر و

دارد؟ آنجا
درستکردناین«مرکزفضولی»بسیارساده
خانم ایرانی تا و یکتلفنو دو است.یک کامپیوتر
تلفن مرکز این به که کسانی از را اطالعات که
ذخیره مرکز کامپیوتر حافظه در بگیرندو میزنند
و بود نخواهد مجانی سرویس این البته کنند.
پول ایرانی کار و بیزینس یا کسب این از میتوان
آورد. میدانیدبرای بعضیازاطالعات هنگفتیدر
و نیز داغ و آبدار «گاسپ»های معروف به قول و
چشم شبکه به مربوط اعداد و ارقام و شایعات
پول گزافی چه مشتریان از همچشمی ایرانیان

برکت! بده گرفت؟ خدا میتوان

۲۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

را سئوال همين بزرگم مادر از هم من کند؟
ولی داريم نمیدونم، ننه «واهللا گفت: او پرسيدم
اون، قبل از اگه میکنيم، گنده تر آشپزخانه را

می شه.» کنهخرجمونکمتر حمله
مامانشمسیکه از *پيامیبرایکسانیغير

داريد؟ دارند، دوستت و میشناسند را تو
خرسندی شاپرک من  خرسندی:  شاپرک
در سالگی سه و از ايرانی هستم يک هستم،
ايرانم. ديدار کردهام و مشتاق زندگی انگليس
میروند ايران من انگليسی دوستان بسياری از
حسوديم خيلی آنها به من و اسنوبرد و اسکی
خوشی خوب و عيد ايران در میشود. اميدوارم
و قشنگ و سبزههايشان پرپشت داشته باشند

باشد. شده
منظوری مريم مصاحبه گر:

۲۱ صفحه از بقیه
خرسندی شاپرک

حکم پروتون، و سايپا خودروسازی شرکت دو
توسط «ايرنا»، سردبير گودرزی دکتر برکناری
اسالمی، جمهوری خبرگزاری معاون مقام قائم

« شد. صادر
ستون در اسالمی» «جمهوری  روزنامه 
خاطر به «ايرنا» سردبير عزل «جهت اطالع»
موجب را پروتون با سايپا قرارداد از انتقادی خبر

است. نگرانیدانسته

کشته شدگان رقم و برق قطع
این سهشنبه شماره در «سرمايه» روزنامه

و  کشته شمار ۲۰ درصدی افزايش از خود هفته
برق علت قطع به رانندگی زخمی های تصادفات

است. داده خبر تهران استان در
و پليس راهنمايی رييس قول روزنامه از اين
نشان میدهد «آمار است نوشته رانندگی تهران
گذشته هفتههای در برق قطع دليل به تهران در
ترافيکیحدود ناهنجاری های ترافيکیو بار شمار
تصادفات ۲۰  و مجروحان کشتهها ۳۰ درصد،
افزايش  ۳۶ درصد و تصادفات خسارتی درصد،

یافته است.»
هادی سرهنگ قول از «سرمايه» روزنامه
به  تقاطعها از «۸۰ درصد هاشمی نوشته است
مديريت رانندگی و راهنمايی چراغهای وسيله
اين در برق  قطع زمان در طبعا و میشوند 
تصادفات و ترافيک  جدی با مشکل مکانها

مواجههستیم.»

است داغ استیضاح بازار
شماره دوشنبه در ملی» روزنامه «اعتماد
طرح  زیر مجلس  نماينده   ۵۰ امضای از  خود
داده خبر پرورش و آموزش وزير استيضاح
ديگر چند وزير استیضاح که احتمال نوشته و

دارد. وجود نیز

درخواست خبر انتشار ضمن روزنامه اين
آموزش وزير دومين استيضاح برای نمايندگان
«در است نوشته احمدینژاد دولت پرورش و
استيضاح داغ بازار مجلس هشتممدتیاستکه
وزیران استيضاح از نمايندگان از برخی و است
خبر ارتباطات وزير  ،و و پرورش آموزش نيرو،

میدهند.»
عضو موسی قربانی، اين روزنامه نوشته به
هياترييسهمجلسهشتم،گفتهاست«تاکنون
و  وزير آموزش استيضاح ۵۰ نماينده درخواست
که میرسد به نظر که امضاء کردهاند را پرورش
مجلس تعطيالت از پس به را آن ارایه طراحان

موکولکرده اند.»
قول سخنگوی از همچنين «اعتماد ملی»
مساله که «اميدواريم است نوشته دولت
وزير برای استيضاح مجلس امضا در جمعآوری

جدی نباشد.» و پرورش آموزش
وزير اولين فرشيدی محمود اين از پيش
ماه چند نيز احمدینژاد دولت پرورش و آموزش
از هفتم، مجلس در ناموفق استيضاح از پس

داد. استعفا خود سمت

روستاها در آب بندی جیره
گذشته یکشنبه روزنامه«سرمايه»در شماره
بسياری از گزارشی از جيرهبندی آب در خود در

