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بشر حقوق منشور
تهران! در

چندروزقبل منشورحقوقبشر کوروشبزرگ
رونمایی در مراسم شد. برده به تهران بریتانیا از
گویا که احمدینژاد محمود توسط منشور این از
مشایی بود، رحیم آمده رونمایی به محل اکراه با
موزه ملی رییس احمدینژاد، مشاور دوست و
چندین مقام مهم دیگر جمهوریاسالمی ایرانو
از این رونمایی مراسم بسیاری شرکت داشتند.
جوک بزرگ یک را احمدینژاد منشور توسط
از فکریاش برداشت که کسی گفتند و نامیدند
آبمیوه کوچک به یک قوطی محدود بشر حقوق
ساندیساستچگونهمیتوانددرچنینمراسمی

با همه دشمنی این با کسی هم کند؟ آن شرکت
ایرانخواهی؟ و ملیگرایی

جلوی ردیف مخصوص ما که در خبرنگار
داشتگزارش اینمراسمقرار شرکتکنندگاندر
به این مراسم محمود احمدینژاد در که کرده
چفیه یا و گردن دستمال یک سمبلیک صورت
سالن در بزرگکه کورش تندیس به را فلسطینی

است. بسته بود آمده در نمایش به
خودش گوشهای با که می گوید ما خبرنگار
شنیدکهاحمدی نژادبا عصبانیتوپرخاششدید
مجسمه کورش گردن به چفیه هنگام انداختن
بخواب! آسوده کورش میکرده: تکرار لب زیر
وگرنه با اینچفیهخودم خفهاتمی کنم که دیگر

نشی! بیدار

سرمایه گذاری نوع یک
جدید

آمریکایی معروف میلیاردر ترامپ، دونالد
اعالم کرده دارد) خندهداری موهای که (همان
قیمت خرید  بر ۲۵ درصد اضافه است حاضر که
برایمحلتعیینشده برای مسجدومرکزاسالمی
که قرار است در چند قدمی خرابههای نیویورک
ایجاد سپتامبر تروریستی یازدهم حمله از ناشی
شود،بپردازدتابدینترتیبمسئوالن آنمرکز نظر
عوض محل این در این مرکز ساخت برای را خود

کنند. جستجو را دیگری محل و کرده
که خودم مسلمان رفقای همه برای من
دریافت از غیر به آمریکا اقتصادی بد شرایط در
مستمریبالعوض ازدولتآمریکا بهدنبالکسب
آوردنپولهستندپیشنهادخوبیدارم. ودر وکار
یک هستید آمریکا جای هر در که است این آن و
کنیدکهمیخواهید و اعالم زمینکوچک بخرید
بایدمحل اسالمیبسازید! البته یکمرکز آنجا در
نزدیک مراکز ومکانهایمعروفو را وزمینخود
حساسانتخاب کنید. مثالنزدیکمجسمهآزادی
ویرجینیا، گورستانملیآرلینگتوندر نیویورک،
دیسنی والت دنیای ناسا، پنتاگون، سفید، کاخ

و سیتی آتالنتیک کازینوهای معروف  و حتی
وگاس. الس

مرکز این نقشه در فکر هنوز که حالی در
بازده  اسالمیهستیدوکارینکردهاید،۲۵ درصد
و میآورید دست به خودتان سرمایهگذاری روی
جور  دیگر محل یک میتوانید ۱۲۵ درصد این با
درستش ۱۵۶ درصد  (رقم ۱۵۰ درصد و کنید
هم باز گیرتان بیاید. مهم نیست) اما میشود
آمریکا بگویید و آمریکا» بر «مرگ بدهید شعار

است! بدی جای

جدید صنعت
گروگانگیـری

یک از که بیش آمریکایی شورد، خانم سارا
توسط ایران غرب مرزی نواحی در پیش سال
بود، شده دستگیر اسالمی جمهوری ماموران
سفارت به زنداناوین آزاد و این هفته از سهشنبه

