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جمهور رییس از سئوال طرح
طرح برای جمع آوری امضاهای جدید پی در
سئوالازرییسجمهورتوسطنمایندگانمجلس،
شورای مجلس رییس نایب باهنر، رضا محمد
یافته رسمیت طرح که این کرد اعالم اسالمی،
پس طرح این قرار خواهد گرفت. بررسی مورد و
مجلس نماینده چند توسط آن شدن مطرح از
علت به بعد و شد روبرو رهبری دفتر مخالفت با
علی جمله از چند نماینده استعفای به تهدید
خامنهای آیتاهللا گردید. موافقت آن با مطهری
بود کهسئوال رییسمجلسگفته دردستوری به

زیاد را آن ولی است بالاشکال احمدینژاد از
کشندهند!

بهگفتهچندمقامنزدیکبهمجلسمهمترین
سئواالتنمایندگاناز رییسجمهورممکناست

باشند: زیر قرار به
نمایندگان مجلس چهوقت  * یارانه اعضا و

یافت؟ خواهد افزایش
قرعه کشی  در حق شرکت * آیا نمایندگان

آورد؟ خواهند آمریکا را به دست کارت گرین
بجای  دورههای بعدی احمدینژاد در * اگر
فعلی وزیران آیا شود نخست وزیر جمهور، رییس

داشت؟ خواهد نگه را خود
می رود  باال مرتب بازار در دالر قیمت چرا *
زندگی خرج برای بیشتری ریال باید نمایندگان و

کنند؟ خارج صرف و خانواده خود در فرزندان
و  رفت لو عربستان سفیر ترور طرح * چرا

شد؟ ریخته ایران آبروی
آخر: مهم سئوال و

تومان  هزار میلیارد سه نمایندگان از * سهم
به موقع چه و بود خواهد چقدر شده اختالس

شد؟ خواهد واریز آنها حساب

مجازی سفارتخانه
خارجه امور وزیر  کلینتون، هیالری  خانم
آمریکا،درمصاحبه ایبابخشفارسی«بی بیسی»
یک به زودی گفت: آمریکا» همچنین «صدای و
طریق از و می اندازیم راه به مجازی سفارتخانه
ویژه دانشجویانمی توانند ایرانو به اینترنتمردم
آمریکا به و بگیرند روادید و ویزا سفارتخانه این از

مسافرتنمایند.
پاسداران رییسبخشعملیاتسایبریسپاه
ما گفت: نشریه چند حزباللهی خبرنگاران به
سفارتخانه این ایجاد و فعالیت با مبارزه آماده
چند االن همین مجازی هستیم و یا سایبری
گرفتهاند تعلیمات الزم خواهران برادران و از نفر
باال بروند و آمریکا سفارت این دیوار از چگونه تا

بگیرند! مجازی آن را گروگان کارمندان

و کنترل و سیما» «صدا
اینترنت

شرکت گویا نشدهای تایید اخبار طبق
نظارت و اینترنت که امور کرده توافق مخابرات
اسالمی، جمهوری سیما»ی و «صدا به آن بر

منتقلشود.
این خبر زیاد خوبی نیست اما میتواند البته
و سیما» بر کارآمد خبرخوبی هم باشد. اگر«صدا
شرکت مثل بخواهد نظارت کند و اینترنت شد و
مخابراتعملکندممکناستبرنامههایرادیو
همبهسرعتاینترنتفرمایشی تلویزیونخودرا و
بکشد طول دو ساعت مثال و کند ایران تبدیل در
عزاداری و وصدایروضهوضجه تصویر فیلمو که
و اتاقفرمان رویآنتنبرود و خطبه هایمالها از
اینسرعت با تلویزیونمردمبرسد.طبیعتا بعدبه
خودشان را خاموش تلویزیون بسیاری از مردم
پشم دیدن ریش و به مجبور دیگر خواهند کرد و
هدف شستشوی با آبکی شنیدن خطبههای و

عالی! چه بود. نخواهند مردم مغزی
مسابقه و سیما» «صدا اگر می دانید  تازه
اتفاقی سرعتاینترنتپخشکندچه با فوتبالرا
کم با سرعت را فوتبال مسابقه میافتد؟ همه
در دیدن مسابقه با و دید «اسلوموشن» خواهیم
هیچ دیدن کلی صفا خواهیم کرد و ساعت شش

داد! نخواهیم دست از را گلی

سیاسی؟! رجال
روسای و رهبران همه که است این حقیقت
دوست را آنها عدهای و دارند مخالف کشورها
تا گرفته مبارک و قذافی و کاسترو از ندارند.
و احمدی نژاد و مرکل  و پوتین  و سارکوزی

اوباما.
باشد هموجودداشته یکاستثنا اینجا شاید
دیکرشنر، رییس فرناندز کریستینا مانند خانم
با بدست بار، دومین برای او جمهور آرژانتین.