است. داده کشور خبر روستاهای
مجلس نمايندگان روزنامه این نوشته به
در حاضر «در حال اسالمی میگویند شورای
شرب آب تامين روستاهای کشور از بسياری
جايی تا رو شده رو به با بحران جدی روستاييان
از ساعت يک تنها روزانه روستاها از برخی که
در برخی و بهره مندند شرب آب امکان استفاده

جيره بندی میشود.» آب نيز روستاهای ديگر
اظهارات به  خود  گزارش «سرمایه» در 
نمايندگان شهرهایمختلفاستانهای هرمزگان،
شمالی، خراسان کرمان، رضوی، خراسان

استنادکرده ووضعيت کرمانشاه وچندشهرديگر
بحرانی استانها را اين صدها روستای در آب

است. کرده اعالم
گفته «به است نوشته همچنين روزنامه این
توجهبهخشکسالیوکمبود نمايندگانمجلسبا
برده آب،آبآشامیدنیازطريقتانکرهابهروستاها
در و کيفيت از نظر بهداشتی آب که اين میشود

دارد.» قرار نامطلوبی سطح
از پس کشور روستاهای در آب جيرهبندی
در سراسر کشور آن و جيرهبندی برق کمبود 

صورتمیگيرد.

گروگانگیری دولت به بیتوجهی
روز یکشنبه شماره ملی» در روزنامه «اعتماد
از يکی خانواده با  گويی و  گفت خود گذشته
جنداهللا گروه توسط گرفته شده گروگان سربازان
به و کرده منتشر را بلوچستان و سيستان در
پاسخی از «هيچ خانواده نوشته است این نقل از

مسئوالندولت نگرفتهايم.»
يکی احمد کيوانلو، برادر از قول روزنامه اين
«با است نوشته شده، گرفته گروگان سربازان از

از  اطالعی هيچ حادثه از روز ۵۸ گذشت وجود
ديگر اعضای بار همراه نداريم. يک سرنوشت او
وزارت مقابل موضوع  پيگيری برای  خانواده
به دست نتيجه ای هيچ تاکنون اما کشور رفتيم

نياورديم.»
«اعتمادملی»همچنين نوشتهاست«فرمانده
نيروی انتظامیيکم مردادماهاز اعزامدومين هيات
اين۱۶  آزادسازی پيگيری برای پاکستان به ايرانی
پنج  و وظيفه سرباز ۱۱ نفرشان که ایرانی گروگان
گذشتمدتزمان با اما داد. بودند،خبر کادر نفر
خبر که اعالم کرد گذشته روز وی قابلتوجهی،

ندارد.» رابطه اين در جديدی
امنيتی معاون قول از همچنين روزنامه اين
شرايطی هيچ نوشته است «تحت کشور وزارت
گروگانگيران با مبادله  و  مذاکره به حاضر

نيستيم.»
با تحويل  همزمان انتظامی، ۱۶ مامور نیروی
از جنداهللا، رهبر گروه عبدالمالک ريگی، برادر
و شدند گرفته ايران به گروگان به پاکستان سوی
۲۰۰ تن از  گروگانها با مبادله خواستار اين گروه

است. شده زاهدان در خود زندانی نيروهای

که... خبـرها آمده بود در
۵ صفحه از بقیه

میبرند. سر به بازداشت
هاشمی،عضو انجمن پیشاز مردانی،سورنا
بازداشت شد. زنجان بازداشت دانشگاه اسالمی
انجمن اعضای از تن چهار دستگیری دنبال به او
پیام واحدی، بهرام زنجان، دانشگاه اسالمی
الهیجی انجام جنیدی و آرش حسن شکیبا،
این بازداشت گفته شده است که است. گرفته
که است تحصنی با ارتباط در دانشجویی فعاالن

دانشگاه زنجانداشتهاند. دانشجویان
تحصنواعتصابدانشجویاناززمانیآغازشد
کهپایگاههایاینترنتینزدیکبهفعاالندانشجویی

معاون دانشجویی مددی، حسن دادند که خبر
یکی خود دفتر در داشت قصد زنجان، دانشگاه
ارتباط به مجبور تهدید با را دختر دانشجویان از
و او هجوم بهدفتر اما دانشجویانبا جنسیکند،
نقشهوی اقداممعاوندانشجویی، فیلمبرداریاز
حاکی گزارشهای تازه زدند. هم بر تجاوز را برای
استکهحسنمددی،معاوندانشجوییدانشگاه

است. اخراج شده خود از سمت زنجان،
دبیر دیگر، محمد مهدی احمدی، سوی از
سابقشورایمرکزی انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاههایشیرازوعلومپزشکی،روزچهارشنبه
وی در شد. احضار انقالب دادگاه به هفته این
بازداشت در گذشته به مدت سه روز ماه اسفند

بود. برده سر به شیراز اطالعات اداره

۹ صفحه از بقیه
اجتماعی و سیاسی خبرهای


