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اخبار هفته پرسه در
اقتصادی بزرگ خیلی انقالب

چند که نشستی در دهم دولت استانداران
قانونهدفمندسازی شد تهرانبرگزار قبلدر روز
و توصیف اقتصادی» بزرگ «انقالب را یارانهها
این طرح  اجرای از ۴۰ روز پس که کردند تصریح
۲۰ درصدی داشته  کاهش آب انرژی و مصرف
گفتن برای فقط استانداران که گویا این است.
آمده ساندیس) آبمیوه خوردن (و حرف همین
بودندنگفتند کهکجایاینانقالببزرگاقتصادی
و آب وحشتناک خاطر گرانی به که وقتی است
کنند؟ مصرف کمتر مجبورند بیچاره ملت برق
هر از برق وات کیلو هر برای است چطور اصال

آن  مصرف تومان بگیرند که ۱۰۰ هزار شهروند
این«انقالببزرگ  کندو درصدیپیدا کاهش۱۰۰
اقتصادی» عظیم «انقالب سوپر اقتصادی» به

تبدیل گردد؟

اینترنت مجوز رفسنجانی هاشمی
ندارند را

ارشاد وزارت مقامات از یکی صراعی مهدی
پایگاه که گفت فارس خبرگزاری به اسالمی
اینترنتیهاشمیرفسنجانی(یارسابقامام)مجوز
پایگاههایاینترنتی قانونینداردوچوندرسامانه
شمار به فاقد هویت لذا ثبت نرسیده به ایرانی

داشت. نخواهد فعالیت ادامه امکان و میآید
توسط هم آن مجوز، دریافت نحوه درباره وی
که و کسی مملکت سابق رییس جمهور یک
به راه را بند و بساطها و انقالب این همه خودش
خبرنگاری ولیدر جواب توضیحی نداد انداخت،
آیا سیما» و «صدا با رابطه در بود پرسیده که
و اگر هستند هم ممنوعالتصویر آقای هاشمی
ایران خیلیها در گفت: دارد؟ چه علتی هستند
و لوپز ممنوعالتصویر هستندمثلشکیرا، جنیفر

نیست! خصوصی به دلیل به نیاز

اعدام اشتباهی شیرها
رییسبیمارستاندامپزشکیتهراناعالم کرد
در مورد که کالبد شکافی هایی و در بررسی ها که
به ابتال گویا بخاطر که وحش تهران باغ شیرهای
مرض«مشمشه»باشلیکگلولهبهسرآنهاقتل
این به ابتال نشانهای از عمل آمد به عام شدند
شیرها عام این قتل دستور مشاهده نشد. مرض
بود. شده صادر بهداشت وزارت مقامات سوی از
روزهای جالد خلخالی صادق یاد بیچاره شیرها!
اعدام را همه محاکمه بدون که بخیر انقالب اول
که و میگفت: طرف اگر گناهکار باشد میکرد
به روحش بوده اگر بیگناه و بوده حقش اعدام

بهشتمی رود!
احتمال رییسبیمارستاندامپزشکیگفت:
مسری بیماری این دارای شیرها این که میرود

بوده افسردگی آن ها مرض و نبودهاند خطرناک
هستند. آن دچار به ایران بیشتر مردم که است

بگوید). رفت یادش را هوا آلودگی (ظاهرا
روی بود که سردی آب مانند این دکتر نظر
آنها شد تا پاشیده بهداشت مقامات وزارت سر
و بیخود کسی را هر کشور مقامات وزارت مانند

بدونتحقیقات نکشند. بیجهت و
به موقع هم این دکتر بسیار البته اظهارات
دریای ماهیهای کرده بودند که اعالم چون بود
دچار شدهاند! شبیه مشمشه به مریضی هم خزر
را بسیج و اعضای اگر پاسداران میشد جالب
هم را تک تک ماهیها تا با گلوله میفرستادند
قتلعامکنندوبعد گندشدر میآمدکهماهی ها

مریضنبوده اند!