شد. داده تحویل تهران در سوییس
از تاریخ خردهای و سال یک از گذشت بعد
عنوان جاسوسی که وی اتهام هنوز دستگیری
نیست مدارکی برخوردار پشتوانه مدرکیا از شده
کند ناشی از امر را نمی توان این تمامی تقصیر و
که دانست ایران امنیتی و اداری سیستم بودن
دراینمدتطوالنیمدارکوشواهد نتوانستهاند

کنند. تهیه را خود
که گفته اند خبرنگاران به خانم این خانواده
مقاماتدادسرایانقالبتهرانمبلغ۵۰۰هزاردالر 
اینمبلغ پیشنهادکردهاندولیتهیه برایآزادیاو
این است بسیارسخت میباشد وسختتر برای ما
صورت به او به است و اتهامی بیگناه ما دختر که

است. نیامده وارد رسمی و قانونی
گفت شورد خانم سارا خانواده  سخنگوی
برای که کردهاند پیشنهاد طنزنویسان از بعضی
مسجد امام از دالر میلیون این نیم جمعآوری
در است قرار که نیویورک، آینده مرکز اسالمی و
کنار خرابههاییازدهسپتامبرساختهشود، کمک
انسان و آدمصلحخواه ببینیماوچقدر بخواهیمو

است! دوستی
اقتصادی پیشبینی از کارشناسان تن چند
میکنندکهباتوجهبه روند وتاریخچهگروگانگیری
بهجایکوشش استکه معقولتر ایرانبسیار در
افزایش تولیداتکشاورزی،صنعتی وخدماتی در
به گروگانگیری خرج کم و ساده روش از ایران در
هر آزادی حساب با شود. استفاده انبوه صورت
هزاردالرپیشبینیمیشود  گروگانبهقیمت۵۰۰
جمع ناخالصملیجمهوریاسالمیاز تولید که
صنعت به تاکنون که خاورمیانه کشورهای تمام
و برود باالتر بودهاند بیتوجه گروگانگیری جدید

کند. موازنههای مثبتاقتصادی ایجاد

شناسها! شناسایی
(که اوباش و اراذل از گروهی هجوم از بعد
بیشترشانگویادراستخدامنیرویبسیجهستند)
اذیت آزار و ایجاد بهخانه مسکونیمهدیکروبیو
وخانواده اش، و وی برای متوالی شب در چند
نیروهای کروبی به مهدی شکایت همسر پی در
به مسئوالن نوشتن نامههای مکرر انتظامی و
آفیس)، (لیدرشیپ هوم مقام رهبری دفتر و
کرد اعالم بزرگ تهران انتظامی نیروی فرمانده
محل این کنندگاندر تجمع از نفر صد حدود که

شناساییشدهاند.
اینها همه ما است: گفته خبرنگاران به وی
نصفشان پیش شب همین چند میشناسیم. را
جاتون خالی دیدیم. خصوصی مهمانی در یک را

خیلیخوشگذشت!

بدون سفارت های
ایرانی پرسنل

از دیگر یکی که شد گزارش هفته این در
شهر در جمهوری اسالمی ارشد سفارت کارداران
ملحق سبز جنبش به و کرده استعفا بروکسل
علیزاده، حسین آن پیش از روز چند است. شده

فنالند، در اسالمی جمهوری سوم سفارت رایزن
نیز پیش ماه چند زده بود. دست کار این به هم
سمت نروژ از در ایران کاردار محمدرضا حیدری

بود. کرده استعفا خود
پیشبینی میشودکهباافزایشموج استعفای
دنیا، سراسر در ایران سفارتخانههای  کارکنان
در بیشتری از کشور مشکالت خارج ایرانیان
سه جای به باشند و داشته کارهای خود انجام
کارتملی، و برایگرفتنشناسنامه انتظار هفته
تجدید و تمدیدگذرنامه، و صدوروکالتنامه و غیره

بکشد! سه سالی طول کارشان

بچه مرشد مرشد و
بچه؟ کجا بودی مرشد:

نبودم! مرشد: بچه
نبودی. میدونم گفتم. بودی کجا مرشد:

غیبت زده بود.
ایران. بودم رفته مرشد: بچه

چی؟ برای ایران؟ مرشد:
بچهمرشد:رفتهبودمشمارهملیبگیرم.یعنی

یک شماره ملی روش. کارت ملی با
چی؟ برای ملی؟ شماره مرشد:

گویا بگیرند. باید همه مرشد:گفتندکه بچه
اطالعات کارش سادهتر میشه. وزارت

و ملت با مرتب  که کشوری توی  مرشد:
میخواهی ملی شماره دارند دعوا و جنگ ملیت

چکار؟
گفتم بهشون را همین هم من مرشد: بچه

نکردند. قبول ولی ارباب،
چه دردی به ملی شماره این حاال مرشد:

میخورد؟
شماره شناسنامه همان مرشد: مثل بچه
بسیجی مگر نمیخورد  بدردی است.  قدیمی

باشی.
مرشد:بسیجی؟

بسیجی هر کنند  کنترل که مرشد:  بچه
و گرفته ملی شماره زیر ساندیز آبمیوه تا چند

کلکنزند.
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شهریور) ۲۹) سپتامبر ۲۰ دوشنبه

کتاب معرفی و شعرخوانی
شاکری گیسو سخنران:

مهر) ۵) سپتامبر ۲۷ دوشنبه

عمومی فوقالعاده هیاتمدیره مجمع
کانون اساسنامه در ایجاد تغییراتی درباره رایگیری برای

تو انبار تاریخ! میبریم داریم کردیم قاب احمدی نژاد: عکسشو

مرشد: حاالچرا رفتیایرانو ازطریقسفارت
بود. سادهتر خیلی نگرفتی؟ را شماره

توی ما سفارت که  این اول  مرشد: بچه
اتومبیل بمب و ترسیدم است پاکستان سفارت
که این دوم کنند. منفجر اونجا کمربندی یا و
ایمیلیو توی لیستپستیو میگذارند اسمترا
تمامسالبراتتبلیغات میفرستند.سوم،قیمت
بلیت باالبرده اندوصرفمیکند که را سرویسها
بدهی. چهارم انجام کارت را ایران و بری بخری
دست را شناسنامهام ندارم دوست که این هم
این بدون بدهم چون اسالمی جمهوری مقامات
داشتهباشممیبینمازشبرایرای کهخودمخبر
استفاده شده ترکیه و عراق و افغانستان دادن در
که دوباره غیابی دادهام به احمدینژاد رای یا و

رییس جمهور شود!

چلوکباب ایران،
آمریکا چلوکباب

از مرخصی استفاده برای از دوستان یکی
ساالنهاشتابستانامسالدوهفتهرفتهبودایران.
بعد ازبرگشتنکلیازخاطراتمسافرتخودش را
اگرغلوگوییمرسومو متداول برایمان تعریفکرد.
تخفیف حرف هایش از و بگذاریم کنار را ایرانیان
پارتی هایاونجوریوموادو بگیریمکلیبرایماناز
گفتو فجورهایدیگر وفسقو مشروبوصیغه

کرد. لوچه ما سرازیر از لب و آب حسابی
ایران به ما که از بعد از حرفهایش تصویری
که ایتالیا بود پمپیی گناه پر شهر شد تصویر القا

شدند. مردمش سنگ همه
را موضوع نسوزد بیشتر دلمان که این برای
و رستوران ها غذا از وضع و گفتیم: کردیم عوض
ایران به مسافرت قسمت بهترین این چون بگو،

است.
: توضیح داد بعد و اصال! گفت: و خدیدید
یکتاکسی یک دالر با مثل سابق نیستکه دیگر
برای همهروز اجیرکنیویایک هفتهدر بهترین را
قیمت مثال پرسیدیم: بخوری. غذا رستورانها
گفت: تهران چقدراست؟ چلوکباب در پرس یک
۱۵ هزار  از دارد، و نوع کباب محل به بستگی
طرف  به بچهها دست تومان. ۳۵ هزار تا تومان

در را آن معادل دالری رفت تا ماشین حساب
تومان هزار را دالر که مرسی احمدینژاد بیاورند.