۷۰ درصد آرا (بدون کمک سپاه  آوردن حدود
است. شده انتخاب فقاهت) دفتر و پاسداران
از غیر به  او ریاست دوره اول سال چهار  در
میگویند که و فساد مقداری دزدی داستانهای
زیرسر شوهرشاستکشورآرژانتینجهش ورشد
اجتماعی،اقتصادیورفاهیفراوانیداشتهاست.
مقایسه با (در درصد نه ملی ناخالص رشد تولید
حقوقها و درآمد افزایش و درصد) سه با آمریکا
و درصد  آلمان) در میزان۳۰ درصد (پنجدرصد به
۱۵ درصد)  اسپانیا (در درصدی هفت بیکاری

هستند. او کارنامه درخشان نمرههای
آرژانتین (به کشور اصلی تولید که جالب این
دانه روغنی فقط موزیک) و رقص از ویدیوی غیر
و پسته و و قالی گاز و نفت می باشد نه سویا،
این  صادرات درصد  ۷۰ لوبیای سویا و خرما؛ 
کشور غرق مردم این تشکیل میدهد! کشور را
اعتراض برای هرگز هستند و شادی و شعف در
پلیس نیروهای دست از تا نمیآیند خیابانها به
ونایتکالبها وانتظامیکتکبخورند.دیسکوها
کشور این سواحل و هستند غلغله رستوران ها و
کاش میزند. موج خارجی توریستهای از
مزغل آیتاهللا های این از  یکی یقه میتوانست
پرسید: زد و سیلی او صورت به و را گرفت ایرانی
رجال سیاسی نمیتوانند زنها که منظورت چیه

باشند؟!

اینجا! نه خوب است و آنجا نه
اولآنهایی دو دستهاند. بر ایرانیهایمهاجر
که میگویند مهاجرت سالها از بعد هنوز که
چیز همه و دنیاست کشور بهترین کشورشان
مردمیتر و زیباتر و خوشمزه تر و بهتر آنجا در
که آنهایی دوم است. اصیلتر  و طبیعیتر و
همه ندارد، فرهنگ جدیدشان کشور میگویند
خالصه در کار و پول هستند و همه چیز خنگ
مغزی کردهاند که شستشوی همه را شده است.
منحط پول و زرق و برق و فرهنگ خدمت در
غربیباشندومثلیکبرهزندگیکنندوجیکشان

درنیاید.
اهل خیلی ایرانیها ما برعکس خارجیها
ما مخصوصا به و معموال هستند صلح و مدارا
بحثی و وقتیعصبانیهستیم چیزی نمیگویند
کوره بودند از ایرانیها ما مثل اگر نمیکنند چون
اگر اینجوریهچرا درمیرفتندو فریادمیکشیدند:

اینجا؟! آمدی و کردی ول را خودت مملکت

زمین کره جمعیت
قبلجمعیتکره رسیدهچندروز طبقاخبار
زمینبطوررسمیبههفتبیلیوننفررسید.البته
بودندمردم اعدامنکرده ایرانوچیناینقدر در اگر
میکردندکه چندماه پیدا را زمین اینافتخار کره
یابند. دست بیلیونی هفت رکورد این به پیش
هنوزهم پرجمعیتترینکشوردنیاچین استکه
کشور را داراست. دنیا ششم جمعیت یک تقریبا
است. دنیا پرجمعیت کشور دومین هندوستان
آمارگران و جامعهشناسان پیش بینی اساس بر
میالدیجمعیت  کشور هندوستانتا سال۲۰۲۵
که علت این به خواهد داشت چین از بیشتری
با زور و (گاه داشتن فرزند یک در چین فرهنگ
هندوستان اما در تطمیع)حسابی تبلیغمیشود
که اگر میشود پیشبینی نیست. چنین خبری
ویاگرای خود قرص  واردات هندوستان کشور 
را بجای خود جمعیت دهد افزایش از چین را
چین  جمعیت پای سال ۲۰۲۰ به ۲۰۲۵ در سال

رساند. خواهد

حجاب؟! و جنسی نشاط
در حجاب که نیوز» خواندم «رجا سایت در
این سایت اسالم برایحفظ نشاط جنسی است!
حوزه از فارغ التحصیل دکترهای از یکی از نقل به
علمیه (کدامعلم؟)قم،دلیلآوردهبودکه حجاب
می شود سبب و میکند تحریک را جنسی تخیل
بود کرده اضافه و شود؛ کهمسالهجنسیمعنادار
برهنگیدرغربسبب تحریک اولیهمیشودولی
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آمریکا انقالب
سیدیان عباس  سخنران:

 Inside Job مستند فیلم نمایش
جاری آمریکا مالی درباره بحران

 (برنده جایزه اسکار)
کانون جلسات همیشگی در محل

بهسردمزاجی جنسیتبدیلمیشود! نهایتا
مزغل (که برای آزمایشاینادعایآقایدکتر
پنهان عمل برای دلیلی میکند تالش مذبوحانه
هندی برنج گونی کیسه و زنان پوشاندن و کردن
چند ساعتی جلوی بیاورد) تن آنها کردن بر
آماده مسلمان مجرد «زنان سایت در اینترنت
سه ساعتی دو و زدم پرسه آشنایی» ازدواج و
در حجاب کامل نگاه کردم. اما  ۲۰۰ نفر را حدود
به بعد رفتم نشدم! تحریک اصال انگار! نه انگار
اول ثانیه چند همان در و غیرمشابه سایت یک
نگو که دست داد من به نشاط جنسی آنچنان
زنم بروید از دروغگویش هم لعنت! نپرس. بر و

داشتم... نشاطی چه که بپرسید

نکته
عید از که روزهایی تعداد که میدانستید آیا
کریسمس به روزهایی که و تعداد گذشته نوروز
که نوشتم را این ندارند؟ هم به ربطی اصال مانده
رابطه این کردن پیدا برای را خودتان وقت بیخود
مطالب دیگر بپردازید. به خواندن نکنید و تلف

در قفس و مرغ مرغ آزاد
مارکت محلهمان خرید در سوپر دیروز داشتم
و گوشت و قصابی قسمت به رسیدم می کردم.

چیزها. این از
گوشت نوع دیدم دو گوشت مرغ قسمت در
مرغ و یکی معمولی مرغ یکی وجود دارد. مرغ
که مرغی یعنی اولی .(free range) آزاد طبیعی
در تورینگهداری در قفسومحصور مرغداریها
سبز مزرعه در که مرغی دومی و می یابد پرورش و
قد قد و می زند قدم آزادانه قفس بدون و خرم و
و عشق می خورد طبیعی خوراک و کنان دانه

را می کند. دنیا
یافته پرورش در قفس با مرغ آزاد مرغ قیمت
گرانتر به یک چهار شاید تفاوت داشت. بسیار
شاید هم داشتم حساب همراه ماشین اگر بود و
کمی بیشتر.باحالت شوخی بهمسئولقصابی که
تفاوتقیمت یعنی هموطن ایرانیهمبودگفتم:

می توانند مگر هم مرغ قفسی و آزاد مرغ اینقدر؟
باشند؟ تفاوتقیمتداشته اینقدر

بزرگی مرغ ساطورش با داشت که همانطور
یک نتیجه و نوه و یا خروس بود می کنم فکر که
لبخند با میکرد شقه وسط از را بود بوقلمون
اسراییلیمیدهند سردیبهمنگفت:یکسرباز
گروگان  یک میگیرند، ۲۰۰ فلسطینی و هزار و
تحویل  ایرانی زندانی  ۵۰ و میدهند آمریکایی
میگیرند.ایننشان میدهد کهقیمتیکجاندار
قفس جاندار دیگر در یک از محیط آزاد بیشتر در

است. دیگر محدودیتهای و
وسط را ساطورش دوباره آخه!... گفتم:
استخوانهایمرغکوبیدوگفت:حاالبروقسمت
تخمها چقدره !؟ قیمت تفاوت و ببین مرغ تخم

نوجوانان کودکان و بخش

کودکستانی شعرهای
پر کالغ

گنجشکپر
پر ملتپناهنده

امنیتپر
پر ریال ارزش

پر آزادی
تفریحپر

اینترنتپر
پر ماهواره

پر مغزهایمتفکر
پر نفت پول

پر پاسپورت و ویزا
پر آب بازی توی پارک

پر و «یوتیوب» «فیسبوک»
پر؟! اختالس پرونده

نداره؟! آقا خبر مگر نداره! پر که اختالس بچه ها!  نه

تاریخی عمیق افکار
نوح حضرت زمان در ابراهیم حضرت اگر
زندگی میکردهیچوقتنمیتوانستسوار کشتی
چون احتمال است. ساده هم آن شود. دلیل او