عکسها دستکاری
اتحادیه عالی نماینده اشتون کاترین خانم
نشست مذاکرات گروه در چندی قبل اروپا که
سعید نمایندگی ایران به یک» با اضافه به «پنج
انتقادخود ناخرسندیو بود جلیلیشرکتکرده
ایشان توسط لباس عکس در بردن از دست را
خبرگزاریهاوجرایدجمهوریاسالمیاعالمکرد.
را کاترین اشتون عکس ایران رسانههای داخلی
کرده جلیلی چاپ سعید کنار حرکت در هنگام
بودندوبااستفادهازبرنامهکامپیوتری«فتوشاپ»
تا زیر بود کتپوشیده زیر که رنگویرا بلوز سیاه
عکساصلیفقط چندسانتی گلویش باال بردند!
نشانمیدهد.دستکاری گردناینخانمرا از متر
این زیبای گردنبند حتی ایرانیان توسط عکس
بچه های برو بود انصاف بود. پوشانده را خانم
وقتصرفمیکردند وزارتارشادمقداریبیشتر
را روی اینخانم با «فتوشاپ»حداقلگردنبند و

میدادند. قرار سیاهش بلوز
چندنشریهمعتبرانگلیسیضمنتمسخرکار
کار گفته بودند: رسانههای ایرانی خبرگزاریها و
و نامناسب ایرانیان درچاپ اینعکسبسیار بیجا
به تن سکسی چندان لباس ایشان است چون
در زنان معمول بسیار پوشش از و کامال نکرده

بود. کرده استفاده مدیریت مقامهای

قرار استدرصورتادامهدستکاریدر عکس
ایرانی رسانههای توسط خارجی زن مقامات
بعنوان مثل کنند و رسانههای غربی مقابله به
رجبی فاطمه نظیر مقاماتی لباس تنبیه و انتقام
تبدیل تیکه مایوی دو به چادر «فتوشاپ» از با را

نمایند! چاپ و

جهانی زبان فارسی
میشود؟!

و مدیران با دیدار در احمدینژاد محمود
جمهوری خبرگزاری نمایندگیهای دفاتر روسای
شد برگزار نهاد ریاست جمهوری در که اسالمی
دنیا مردم میلیارد هفت که میرسد روزی گفت:

باشند! بلد را فارسی
است اغراقگویی مشهور به احمدینژاد که
بود: گفته قبل سال چند که است کسی همان
می زنند زنگ ما دنیا مرتب به کشورهای «سران
را میپرسند!» ما مدیریت اصول رمز و ما از و
احمدینژاد به که کسانی تنها که شد معلوم بعدا
آیدیتلفن (و اسمشانروی کالر بودند زنگزده
میخواست بداند که بود چاوز هوگو افتاده بود)
در تهران خشک شویی برای که او پیراهن قرمز

یک کشور رهبر و است یا نه حاضر مانده بود
قذافی جای شماره معمر به که شماره را آفریقایی

عوضی گرفته بود.
پرسیده خبرنگاری که جواب احمدینژاد در
چیز همه که است در دنیایی ممکن «چطور بود
یاد فارسی مردم جهان انگلیسی است زبان به
اینکشور خودماندر ما اینکه بگیرندمخصوصا
نداریم؟!»  فارسی زبان صد در صد ۷۰ میلیونی

استغفراهللاشیطانرجیم! گفت:

تسلیت
والنتاین بهعلتغیرقانونیشدن برگزاریروز
پیشاپیش توسطجمهوریاسالمی، بدینوسیله
عشاق همه را به صمیمانهترین تسلیتهایخود
صبر برایآنها خداوند از و ایرانعرضمینماییم

میکنیم. آرزو شکیبایی و
بینالمللی عشاقان اتحادیه

نکته
است کشور جالبی است. ایران کشوری ایران
قیمتهایجهاندومی و با درآمدجهانسومی،

اولی! جهان چشمیهای هم چشم و توقعات

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه
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بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
زیر تلفن شماره بصیری در الدین نجم با
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جمهوری احمدینژاد! ریاست دوم دوره پایان در زنان ایران فوتبال

 بقیه در صفحه ۳۷   
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بهمن) ۱۸) فوریه هفتم دوشنبه

بهمن) ۲۵) فوریه ۱۴ دوشنبه

جنبش اقتصادی زمینه های
مصر کنونی

مجد نادر سخنران:

منظر سه از انقالب عوامل بررسی

برقعی، محمد پارسابناب، یونس سخنرانان:

امیرحسینی بهمن

موقع به که جهانصفریها خوشبهحالما
این کشور زدیم بیرون! از

جالب نکته های
مانده نوروز عید روزهایی که به تعداد امروز
دقیقا مانده نوروز به عید که شبهایی تعداد با
افتاد اتفاقی چنین هم پارسال هستند. مساوی
اماهیچکسمتوجه نشد؛حتی آنهاییکهجشن