سادهتر باشد. تبدیل کار تا سرراست کرد
تصور همه برای بود. بازمانده همه دهان
مادرشان  پدر و دالری ۳۰۰ بازنشستگی حقوق
چهار  بود معادلهای دالری ۳۵ چلوکباب و

مجهولی.
میتوانیدتصور کنید که بابت مزایایسوشیال
هزار مثال آمریکا در خود بازنشستگی سکوریتی
در یک استیک برای بعد و دالر بگیرید صد و

دالر پول بدهید؟ انعام ۱۳۵) ۱۲۰ (با رستوران
قیمت از رفقا تعجب که وقتی دوستمان
آنها از ذهن بسیاری در که ایرانـ  در چلوکباب
و در تومان هشت ایران از خروجشان قبل از
گفت:  دید ـ را بود ۱۵ تومان بهتر رستورانهای
پسفکرمیکنید برایچیهکههمه ایرانیهاقصد

مهاجرت به آمریکا را دارند؟
جوابدادیم: ومسخشده یکصدا ما وهمه
آمریکا  در دالری ۲۰ ارزان چلوکباب که این برای

بخورند!...

خوانندگان از پوزش
قرار که  زنم» با من «گفتگوهای مطالب 
ناگهانی آمدن علت شود به چاپ هفته این بود
مربوط همه نوشته های که این ایران و از مادرزنم
من که وقتی شبها را زنم با من گفتگوهای به
(و شمارههای آینده به میکند هستم پاره خواب
موکول برگشتند) به ایران ایشان که این بعداز

است. شده

تقویم اسالمی
اسالمی مذهبی ماه های تنظیم که آنجا از
این با توجه به و گرفته قرار اساس رویت ماه بر
۱۴ روز  کامل قرص به تبدیل برای ماه هالل که
تقویم که ماههای نبود بهتر دارد، آیا الزم وقت
عربیهمه۱۴ روزهمیشدند؟میدانید  اسالمیو
تقویم عربی  ۱۴ روزه سال ماههای محاسبه با که
قرن به و می افتاد جلوتر غربی و ایرانی تقویم از

میرسید. ۳۰ و ۴۰

 ۳۰ جای به بوده سادهتر چقدر میدانید
روز   ۱۴ فقط رمضان ماه در  گرفتن  روزه روز
میکشیدیم! گرسنگی کمتر و میگرفتیم روزه
نجوم علم میگویند در که دانشمندان عرب از
این به بعید است واقعا بودند زمانه خود سرآمد
از که مگر این باشند، نرسیده برداشت های ساده
خواسته کمک کردن درست تقویم برای ایرانیان

باشند.

عمیق افکار
خودش نوح کشتی حضرت هنگامی که چرا
را آنها تا جان میکرد پر حیوانات مختلف از را
کردمورچهخوار وقتیمورچه را سوار نجاتدهد،

داد؟ راه هم را

***
تکنولوژی قدیم خیلی زمانهای در اگر
حضرت داشت وجود  « «یوتیوب از  استفاده
ابراهیمچونهمه تماشامیکردندو اورامیدیدند
هرگزقصد کشتنوقربانیکردنپسرشرا نمی کرد

نداشتیم! قربان دیگر عید ما نتیجه در و

***
اگر خدا اینقدرکهمیگویندباهوش است پس
نکرد که گز خلق بوتهای انگبین گز چرا به جای
انسان وقت و بدهد میوه عنوان به پستهای مغز

تلفنشود؟ اینقدر

داستانهای
عجیب و کوتاه

(۱)
خودش به خودکشی قصد به که مردی
از شد. دستگیر پلیس توسط بود کرده شلیک
بودند. کرده شناسایی را وی انگشتش اثر طریق
حق الزحمه نمیتوانست و بود مرده چون اما
گرفتن وکیل دولتی بعد وکیل مدافع بدهد و
این سوی از مالیات پرداخت چون هم مرگ از
نتیجه او در نشد؛ میسر بود شده شخص قطع
کوچک قبر یک در حبس یعنی ابد، زندان به