نجات و نوح به حضرت کمک بجای داشت
روی همه آنها را در حیوانات از توفان سهمگین

ببرد! را سرشان قربانی کند و کشتی عرشه

زدن دید و پاییدن بین فرق
شبکه همچنین و «بی بیسی» گزارش به
دریایی نیروی ناوگان چندین «سیانان» خبری
مستقر شدهاند. فارس خلیج در آبهای آمریکا
این آمریکا دریایی نیروی سخنگوی گفته به
نیروی به حرکت کجی علت دهن به حرکت
اقیانوس بین المللی آبهای به که ایران دریایی
بیشتر و نیست فرستاده ناوگان و کشتی اطلس
برایکنترلعملیات نظامی ضددولتیمخالفان
خالء تا است افغانستان و عراق کشورهای در
و نباشد محسوس آمریکا ارتش زمینی نیروهای
نتوانند و «القاعده» آنها، طالبان رفتن از بعد

دهند. نشان خودی
مذاقمالهای به زیاد آمدناینناوگانها گویا
وزارت امور سخنگوی است. نیامده ایران خوش
آمریکا دولت از  اطالعیهای  در ایران، خارجه
درخلیجفارسماموریت اینناوگانها آیا پرسیده:
جنگیونظامیدارند؟سخنگویدولتآمریکاکه
پس) نه په» (پس طرفداران طنزهای «په نه از
په نه په!؟آمدهایمزنهای است: استجوابداده
را در شما چاقچوری و چادر و سبیل دار ریش و

بزنیم! دید کیش سواحل

سالمتی و پزشکی بخش

سالم قلب برای راهپیمایی
مردهشوران) تایید (و  پزشکان تصدیق به
بسیار قلب راه رفتن برای سالمت راهپیمایی و
ساعت یا چند دقیقه و است. روزی چند الزم
به کردن راهپیمایی صلح آمیز و آرام صورت به
طوالنی نصیب عمر و میکند کمک قلب آرامش
اگر البته پزشکان همین گفته به میشود. شما
مثال صورت صلحآمیز به راهپیمایی حتی این
محمود مجدد ریاست جمهوری به اعتراض در
صورت تهران خیابان های در و باشد احمدی نژاد

برای این ولینه گیرد بسیارخطرناکخواهدبود،
هوای از (بدتر آلوده هوای در راهپیمایی این که
این بلکه  میشود انجام مالها) موعود جهنم
و ضعیف قلب که کسانی برای کال راهپیماییها
برای وطنشان آن ها قلب طپش و مهربانی دارند
حتی  است. خطرناک بسیار ۱۰۰ میباشد باالی
انجامشودممکن در پارکها اینراهپیماییها اگر
مخصوصا نباشد خوب قلب سالمت برای است

باشد. زن یک شخص اگر
ممکن که این از غیر راهپیماییها نوع این
و عروق و قلب سالمتی و تقویت برای  است
رفتن بین از باعث نباشند کمکی خون گردش
پا وگردنوصورت بقیهاعضایبدن نظیر دست و
(در نتیجهبرخوردشخص متحرکبانیروهای ضد
نتیجهمعکوس پزشکی مردمو انتظامی)گردندو

باشند. داشته

پس؟ نه پس
(پ طنزهای په نه په برداشت من از سری

نه پ)
توی آژانس  زنه بخریم. کانادا * رفتیم بلیت

سیاحت میروید؟ میپرسد: برای
بانک شعبه په داریممیریم آنجا نه په میگم:

بزنیم!؟ مرکزیجمهوریاسالمی
«فیسبوک» دیده توی مرا دختره عکس *

خودته؟ دماغ این میگه:
عکس برادرمه برای دماغ په، په نه میگم:

قرض کردهام!؟ گرفتن
آمده میپرسه:  یکی پارک نشستهام. * توی

آمده اید؟ هواخوری برای
از خوردن کتک  برای په، نه په  میگم:

نشستهام!؟ اینجا بسیجیها

نگذاشتید؟ را مجسمه شهدا چرا کمانگیر چیه؟ آرش مجسمه این احمدینژاد: جریان آیتاهللا الریجانی به
میشوند! ساکت ملیمذهبی ها اینجوری دکوره! برای احمدینژاد:



370Iranians, Vol. 15, No. 553, Friday, November 4, 2011 ۱۳ آبان ۱۳۹۰  جمعه ،۵۵۳ شماره پانزدهم، ۳۷  ایرانیان، سال

۱۹ صفحه از بقیه
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عمودی

۵ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه
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۱۱ صفحه از بقیه
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به  مامور رسیدگی ـ پروفسور حیوانات ۱ ـ
کشور. خرج و دخل

سیاه  اسب ـ  اعیانمنشانه رفتار و زندگی ۲ـ 
سر. آن تا سر این از ـ

عالمت روی ارقام و  گمانـ  و بیم و ترس ـ ۳
تنبانهای وسط شکل پارچه مربع قطعه ـ اعداد

قدیمی.