را برگزار کردند. سده

و عبرتها و حکایتها پندها
اینترنت در نوشتهای از الهام (با

داستانی) مضمون همین با
دور زمانهای آن در نبود. یکی بود یکی
بود. خواندن بود که عاشق تاجی چهل خروس
بیوقتهممیزد گاه عاشقخواندنبودکه آنقدر
گفت: زنش به مزرعه صاحب قوقولیقوقو. زیر
خواب از مرا  و میخواند بیوقت خروس  این
سر آواز شب نیمه در دیگر بار یک اگر میاندازد.
عالقه که خواهم برید. زن را سر بیگمان او دهد
برادریاو زیادیبهخروسداشت(بهچشمخواهر
قتلخروسهر برایممانعتاز دوستداشت) را
آنزمان الیافمیبست (در نخو را با شبنوکاو
خروس مبادا نداشت) تا نوارچسباسکاچ وجود
عصبانی کند. کمیبعد آواز بزند وشوهرشرا زیر
بود تجربه با بسیار که دهکده زنپیر زندهقاناز

گردید. خود مشکل حل راه جویای
آنزنمسن گفت: زمانیکه خروس میخواند
در سینه تا نفس میکند را مسدود ماتحت خود
بیرون از منقارش بلندتر و صدایی رساتر و بماند
چرب وازلین با را خروس این ماتحت اگر بیاید.
دیگر او و قسمت خالی میشود سینه باد کنی

نخواهدخواند.
بعد گرفت. خروس به کار را زن پیر پند زن
زیر که بار نخواند. هر شب مالی چند وازلین از
مقعدش از بادی قوقولیقو قو جای به میزد آواز
را مرغهایمرغدانی خارجمیشدوصدایخنده
افسردگی و فرط از خروس بعد کمی در میآورد.
رفت احساسپوچیوبیهودگی لنگهایشبههوا

شد. خاموش همیشه برای آوازش و مرد و

و هم کاربرد ایران هم امروز در این حکایت
نمادهایسمبولیکاینداستان اگر کارکرددارد.
یافت خواهیم در کنیم کشف تصادفا یا عمدا را
صاحب دهقان و است، مردم خروس همان که
مزرعهدولتوحکومتاستوزناوهممدافعین
هستند. وازلین خشونتورزی و مخالفان آزادی
همهمانیارانههایپیشنهادیاحمدینژاداست
کردن سبیل مردم میخواهد صدای با چرب که
فریاد کسی کند. او میخواهد خاموش را آنها
سکوت بخوابد؛ ولو و آرامش خودش در نکشد تا

خروسها... مرگ قیمت به

اقتصادی اخبار

قیمتها؟ کاهش
اواخر در قیمتها کرد که اعالم احمدی نژاد
به روز  وی آمد. خواهد پایین فروردین ماه 
را قیمت ها آمدن پایین دقیق وقت و خصوص

تعیین نکرد.

کن! مرد هستی قبول اگر
اردشیرامیرارجمند یکیاز مشاورینمیرحسین
موسویپیشنهاددادکهاگرحاکمیتواقعامخالف
۲۲ بهمن بگذارند مردم  روز در است دیکتاتوری
دستبه راهپیماییو تظاهرات مسالمتآمیز بزنند
یا است بهتر ایران حکومت وضع گردد معلوم تا
در مبارک حسنی و تونس در علی بن حکومت
مقامات جمهوریاسالمی مصر؟مسلماست که
به به مردم مخصوصا را اجازه چنین کاری هرگز
خواهند شوخی و و با خنده داد نخواهند سبزها
برایصرف چاییتشریف البته! بعدشهم گفت:

بیترهبری! بیاورید
کمی موسوی میرحسین طرفداران البته
اساس بر شروطی و شرط و کرده زیاده روی هم
پیشنهادکردهاند تعدادجمعیتآمدهبهخیابانها
اگر گفتهاند آنها است. ترسانده را مقامات که
در «جنبش سبز» بودما نفر جمعیت دوسه هزار
آقای آمدند میلیوننفر نیم اگر میکنیم، تخته را
یک باالی اگر و بدهد استعفا باید احمدینژاد
باالی اگر باید برود و ظاهر شدند «آقا» میلیون

دومیلیون نفرآمدندجمهوریاسالمیغیرقانونی
گردید! خواهد

خبر؟ چه ایران از
اوضاع این هفته خبر مهمی نبود. ایران در
درست مثل۳۰ سالپیشبودفقطتعداداعدامها 
هفته آینده ببینیم است. شده مقداری بیشتر

میشود؟ چه

مصر نوشتههای ویژه انقالب
 ۱

شلوغی و است که تظاهرات هفته دو حدود
ریخته و خیابانها در مردم و دارد ادامه در مصر
عربها نمیخواهند. دیکتاتور دیگر که میگویند
ایرانیهاخیلیکلهشقهستند وحرف هممثل ما
کلهشقنبود قبولنمی کنند.حسنیمبارکاگر
و مثل شاه بود افتاده دوزاریش همان روز دوم
ترک را کشور مودب کالس و خودمان خیلی با
قاهره رفت وحسنیمبارک البته شاه به میکرد.