شد. محکوم همیشه، برای دومتری

(۲)
در شهر کوچکتری در مزرعه کوچک یک در
با بود و زنا کرده که یک خروس حوالی کشمیر
جمعه امام توسط بود خوابیده متعدد مرغهای
تمام  شد.  محکوم شالق ضربه ۸۰ به شهر 
رابطهداشت توسطاهالی آنها با مرغهاییکه او
ذبحاسالمیشدند.صاحباین و شهر سنگسار
برایتخممرغهای ایناستکه فکر مرغدانیدر
اهالی شهر پول بیشتریاز معصومخود حالل و

طلبکند.
(۳)

همینطور زنگ نزد. روز تلفنم تمام امروز
برنداشت یا هر کس زنگزدم به تلفندستیام.
مطمئنشدهام تقریبا رفترویپیامگیرش. یا و
استفاده آن از و آماده احمدی نژاد اتم بمب که

است! شده
(۴)

برقصم. تا دیسکوتک یک به رفتم دیشب
نیست آنجا شدم دیدم هیچکس وارد که وقتی
و من هستم. دو سه ساعتی نشستم فقط و

نیامد. هیچکس ولی خوردم مشروب
من از و میزم آمد سر دیسکوتک صاحب
نیامده کس هیچ که کرد خواهی معذرت کلی
و شد اشک در چشمانم جمع وقتی که است.
این یک نفر بلکه نیامده هیچکس گفتم نه تنها
فهمیدخیلیتنهایمودلش زنهمنبودهاست.
از و رقصید من با شب تمام سوخت. حالم به

نگرفت. ورودی من

(۵)
پوشیدم. بزرگیخریدمو فروشگاه شلواریاز
پشت از که صدایی فهمیدم بعد روز سه دو
روی که افلیجی گدای را میرسد گوش به سرم
برایگرفتنصدقهتعقیب باسنشمیخزدومرا
به بستهبندی هم و چسب نکرده میکند ایجاد
شلوار بلکه پاچه است؛ شلوارم نچسبیده پاچه
پایچپماستو پاچهشلوار از بلندتر پایراستم

میشود. کشیده زمین روی دلیل همین به
زنگ زدم فروشگاه به و خیلی عصبانیشدم
قبالسیاست رضایتکاملو در وپرسیدمکه آیا
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حاضر حال در «ایران ما» که تلویزیون
میگذراند را خود آزمایشی پخش دوره

بصورت و اینترنت طریق از زودی به
است دیدن سراسر جهان قابل در زنده

بسیار رسانهها مدیریت در خانم ها  حضور که زمانی در
داده خرج به همتی به تنهایی عاصمی شهره است کمرنگ
برای است. کرده  راهاندازی را ما» «ایران تلویزیون  و
و نوپا رسانه این به کمک هرگونه او، به رساندن یاری
از ما» «ایران تلویزیون سایت در خود آگهیهای درج یا

بگیرید. شهره عاصمی تماس با یا ایمیل زیر تلفن طریق

Tel: (202) 241 - 7141     info@iranematv.com

میتوانید تلویزیون این آزمایشی دوره برنامههای دیدن برای
بفرمائید مراجعه سایت زیر صفحه بایگانی در به اکنون هم از

www.iranematv.com

کرد را مشغول آنان صباحی مردم چند مذهبی
«ملتهای خامنهای آقای خود گفته به و
دنیایاسالم تحوالت و مسایل از را... مسلمان
نه؟ که داشت چرا نگاه خاورمیانه غافل» و
را حادثه قرآنسوزی واقع اسالمی به جمهوری
جشنگرفتهاست. بحرانهای داخلیوخارجی
دیگر ارکان زمان هر از بیش اسالمی جمهوری
مردم نارضایی و به کرده دچار تزلزل را نظام این
حادثهای هر شرایط، این در است. زده دامن
از سویدستگاه بتواند ولوکوچکو نامربوطکه
گیردمغتنم بهرهبرداریقرار تبلیغاتیرژیممورد
این مهم به سادگی گذشت. از آن نباید و است
چگونه و کجا در قرآنسوزی حادثه که نیست
رهبران که نیست این مهم است. افتاده اتفاق
سیاسی ومذهبیکشورهایغربیباالتفاقآنرا
ومهمایننیستکه«اهانت» محکومکردهاند.