ملوان. نوعی صدفـ  اکسید روی یا ـ ۱
از  ـ ایمان و یقین ـ شترگاوپلنگ ـ  ۲

خبرگزاریها.
غصه  و اندوه ـ است خوش دور از آوازش ۳ـ 

شدن. آمیخته ـ
نوشتنبرای یادآوری  ـ امیدخدا زراعت به ۴ـ 

هندسی. اشکال ـ از کاری یا موضوع
ـ  بلوا  و آشوب ـ جالیز سر مترسک ـ   ۵

کوهی. شکار
نژاد  از ـ قومی انگیزه ـ  تعجب حرف ۶ ـ

سامی.
ریختن ـ  اشک ـ در حال پیامبران ۷ ـ از

بازداشتن.
پاره  گسیختن، ـ از هم باطن و سرشت ۸ ـ

و روش. طریق کردن ـ 
گرویدنـ   و ـ عقیده داشتن دهنده ۹ـ  ادامه

نیرو. مولد وسایل از
کم حواس  و ـ گیج از ورزش های تیمی ۱۰ ـ

مازندرانی. قورباغه ـ
باز آمدن ـ  و بازگشت ـ بنیاد پایه و ۱۱ ـ 

ستایششده.
که  جانوری ـ انقالبی پرچم های ـ رنگ ۱۲

در شیمی. مبحثی ـ ببلعد را فرزند خود
نوعی  انگشتانـ  از ـ ورزش محلی برای ۱۳ـ 

روغننقاشی.
مایعات  تهنشین ـ کشوری تقسیمات از ۱۴ـ 

پاکستان. شهرهای از ـ
روحانی انگلیس  ـ ناظم! آقا حربه دست ۱۵ـ 
که  مذهبی استقاللیان و رهبر ۱۶ و ۱۷ قرن در
کلیسا میتوان بزرگان فرامین بود بدون مدعی

بود. دیندار

تا  میگیرند میدهند و خردسالـ  کودک ۴ـ 
وقت ها. بعضی ـ توان و طاقت ـ باشد سند

از  صحبت ـ و سفت ـ خشک روستا عدد ۵ـ 
است. سخنسنج و نویسنده چند

مقدمه  ـ کننده حساب و شمارنده ـ  ۶
کتاب.

تازی. نفی ـ حمام ـ است عددی ـ ۷
ـ  انگور خوشههای  آویختن ریسمان  ـ  ۸
فلزی هم ـ محفظه سر فیلم طوالنی و پشت

جایگلوله.
آوردن  وجود زمینآذریـ خلقکردنو به ۹ـ 

سیر کوهی. ـ
زمان  ـ  مرکزی استان شهرهای از  ـ  ۱۰

مرگ.
محللنگرانداختن  تشکروسپاسگزاریـ  ۱۱ـ 

دهان. درون ـ کشتی
آن  به فارسی به ـ چاق نفس ـ جنازه ۱۲ ـ

ستم. و ظلم ـ میگویند کباب تاس
ترکمن ـ  اقوام از ـ افتد اندام بر ۱۳ ـ گاه

اینک، این زمان.

نیرنگ  و ـ خدعه بخشهای اصفهان از ۱۴ـ 
نردبان. ـ

کتاب  صاحب   ۱۴ قرن  علمای از ـ  ۱۵
کنار آرامگاه ناصرالدینشاه «االستصحاب»که در

خسته. نفس ـ است شده سپرده خاک به

آزمایش خون  نتیجه گرفتن برای * زنگ زدم
بهآزمایشگاه.طرفمیپرسه:جوابخونخودتان

میخواهید؟ را
جواب بگم چرا زدم زنگ په، په نه میگم:

نمیدهید!؟ را شهدا خون
که برویم  ماشین توی می ریزیم * داریم لوازم
دارید میپرسد: ما فضول همسایه مسافرت،

میروید مسافرت؟
یارانههای و قیمت ها این با په، نه په میگم:
ماشین احمدینژاد آخرش مجبور شدیم توی

زندگیکنیم!؟
و  برداشتم کتاب تا دو و کتابخانه * رفتم
و نگاه کرد کتابخانه.  گذاشتم جلوی مسئول

پرسید: میخواهید ببرید؟
میخورم!؟ همینجا په، نه په گفتم:

فروشنده  بخرم. سیخ  که  مغازه رفتم  *
کباب؟ برای میپرسه:

جوجه پیوند موی برای په، نه په  میگم:
تیغیامیمیخوام!؟

سر  بیایید گفت: و را انداخت سفره * مادرم
آوردی؟ پدرم پرسید: شام سفره.