بکند! را کار این نمیتواند
۲

عجیبی به طرز انقالب مصر مرا و شلوغی ها
غر  میاندازد. ۵۷ خودمان سال انقالب یاد به
تحصیل روشنفکرانوطبقه ریختناز کرم زدنو
انقالب شروعشد. بعدیک سریکه اصال از کرده
ریختند توی نمیشد سرشان چیزی کردن هیچ
مرحله جا بنزین ریختند و در خیابان ها و همه
و کشیدند آخوندها کبریت اسالمیستها و آخر

دادند. فراری را بقیه
 ۳

بهشهروندان آمریکا وزارتامورخارجه توصیه
زودتر بزنید هرچه آقایان، و خانمها در مصر: خود
را شما وگرنه همه شوید خارج از مصر و چاک به

گرفت! خواهند گروگان روز برای۴۴۴
۴

آخر جمعه نماز توی ایرانی آخوندهای از یکی
(after shock) لرزه  پس مصر، انقالب گفت:
از ۳۰ سال  بعد انقالبسال۵۷ ایرانبود که زلزله
نشانداد! فرضکنیم پسلرزهایداریم خودشرا

پیدا شود، خدا  و کلهاش ۳۰ سال سر از بعد که
سال اصلی زلزله خود از را کمتری آدمهای کند

کند! نابود و بکشد ۵۷
۵

مستی راننده مثل مبارک حسنی داستان
عابر تا پنجاه و کرده رد چراغقرمز تا استکهصد
چراغ های چشمکزن اکنون و گرفته را زیر پیاده
در پشتاو یعنیمردمکشورش، اتومبیلپلیس،
کنار بزند. حاال اومیخواهندکه حرکت استو از
پلیس فرار چنگ و از بود کله شق کی میتوان تا

کرد. خواهد قضاوت تاریخ کرد
 ۶

با شاه وضع بسیار مشابهی حسنی مبارک
صدای و کرد باز زمانی پنجره را دارد. خودمان
نصف بود و دیر شده که را شنید انقالب مردم

بودند. خوابیده قصرش توی مردم
 ۷

و سبز باشد انقالب مصر انقالب کند خدا

ایراننباشد.حاالدرست  انقالباسالمیسال۵۷
دعوا و بحث خلیج فارس عربها سر با که است
ولی کردهایم جنگ عراق با سال هشت و داریم
و هنوزهمدلمانبرایاین برادرانعربمی سوزد

شوند. نمیخواهیم به سرنوشت ما دچار
۸

علی بن و بودند نکرده شلوغ تونس مردم اگر
هم اینانقالبمصر را بیروننمیانداختندشاید
اینجوریهم شروع شد: هرگز صورت نمیگرفت.
یکتونسی کهیکرفیقمصریداشت بهشزنگ
بنعلی مثل تظاهراتو رفتیم روز دو و گفت: زد
برقزد بهچاک!شماهمتویمصرامتحان کنید،

بیمنفعتنیست!
۹

هرچه میگوید مثلی دارند که آمریکاییها
میخوری.  به زمین محکمتر بزرگتر باشی

(the bigger they are, the harder they fall)

با «سیروس تراول» به 
سرزمینمان ایران سفر کنید

«سیروس تراول» در مقابل خرید بلیط سفر به 
ایران یک میلیون ریال برگ خرید از فروشگاه 
بزرگ اکسیر (Exir) در تهران را هدیه می دهد

 با پرواز با «سیروس تراول» برگ برنده 
آسایش و آرامش همیشه همراه شماست

Visit us at: www.cyrustravel.com
E-mail: info@cyrustravel.com

و یک میلیون ریال برگه سوغاتی دریافت دارید

لطفا با شماره تلفن 0400 - 903 (703) متاس بگیرید
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از  کتابی ـ ساختن استوار شدن، مصمم ۱ـ 
مرتضیمطهری.