نمادهایاسالمیکاری سایر قرآنومسجدو به
رژیم خود سوی از مستمرا و بارها که است
تبلیغاتی و امنیتی عوامل و اسالمی جمهوری
که این است و میگیرد. مهم صورت گرفته آن
واقعحادثهای میتواناینحادثه خاص را (که در
و خواند) بزرگ کرد «ناحادثه» را و باید آن نبود
اگر بایدچنینکرد. و سیاسیگرفت. آنبهره از
استمیتوان نبرده اینحیله نام همماکیاولاز

کرد. تحشیه کتاب او بر را آن
ناحادثه است ممکن دنیا صورت، هر در
آن از و بسپارد فراموشی  به  را قرآنسوزی
دست بردار اسالمی  جمهوری ولی بگذرد،
نیست. تمامیدستگاهعظیمتبلیغاتیو قدرت
که از اینناحادثه بر آن متمرکز شده رژیم بسیج
خاموش آن آتش نگذارد و بسازد بزرگی بحران
نهاد هر و رژیم بزرگ و کوچک مقام هر شود.
مسابقه این در است که الزم دیده آن وابسته به
از بگوید. سخنی وارد شود و خشونت و نفرت
را استکبار» «دنیای که همدانی نوری آیتاهللا

آتشین نتایج خشم «منتظر تهدیدکرده استتا
تا باشد» عالم ... سراسر در جهان مسلمانان
سویس سفارت برابر در که «دانشجویان»ی
دموکراسی» «لیبرال تابوت حمل با تهران در
را در خود  سهم گرفتند، جشن آن را مرگ 
سر این ولی کردند. ایفا معرکه این آتش بیاری
چند روزی از بیش می تواند سختی صدا به و
فراهم رژیم بلندگوهای برای تبلیغاتی خوراک
برای که تظاهراتی (و روز چند این از پس کند.
رژیم است) شده  دیده تدارک آینده  جمعه
و اقتصادی و سیاسی بحرانهای و می ماند
به روز که مردمی و بینالمللیاش، تحریمهای
بزرگ خطر و بحران ها این بار زیر کمرشان روز
در اولیه مایحتاج قیمتهای سرسامآور افزایش
بیش اجرایطرحهدفمندکردنیارانهها آستانه
گوشه در کسی مگر تا می شود. خم پیش از
و شود مرتکب دیگری خبط جهان از دیگری
به تنگی سران برای جدیدی خوراک تبلیغاتی

آورد... اسالمی فراهم افتاده جمهوری

رژیم قرآنسوزان جشن
۱۱ صفحه از بقیه

به در اروپا و است شده متحد در اروپای مسلمان
تا غرور روی آورده متجدد خود اسالم میانهرو و
کند. احیا را شده خفیف و خوار مسلمین ملی
یک همسایگان میان در ایران والیی که در حالی
امروزهیچکس نمیتواند دوستواقعی همندارد.
بهترکیهمالمتکندکهچرادردیپلماسی وتجارت
سر از که مگر آن است. چنین فعال فرهنگ و
حسدغربیانحسود اینترکیهرا بهنظامیمعادل
که شدنی نیست.(۸) عثمانی جدید متهمکنند
اسالمگرایینوع ایراننمیرود به ترکیه باری،
سالمتر را آتاتورک دمکراتمنش نظام بلکه
به احترامات همه حفظ با هم آن میسازد؛
دائما ما که حالی خود. در تاریخی ارزشهای
قرن) یک ظرف انقالب (سه حال انقالبایم در
که حالی در نرسیده. سامان به و ناقص همه و
دریافتهاست. حتیکاستروضرورت اصالحگریرا
ندارد. در کوبا اصالحگری دشمنی با جز ایران
به را نفر میلیون دو انقالب بهانه کاسترویسم به
این ایران در و نشانید بیکاری در سال پنج مدت
کنید سرانگشتی حساب سال. سی ظرف را رقم