از دفتر رییس قراره په، نه په مادرم جواب داد:

نفتبیارن! برامونبشکه جمهور
سئوال  استاد از تا میکنم بلند را * دستم

داری؟ سئوال میپرسه: کنم.
بگویم کردمکه هوا را انگشتم په، نه په گفتم:

است!؟ یکی فقط خدا
مکانیکگفتم: به بردمسرویس. *ماشینرا

هوا؟ فیلتر میپرسه: بگذار. هم فیلتر
نهپه، فیلترشکن بگذارکهماشینم په میگم:
اینترنتتماشا در را ماشینهایلختدیگر بتونه

کند!؟
از و نداشت دولتی حجاب که دختره به *
اون کنارمردمیشد گفتم: مواظب خودتباش،
جلوتربسیجیایستاده.پرسید:گیرمیده؟گفتم:

خونه آقا!؟ ببرتت برای شام قراره نه په، په
سم خونه برای سوسک های مغازه رفتم *
سریع میخواهید  میپرسه: فروشنده بخرم، 
سال   ۲۰ میخوام په، نه په میگم: بمیره؟
اینکه از بعد و ممنوعالخروجبشه ممنوعالقلمو

بمیره! شکنجهاشکردم
برای سفارت رفتیم آمریکا، بریم خواستیم *
سفارتمیپرسه: برایگرفتن تو گرفتنویزا. یارو

آمده اید؟ آمریکا ویزای
شما را یکبار همه آمدهام په، میگم: په نه

بگیرم! گروگان روز برای۴۴۴ دیگر

جمهور... رییس و رهبر تضاد

خودمیبیند، پس قادر نیست به کمتریننرمش
تصحیح و انعطاف یک به رسد چه سیاسی

مدار.
جامعه عرب که بر این است رهبر امید بزرگ
است به حمایت را طرد کرده مسلمان که سوریه
همفکر رویا این در رهبر کند. اقدام سوریه مجدد
ایرانعضواتحادیهعرب وهمقدمنصراهللاستاما
نیستو نصراهللا شیعهدستنشانده ایرانوالییدر
چندان سنیاند اتفاق به قریب که اعراب اتحادیه

همراهانیندارد.
دلیل جامعهجهانیمسلمانبه ازسویدیگر
پس نیست؛ یکپارچه دیگر عرب انقالب قدرت
و سعودی عرب و مصری و تونسی عرب داریم
فاصلهگیریاند. روز از همدر به روز عربقطریکه
فصل هم یونسکو در فلسطین عضویت تصویب

میگشاید. پهنه این در جدیدی

توضیحات: و منابع
مالبرونو،  ژرژ آقای گزارش استناد به ـ  ۱
خاور و خاورمیانه کارشناس و سابق گروگان
میالدی. ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱ «فیگارو»، در نزدیک،

مکینسکی،  میشل تحلیل به توجه با ۲ ـ
تولوز، و مدیریت، عالی بازرگانی مدرسه مدرس

میالدی. «فیگارو»۲۹ اکتبر ۲۰۱۱ در
همانجا. ـ ۳

تهران  جراید دیگر و روزنامه «اطالعات» ـ ۴
گذشته. هفته در

کوستانیان  البرت تحلیل از بهره گیری با ۵ـ 
پلتیک». «ژئو مجله در

تهران. جراید ـ ۶
نصراهللا. مصاحبه «المنار»، روزنامه ـ ۷

 ARTE در تلویزیون امارا مصاحبه سوفیا ۸ـ 
راما». «تله  و

همه این که آمریکا آیا میافتاد؟ اتفاقی چه کند
سبز» را «جنبش و ایران مردم به سنگ کمک
را نادیده تقاضا این میتوانست سینه می زند به
منفی پاسخ اگر و بود!) خوبی (آزمایش بگیرد؟
موقعیت و مردم ایران بر چه تاثیری امر این بود،
رهبری«جنبشسبز»داشت؟مردممیدیدندکه
تامینایمنیهواپیماهای مسافربری رژیمحاکم از
آن توان ولی رهبری «جنبش سبز» است، عاجز
صورت این در کند. حل را مشکل این که دارد را
باید ثبت میشد؟ اقتداری مردم چه ذهنیت در
آفریقایجنوبی برمه و این سئوالبه برایپاسخبه
که است آن کار الزمه ولی رفت. (اواخر آپارتاید)
هراسی بزرگ شیطان با تعامل از اپوزیسیون
و فرهنگ تاریخ طلسم نگذارد و نداشته باشد