بیشتر ـ  و چیزی است شمشیر  غالف ـ ۲
است. معروف زندانش ـ شهر بر و دور و اطراف

پیدا  ـ آنچه گاهی گرز چوبدستی ستبر یا ۳ـ 

در  که خوزستان در باستانی شهری ـ  ۱
و هماهنگی اتفاق و ـ شد ساسانیان بنا عصر

گردهمایی.
قابلتوجه  مطیعالدولهحجازیـ رمانیاز ۲ـ 

پایینتر. ـ سزاوار و
قرار دارد ـ  چیزی پشت و پس ۳ ـ آنچه در

سیاست فرنگیـ  دیوار قلعه.
به  خدایا هست  کجا هر و رهروست  ـ  ۴
محل ـ از مایعات هستی بخش ـ دارش سالمت

نگهداریکاال.
از  بسیاری در که جامعه از نیمی ـ زنده ۵ ـ
نرسیده اجتماعی کامل حقوق به هنوز کشورها

خداست. خانه ـ است
ـ  محلی  گویش به برادر ـ گذاشتن  - ۶

ضمیر جمع.
علم  ـ عمامه ـ اسالم از جنگهای پیامبر ـ ۷

است. شکافی کالبد آن
از  اوراق بهادار ـ و فروش محل خرید ۸ ـ

معاضدت. و کمک باری تعالیـ  صفات
هراتیکـ   از خط خطهای قدیمی پس ۹ـ  از

و خاطره ها. ـ خاطر باب جمع
پناه!ـ   منقل افزار دست ـ میانبر ۱۰ـ  طریق

خدا. سوی به بازگشت
عهدهدار  باخشونت وآمرانه سخنگفتنـ  ۱۱ـ 

پرسش. ادات ـ از دیگران امور
جدولی ـ  ویتامین ـ کشتی فن های ۱۲ ـ از

و پندار. تصور
ـ گسیلداشتنـکشوری آفریقایی  پرچم ۱۳ـ 

بهپایتختیلیبرویل.
پاریسـسالخوردگیـسوق  سمبلشهر ۱۴ـ 

دادن، روانه کردن.
از  رمانی ـ در شاهنامه افراسیاب دختر ۱۵ـ 

ایوانتورگنیف.

کردن. مثل به عوض ـ شود آشکار و
و  گردش  ـ سوبسید فارسی معادل ـ   ۴

قسمت عقبسالنسینما. جهانگردیـ
دیپلمهها. ـ غول کردن تباه ـ ۵

استان  شهرهای از ـ پوست دباغی مایع ۶ ـ
ـ رفت از بین در زمین لرزه ـ ارکش مازندران

مازندرانی. قورباغه
ـ مرگدلخواسته  کاتولیکتر از آننداریم!  ۷ـ 

نقصان. ـ
پریشان  «بام» ـ سرگردان و سرگشته ۸ ـ

ـ تازگیها به آن میگویند رزمایش. احوال
پوشاک  بخشی از ـ شده روزیو رزقمقرر ۹ـ 

ندا. و ـ کلمه تنبیه غربی مردان
ته  و بیسر جماد ـ جدایی ها شکوهگوی ۱۰ـ 
باالی حرارت ـ الیموت قوت عهدهدار تامین ـ

درجه. ۳۷
خانواده مرکبات  از میوهای ـ کاله نوعی ـ ۱۱

مربا. برایتهیه
یا  حبشه لقب امپراتوران ـ میرود مرغ ۱۲ ـ

کردن. زورکی و مفت کار ـ بود کنونی اتیوپی

چاه. ـ تعدادی پرچم دیکتاتورـ  ـ ۱۳
همه  مشترک صفت ـ  درختان از ـ  ۱۴

است. پولی ـ واحد زنده موجودات
طالی  مدال صاحب ایران کشتیگیر ـ ۱۵

ـ همچنین. جهانی

به مصر و تونس انقالب وقتی  نمیدانم 
خواهد چه صدای وحشتناکی برسد عربستان

داشت.
۱۰

اگرانقالبمصرتوسطاسالمیستها ربودهشود
دست «اخوانالمسلمین» و به ما) انقالب (مثل
بیفتد ازهمیناالنبهزنهایمصریبایدهشدار
دادگروهیکهاسمش«اخوان»یعنیبرادراندارد
مشخص است. ندارد آینده اش و خواهران است
به توسری » یا «یا روسری، میداند کسی راستی

چه می شود؟ عربی
۱۱

کارشناسان میگویندبعدازتونسو مصرنوبت
بعدهماردنوسوریهخواهدبود. لیبیو و الجزایر
دیکتاتوری ضد و مردمی انقالب های میگویند
مثلآتشجنگلهایکالیفرنیاشروعشدهوهمه

سوزاند. خواهد را خاورمیانه
این فقط سر  نیست. مهم اصال من برای
مامانی لبنان و خواننده ملوس «نانسی عجرم»