میلیون. ۱۵ تا ده به برسید و
که کاسترو امروز اعتراف می کند بر این است
ما». برای نمیماسد دیگر کوبا «مدل که: این
روشناست که هدفکاستروتحسین از اصالحاتی
رهبر چشم و آیا آن دست زده برادرش به استکه
با میشود؟ یا باز ایران انقالب آثار به ایران انقالب
کشانیده خفقان باید آستانه خود به کاذب غرور
از وقایعوتحوالت شوندمردممومن وصبور و دور

امروز.(۹) دنیای
و سو سمت چه در جهانی تحوالت این اما
تعادل به «تعادلنفتی»و به دنیا میروند؟ظاهرا
سال های برای بابت از این و رسیده نیروزا مواد
پایه نفترا نمیشود دیگر نیست. مضیقه در دراز
قرنی که تحوالتسیاسی قرار داد؛ مثلنیم همه

گذشت. دوم جهانی جنگ پایان از
تنگنایمواد معدنی است.(۱۰) دنیای امروز در
کمیسیوناروپایمتحددرماهجوالی۲۰۱۰میالدی 
گزارشی نسبتانگرانکنندهازنیازکشورهای صنعتی
ریشه این و است. داده نشر معدنی مواد جهان به
اینمواد در بیشتر موارد ذخایر است که نگرانیآنجا

است. در اختیار چین معدنی
نداردپس آزادوجود بازار موادمعدنی مورد در
دول نیازمند و است دولت ها در تملک یکسره

صاحب کشورهای همه با دایم مذاکره در باید
جا باشد صنعتی از هر ذخایر باشند تا احتیاجات

فراهم گردد.
صنایع ساخت اینک در کشورهایی که باری،
و کامپیوتر برقی اتوبمبیل برای و باتری اتومبیل
به زودرسی در رقابت دستی دارند همراه تلفن و

میبرند. سر
جنبید زود بسیار جنوبی کره لیتیوم مورد در
بولیوی، کشور رییس از آگوست ماه در اخیرا و
از او باشکوه بطرزی و کرد دعوت اوو مورالس،
چوپان این سئول به دانشگاه و حتی کرد پذیرایی

افتخاری داد. دکترای سابق) الما (در
اعتنایی بولیوی به سالها که جنوبی کره
کشوری به کرنش است در نهایت اینک نداشت
جنوبی کره هدف و دارد لیتیوم تن میلیون نه که
و غیره هیوندا و سامسونگ کمپانی تامین نیاز

است.
متن  Uyuni در و علف آب بی اینک صحرای
به لیتیوم بابت از را بولیوی فردا که است توجهی

رسانید. خواهد ثروت
ژئوپولیتیکجهانینقشی اینپسدر نفتاز
کمترازموادمعدنیخواهدداشت.مثاللیتیومبه

می دهد. نشان را دگرگونیها و کلی خط ما

بولیوی، در آمریکا مشاور لیفتون، جک
اقتصادی جنگ  یک  متن  در  «ما  میگوید: 
معدنی مواد کارشناس لیفتون جک هستیم.»
فراوان و ارزان اولیه مواد عصر که میداند و است
دریابد بهسررسیدهاست. غرب باید این موضوعرا
بابآنچه عجیبیدرجهلاستاز غرببطور زیرا
عهد تبختر از غربهنوز باقیجهانمیگذرد. در
است نیامده بیرون اشتباهات حقارت و استعمار
به عهد استعمارند که عقدهمند کشورهایی و

غربمظنوناند.
وارد را نیاز مورد پتاسیوم از نیمی چینیها
رقابت بزرگیهستندبرای میکنند.کمپانیها در
چینیها معدنی. مواد کنترل گرفتن دست در
شعور همه چیز میروند. این جا برای همه به
که استعماری نگاه آن با امروزی چین تجاری
وطن، بسیار و برگردند به ارزان بخرند بیایند و
آسیایی هم معهذا کشورهای کوچک فرق دارد.
مواد باب از بزرگ تحولی به دنیا فعالیت اند. در
ایرانوالییدررویاهای بنیادگرایانه معدنیمیرود.