خود نگاه دارد. اسیر را سیاسی حاکم او

و... کلینتون خانم مصاحبه
۱۴ صفحه از بقیه

حقیقی»،  مطابق «رژیم اساسی)، اما ۵۷ قانون
یکصد اصل در که است آن از بیش رهبری قدرت

است. آمده اساسی قانون دهم و
آیتاهللاخامنهاینمیخواهدببیندکهبسیاری
والیت از اصل ناشی سیاسی مشکالت نظام از

است. رژیم شدن سلطانیزه و فقیه مطلقه
اساسی و معضل این به اندیشیدن به جای
ازطریق چارهاندیشیدرستبرایدرمانایندرد،
زمامداری (یعنی نظام بیشتر کردن سلطانیزه
و مسائل سلطان)، خودسرانه میل مطابق

داد. خواهد افزایش را مشکالت
نمی توان نظام والیت موضوع ساده است:
جمع کرد. «این «جمهوریت» با مطلقه فقیه را

نافرید.» هم خدا شیری چنین

اصولگرا انتخاب جمهوری اگر رییس حتی
خواهد را عیان خود تعارض هم این باز شود،
روی با که می کرد فکر خامنهای ساخت. آیتاهللا
آمدن محموداحمدینژاد،معضل «حاکمیت کار
که میبیند اینک اما است. شده حل دوگانه»
معنا، یک بلکه به نشده، تنها حل نه مشکل
را خود اصالحطلبان خاتمی و دوران از حادتر

نشانمی دهد.
جمهوری نظام این نظام، است: این مساله
نیست، «نظامسلطانیفقیهساالر» است.جمهور
مردمتعیینکنندهمسائلسرنوشتسازنیستند،
بلکهمطابق قانوناساسی،«تعیین سیاست های

آنان. منتخبان نه است، رهبری با نظام» کلی
کوچکو درشتی واقعیت ایناستکه هر امر
به«سیاست هایکلینظام»تبدیلکردهاندکه را

را روشن سازد. رهبری باید تکلیف آن
رییس جمهور اصولگرا حقندارد معاون اول

اطالعاتشرا تغییر برگزیند،حقنداردوزیر را خود
روسای جمهوری گذشته دوره طی سه دهد،
فرهنگ دفاع، کشور، خارجه، وزرای اطالعات،

برگزیدهاند. نظر رهبر را با اسالمی ارشاد و
اولین که در کرده بازگو عطاء اهللا مهاجرانی
رهبری، با خاتمی  محمد دیدار کابینه جلسه
که است گفته همه حضور در خامنهای آیتاهللا
برای وزارت را الری موسوی عبدالواحد خاتمی،
انتخاب مهاجرانی اما بود، کرده انتخاب ارشاد

است. بوده او
ماهیتحقیقینظامکنونیایران«جمهوری
فقیهان»است؛ رهبری،همین جمهوریصوری
قانون در اصالحی نمیکند. اگر هم تحمل را
ایناصالحبایدمعطوف اساسی باید صورتگیرد،
نهادهای حذف نظام و جمهوریسازی واقعی به

معارض جمهوریت باشد.
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

۱۳ صفحه از بقیه

پارلمانی شدن... ریاستی ـ

آسمان را همچنان در چند آن ها ننشاندیم؛ هر
تاریخمانستارههاییدرخشانمیدانیم.

پایانی: کالم
یا انکار  رضا شاه نقد سر این نوشتار بر ۱ ـ
که است بر سر آن بلکه دستآوردهای او نیست
دیکتاتوری به تحسین کند. روشن را چند نکته
پسندیده عذری با هیچ زمانه تاریخی این در ویژه
خواستاران حکومت سوی از امر و این نیست
همه ویرانگر و بنیانی است خطایی مردمساالری

مدعیات آنان.
بس  کاری است حرکت عکسالعملی ۲ ـ
درد دندان از برای گریز این که همانند خطرناک؛
دانست را این باید شویم. تریاک به اعتیاد دچار
یک حاکم خواستاری ارتجاع عکسالعمل به که

مدرننیست. دیکتاتور
فرهنگ  رشد دموکراسی ایجاد الزمه ـ ۳
جامعه یک در و است جامعه در دموکراسی
و هرج ایجاد قیمت آموزش به این استبدادزده
شدن کند و بسیار ویرانگری و نابسامانی و مرج
ولی میآید. دست به توسعه و رشد موتور اولیه
میخواهدعوارضشخمزدن هرکسزمینبارور

پذیرا باشد. هم باید را
ـاین مدرنیزاسیون نیستکهسبب اعتالی  ۴
فرهنگی می شود بلکهاینمدرنیته استکه جامعه