میشود. حیف واقعا که نیاورند بالیی
۱۲

سرتاسری تظاهرات کننده هماهنگ گروه
مصر(بهگمانبرخیازدوستانداییجانناپلئونی
اعالم روز هر  انگلیس) و آمریکا یعنی  خودم
میکنندکهیکمیلیوننفر رابهخیابانهامیآورد
تاحسنیمبارکحسابکارخودشرابکند.البته
پاسداریکهجمهوریاسالمی  و سردار نفر ۳۰۰ با
به جمعیت این تعداد فرستاده دوانی موش برای

رسید. نفر خواهد و سیصد میلیون یک
۱۳

میدیدم، را از تلویزیون مصر حوادث داشتم
شلوغی و صدا سر و پیرم توجهش به بزرگ مادر

جلبشد.
مردم هم محرم شده چی شده؟ باز پرسید:

تویخیابانها؟ ریختهاند
گفتم:نه! مصرانقالبشدهومردممیخواهند

برود. حسنیمبارک
کار؟ سر بیاد قراره کی ننه، پرسید:

البرادعی. احتماالمحمد گفتم:
چی؟ چی محمد پرسید:

گفتم:محمد البرادعی،همونیکه تویآژانس
میکرد. بینالمللیاتمیکار

چه چیز همت و پشتکار ببین گفت: ننه!
یارو خودمان مملکت توی بگیر! یاد است. خوبی
از هم بابا این رهبری، به رسید خونی روضه از

جمهوری! ریاست به می رسد شوفری
۱۴

مرج و هرج آن در شروع انقالب خصیصه هر
شلوغیها و انقالب دزدی و چپاولاموالاست. و
نیست. در دو قاعده مستثنی این مصر هم از
از اماکن بسیاری خیابانی تظاهرات روز اول سه
دزدان حمله و هجوم مورد تاریخی مکان های و
قطعات اشیاء و بتوانند تا گرفت سارقین قرار و
سرقت ببرند. را به کشور عتیقه این باستانی و
صدها ثالثه اهرام توریستی عظیم بنای بیرون در
این قرار گرفته و تانک ده ها خودروی ارتشی و

خود درآوردهاند. محاصره کامال در را محل
از اهرام از ژنرالهای مخصوص مراقبت یکی
برخورد آماده خبرنگاران خارجی گفت: به ثالثه
محل این از هستیم و شبانه روز تهدید نوع هر با

مراقبتخواهیمکرد.
پرسیده خبرنگاری که جواب سئوال در وی
میکنید فکر شما که نیست خندهدار «آیا بود:
داشته را این قصد واقعا است ممکن کسی
گفت: ببرد؟» و بدزدد را اهرام ثالثه باشد که

است خنده دار کار ما بشود مردمی انقالب اگر
بدزدند را  انقالب تندرو مسلمانهای اگر ولی

نیست. خندهدار
را دزد شما این آخوندهای داد: ادامه وی
نمیشناسیدکههر چهدستشان می رسدمیبرند.
ایناهرامثالثهیکشبه مالخور شل بیاییم ما اگر

شد. خواهد
۱۵

شده درمانده کامال مصر اوضاع درباره آمریکا
در رفیققدیمیودژمستحکمآمریکا است.مصر
بیلیون نیم و پنج ساالنه آمریکا خاورمیانه است.
میکند. به مصر نظامی و کمک های مادی دالر
باراکاوبامارییس جمهورآمریکا درتماستلفنیبا
اوپرسیده امور خارجهاشهیالریکلینتوناز وزیر

کنیم؟ چکار بود:
کاری بکنید هیالری کلینتون گفته بود: هر
نتیجهانتخاب چپهایکمونیست وسوسیالیست

آتشه. دو و اسالمگرایان تند و یا انتخاب است
پس باالخره باید بود: اوباما پرسیده باراک

چکارکنیم؟
کاری هر بود: داده جواب کلینتون هیالری
یا خط نکنیدتا به بی آبروییجیمی میکنید،شیر

نشوید! دچار کارتر
۱۶

اوضاع نگران و بسیار زنگ زد ایران از رفیقی
نگرانی شلوغیهای آنجا بود. پرسیدم: و مصر
که اینها از بدتر وضعت دیگه چیست؟ از تو

نمیشود.
نیست. اگر گفت: نگرانیمنزیادهمبیمورد
باشد دیکتاتوری ضد و مردمی مصر مردم حرکت
باشد ما اسالمی انقالب مثل اگر ولی خوب است
و خندید بعد میشود. خرابتر خاورمیانه وضع
شلوغی های نتیجه است که این منظورم گفت:
الجزایر ومصر ویمن چیزیمثلفتنه۵۷  تونسو