است. دور به اقتصادی عقالنیت از
پتاسیوم تحول بدون که این به اشاره کنم
فردا کشاورزی و نیست ممکن کشاورزی
کشورهای در جا همه است. بازار عظیمترین

عظیم... دگرگونی های
۱۰ صفحه از بقیه

کشف و ثبت در زمینشناسان کوچک و بزرگ
این از کلمه ای امروز معدنیاند.  مواد ذخایر
رسانه هایایراننمیبینید در امیدهایبزرگفردا
تنیدن در چینی مثل موریانه هیاتهای ولی
در درسته را ایران اقتصاد تا اطالعاتیاند شبکه
کمهزینه که رایگان عشوههای آن چنگ گیرند.
چیندر سازمان مللنصیبایران میکند پاداش
آنها پرسود قراردادهای با نظام که دارد بزرگی

میکند. جبران را

منابع: و توضیحات
نگاهکنیدبه خاطراتتونی بلر،نخستوزیر  ۱ـ 
از بعد که انگلستان، محافظهکار بسیار چپ
استناد عمومی، به افکار فشار کنارهگیری بخاطر

است. آورده دست به هنگفتی ثروت رسانهها
با مجله  فیدلکاسترو به استنادمصاحبه ۲ـ 

«آتالنتیک».
تایمز». «نیویورک روزنامه استناد به ـ ۳

چاپ  «هآرتض»، روزنامه استناد به ـ  ۴
تلآویو.

اقتصاددان  دو این مقاله استناد به ـ  ۵
«کوریه از نقل به و پست» «واشنگتن در

پانزدهمسپتامبر۲۰۱۰. اینترناسیونال»،
 ،Luc Rigouzo گزارشهای استناد به ـ  ۶
آماری منابع و توسعه» فرانسوی «آژانس رییس
حبشه، گانا،کنیا،نیجریه،بورکینافاسوپنج کشور
آفریقایی،و مقالهبانوA. Cheyvialle در«فیگارو 

میالدی. ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰ اقتصادی»،
 P.C. آقای   OCDE رییس  استناد  به  ـ  ۷

Podan
اظهارات  به کنیم نگاه زمینه این در ـ  ۸
به کنیم و استناد جراید غرب در دپیلماتهای
سپتامبر  دهم «فیگارو»، R. Girard در تحلیل

میالدی. ۲۰۱۰
دریافته  را بنیادگرایی خطر سوریه حتی ۹ ـ
دولت دمشق، استناد گزارشهایتازه از به است.

است. کرده روی اقدامات تازه به کشور این
کمیابند.  اروپا در معدنی مواد این ـ  ۱۰
فعال جهان در که است لیتیوم آنها مهمترین
شدهاند  تن شناسایی میلیون نیم ۲۵ و مقدار تا
کشور آن در از نه میلیون تن  این مقدار  از و

بولیویاست.

بدونقیدوشرطمشتریمیتوانمازآنهاشکایت
گفتم که صدای بکشانمشان؟ و به دادگاه کنم
ریخته هم به مرا روانی اوضاع شلوار خش و خش
تا میکنند دنبال مرا دارند کسانی میکنم فکر و

و بدزدند. را در بیاورند و شلوارم بکشند
آمد. من به خانه بعد وکیلشان دقیقه چند
همراهش یک متخصصخیاطیو یک مهندس
بحث ساعت از چند بعد آورده بود. آرشیتکت
یک پای و خوب است که شلوارشان ثابت کردند
پاچه همین برای و دیگر است پای از بلندتر من
شلواررویزمینکشیدهمیشود.وکیلفروشگاه
یک خیاط تا بدهید را شلوار باید یا من گفت: به
خلقت به خاطر خدا از یا و بکند پای شما اندازه
انداموعدمتساویطول پاهایتانشکایتکنید،
واینهمکارتویزیتمن اگرقصددفاعدرمقابل

داشتید. خدا
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