میسازد. به طور بنیانی تاخیر ولی با را سالم

دموکراسی... از تحلیلی
۳۲ صفحه از بقیه

کنیم.» مطرح و کرده دنبال را
به شادیصدر در پایانسخنانش در پاسخ
موضوع تاثیرشکنجهبررژیموعواملآن گفت:
عوامل که گفتهاند زندانی زنان از «بسیاری

مقاومت اینقدر ما که نمیکردهاند تصور رژیم
خشم باعث خود سهم به امر این البته کنیم.
انجام فکر به آنها و میشد بازجویان بیشتر

شکنجههایبیشترمی افتادند.
در   ۶۰ دهه در که اصالحاتی اشخاصی 
و اختالف به  مربوط را  شد  انجام زندانها 
به ولی میدانند رژیم جناحهای بین تضاد

از ناشی  آن اصلی بخش من نظر شخص
زندانها در سیاسی زنان که بود مقاومتی

دادند.» نشان
استقبال برنامهسخنرانی شادیصدر کهبا
در کنندگان شرکت گسترده حمایت و
به شب ده بود ساعت شده  روبرو نشست

پایان رسید.

هدفاصلیدرنهاد...

صادرات تحریم شامل طرح این پیشنویس
نفتوگازو بانکمرکزیایراناستکهحیاتی ترین
اسالمی جمهوری اقتصاد مالی و پولی منابع
خارجه امور می دهند. کمیته روابط تشکیل را
پیشنویس همچنین آمریکا نمایندگان مجلس
علیه را تحریمها مشترک بهطور که دیگری طرح
و شمالی کره ـ ایران نظامی و تجاری شرکای

تصویب کرد. میدهد، افزایش سوریهـ 
به مشخص این طرح، بهطور پیشنویس در

عنوان به کشور این از و شده داده هشدار روسیه
نام شمالی کره و سوریه ایران، حامیان از یکی
تحریم بررسی بر طرح این در است. شده برده
اطالعات، وزارت خارجه، امور وزارت مقامات
بنیادهایمختلف سپاه پاسداران و وزارتارشاد،

شده است. تاکید نیز شهید مانند بنیاد
باید اسامی دولتباراکاوباما بر اینطرح، بنا
ایران در بشر» «ناقض حقوق مقام های تمام
برای طرح در این کند. گفتنی این که اعالم را
اشاره نیز خامنهای و احمدینژاد به بار اولین

است. شده
طی روزنامه «گاردین»، چاپ بریتانیا، نیز
خود گذشته [چهارشنبه] شماره روز در گزارشی
برای برنامهریزی بریتانیا و شدن آمریکا آماده از
احتمالیدرموردحملهنظامیبالقوهبهتاسیسات

است. داده خبر ایران هستهای
بهنوشته «گاردین»،آمریکاممکن استظرف
و هوا از را ایران هستهای تاسیسات آینده یکسال
روزنامه این نوشته به دهد. قرار حمله مورد دریا
دولتبریتانیا هم معتقداست که درصورتچنین
حملهای بهتاسیساتهستهایجمهوری اسالمی،
در حتی و حمایت آمریکا اقدام از باید نیز بریتانیا

کند. مشارکت آن
«گاردین» از نقل به  فارسی  «بیبیسی»
آن با بریتانیا میگویند مقامات دولتی که نوشته
تواناییاقدامنظامیعلیهایرانبهتنهایی کهآمریکا
این به کمک برای را خود هم بریتانیا اما دارد، را

میکند. آماده حمله
همزمانبرخیرسانه هایخبریاسراییلنیز
نخست وزیر نتانیاهو، بنیامین که داده اند گزارش

دولت هیات حمایت جلب دنبال به کشور، این
است. ایران به نظامی حمله برای اسراییل

در گزارشی چهارشنبه روزنامه «هاآرتص»روز
دفاع اهودباراک،وزیر بههمراه نتانیاهو نوشتکه
اعضای اسراییل،درروزهایاخیرمشغولرایزنیبا
ایران موردطرححمله به هیاتدولت اسراییلدر

داشتهاند. جلب حمایت آنها در سعی و بوده
اینگزارش،چندروزپسازآنمنتشرمیشود

در گزارشها و اسراییلی و تحلیگران که مفسران
حمله احتمال خود، موضوع عمومی بحثهای
کرده بودند. مطرح را ایران به یکطرفه اسراییل
اهود که بود نوشته پیشتر «هاآرتص» روزنامه
رادیوی با مصاحبه در اسراییل، دفاع وزیر باراک،
هنوز نتانیاهو و او است گفته کشور این ارتش

نگرفتهاند. ایران به حمله مورد در تصمیمی
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

در کمان جنگ تیـر آغاز