۸۸؟ سال سبز» «جنبش یا و میشود
گفتم:سئوال سختیمیکنی!اول بایدانقالب
میکرد.  ظهور سبز» «جنبش تا میآمد  ۵۷
بود مرغ اول است که بپرسی این مثل سئوالت

مرغ؟! تخم یا
۱۷

را کامال اسراییل داخلی اوضاع حوادث مصر
بنجامیننتانیاهوکمیته بههمریختهاست.گویا
خود کار دفتر به را مصر اوضاع بررسی مخصوص
محکم به چک یک که این از پس و فرا خوانده
سیلی (مثل کمیته زده مسئول این مدیر گوش
خورده) سپاه رییس از میگویند که احمدینژاد

کنیم؟ چکار سر بر خاک میپرسد:
است که کشورهایی معدود جمله از مصر 
اسراییلرامحترم سالهاستقراردادصلح خود با
موقعیتاسراییلرا نابسامانیاینکشور و شمرده

می اندازد. خطر به شدیدا
از بعد خود مشاوران با نتانیاهو سری جلسه
همه جلسه پایان در و نرسید نتیجه به ساعت ها
و نشستند زمین روی آن  در شرکتکنندگان
یهودیانفوق مذهبیکه جلوی مانند خاخامها و
و نیایش میکنند ساعتها دیوارهای اورشلیم دعا

بردند! و عقب جلو را به خود کله

۱۸
این بعد از خودم. مصری رفیق زدم به زنگ

خنده. زدم زیر را برداشت گوشی که
مرگته؟) چه یا چطوری (یعنی اهال؟ پرسید:

انقالب  بود که تو به من و سال ۳۰ گفتم:
کشورممیخندیحاالنوبتمنهکه بهتوبخندم!
به دلم گریه. زد زیر دارند می آیند. اسالمیستها
حالش سوخت. قرارگذاشتیمکهفقط دوسه سال

بگذرم. بقیه سال ۲۸ و از بهش بخندم

هرج از استفاده با آشوبگرانیکه و حراستکند را
و قلع دولتاند و مردم اموال چپاول در مرج و
باید گروههای سلیمان عمر شوند. سپس قمع
وهمکاری مذاکره مواعیدسیاسیبه با مخالفرا
ماه انتخابات تا کلید تدارک درآورد سهمدهی و

بیفتند. دستاو اکتبر
از وی پسر انصراف  و مبارک کنارهگیری 
امروزی آشوب پر سیاسی مصر افق در نامزدی
هم که «اخوانالمسلمین» با معامله است اما
شدنی است دارند سیاسی معامالت به رو اینک
کردن باز جای و انتخابات سالمت شرط به
از طرفدار جدایی دولت حزب «وفد» که برای
«وفد» کردن در روی مسلما روی و است دین
به مصر آینده «اخوانالمسلمین» در مجلس و

است. دولت سود
رسالتقدیمیساداتو سلیمانبایددو عمر
ودوستیبا با اسالمیستها مبارکدر بابمبارزه
اعراب اتحادیه در حراستحرمتمصر اسراییلو
سلیمان عمر کرد خواهد چه اما کند. دنبال را
کارآفرینان، فقدان طبقه بیکاری و بلیه دو با

دموکراتها و اقتصاددانان و تکنوکراتها مسلما
مهم فراوانند و این به برای رسیدگی در مصر
قاعدتا دست سلیمانبراصالحاتبازاستوبعید
سیاسی تن سالم درایت به نرمخو است مصریان
شخص متوجه شعارها که آن ویژه به ندهند در

نظام. کل نه و است «رییس»

توضیحات: و منابع
در  که گفت سال همان در عبدالناصر ۱ ـ
مصدق در حرکت از سوئز ترعه کردن امر ملی
تجربه و الهام گرفته نفت ملی شدن برای ایران

است. آموخته
 Jean Viard از  بجاست آنها  میان  از ـ  ۲
برد  نام CNRS فرانسه پژوهشگر جامعهشناس و
۳۰ ژانویه ۲۰۱۱  مورخ .J.D.D در برای اول بار که

داد. نظر میالدی
ایران  آقایموسویکهدیگراناز اظهارنظر ۳ـ 

سرمشقگرفتندمحلتاملاست.
نطفه  ایران در اسالمی از انقالب قبل ـ ۴
مدرن پا کشاورزی در و صنعت در این بورژوازی
کنید نگاه نمیشود. بهار گل یک از ولی گرفت
اقتصاد پویا»، به اقتصاد ایستا از کتاب «گذار به

خسروشاهی،۱۳۸۶. کاظم

شورشها... این

دیگر. کشورهای در فردا
و مصر در نه که است شده مسلم اکنون
حکومت یک نیست قرار اردن یا و تونس در نه
بیاید. کار سر بر ایران مانند تمامخواه اسالمی
و ندارند «خمینی»  کشورها این از  یک هیچ
رهبر الغنوشی، راشد است. اطمینانبخش این
به زادگاه  ۲۰ سال از بعد كه تونس، اسالمگرایان
خود بازگشتهاست،درمصاحبهایگفتهاست که

منخمينی نیستم.
اوباماو «جنبشسبز»ایرانبرایاین کهمردم
تونسومصر پسازدوسه دههبتوانند بهاعتراض
بنیادگرایان بازکردند.خطرسلطه را برخیزندفضا

است البته ممکن است. منتفی و مصر تونس در
آیندهنزدیک انتخاباتیکهدر در نیروهایاسالمگرا
به موقعیتهایی میشود برگزار کشورها این در
و نیروها این حضور از ترکیبی ولی آورند. دست
مثال از آینده مصر سکوالر است عمدتا که ارتشی
تا ایران میدهد امروز ترکیه شبیه تصویری بیشتر
سهدهه گذشته.دوران سلطه بنیادگراییبه پایان
رسیدهاست.ما درمصر وتونس شاهدشکل گیری

هستیم. دیگری نظام
خود در به علت موقعیت خصوص مصر به
میتواند الهام بخش آفریقا و شمال عرب جهان
کشورهایدیگریباشد، و نظامجدیدآنسرمشق

گیرد. قرار کشورها سایر

مصر انقالب و سبز» «جنبش اوباما،

در گذشته سال تحوالت جوانان این کشورها و
که صحنه هایی و کردهاند دنبال خوبی به را ایران
شبکههای تلویزیونی و «یوتیوب» روزها در این
در ایرانی جوانان حرکتهای یادآور میشود دیده

است. گذشته سال
جیب به نفتیولیفقیه زمانیکه دالرهای تا
آنها میشود ریخته لبنان شیعیان از بخشی
نادیده میگیرند را دینی سرکوبهای حکومت
می برند باال را احمدینژاد و خامنهای عکس و
فقیه و ولی است محدود ایران درآمد نفتی اما
در دالرها این با را عرب جهان همه نمیتواند

دارد. نگاه اسالمگرایان اردوگاه
اسطورههای با تونس و یمن و مصر مردم (۳
به پا علوی و مهدوی و حسینی ساخته شیعه
ساختن بر مرگ باوری، و شهادتطلبی میدان
پیگیری و جهان اسالم و امالقرای آرمانی جامعه
روحانیت سوی از شده عرضه تخیلی عدالت
دست به را اسطورهها این تحقق تا نگذاشته اند
بسپارند. شیعه  روحانیت  و زمان  امام  نائب
در عرب جهان در اسالمگرایی ایدئولوژیهای
شرایطامروزنهازرقابتبامارکسیسمولیبرالیسم
منطقهای تعارضهایبینالمللیو از عمدتا بلکه
می گیرند نیرو دیکتاتوری حکومتهای فساد و
طرفدار و با نیروهای دموکرات داخلی رقابت تا
ازهمینجهتچاقویاسالمگرایی و حقوقبشر،
چالشهای دموکراتیکدر و آزاد شرایطنسبتا در
در منزلت قدرت و و ثروت سر توزیع بر داخلی
کند بسیار دموکرات لیبرال نیروهای با مقایسه

بود. خواهد
زمانیرشد ایراندر در ایدئولوژیاسالمگرا (۴

ونموکردکهمارکسیسم در اوجدورانایدئولوژیک
الگوهای همه و  می برد سر به ایران  در خود
سرکوبکشورهایبلوکشرقتوسطاسالمگرایان
در مارکسیسم امروز اما شد. نسخهبرداری
حال کشورهای در همه مثل کشورهای عربی
میبرد سر به خود حضیض دوران در توسعه
جنبشهای همه میان  در حاکم  گفتمان و
طبقه آمده از بر جنبشهای باالخص اجتماعی،
متوسطوزیرمتوسطشهری،گفتماندموکراسی

است. بشر حقوق و
نیز و منزلت اجتماعی جویای کار جوانان
مطالباتخود رادرشعار هاوایدههای اسالمگرایان
تبعیض و عمومی در حوزه شریعت اجرای برای
نمیکنند. غیر روحانی مشاهده و روحانی میان

شالق و اعدام و اجباری حجاب و سنگسار
اعتراض حتماخواستهنیروی حاضردر خیاباندر

دیکتاتورینیست. به
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

جنبشهای... در اسالمگرایی


