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فروشگاه ساسان در محل جدید خود در تقاطع خیابان های  ��������������
و������������ با انواع خوار و بار، خشکبار و شیرینی های تر و خشک و 
کیک همراه با سبزیجات تازه ارگانیک نظیر ریحان، ترخان، جعفری، گشنیز، 
و همچنین در بخش قصابی خود با انواع گوشت و مرغ تازه و حالل و در 
بخش نانوائی خود با پخت روزانه نان تافتون تنوری (سفید و گندمی)، و 
در بخش عطاری خود با انواع گیاهان طبی آماده خدمتگزاری به شماست. از  

ساسان خرید کرده و با نوشیدن چای و کشیدن قلیان دمی هم بیاسائید.

 انواع خوراک ها و ساندویچ ها تهیه شده با گوشت حالل شامل: کباب 
کوبیده و جوجه کباب ، جایرو (کباب ترکی)، کله پاچه، ساندویچ 

مرغ، مغز، زبان و ... در فروشگاه ساسان موجود است
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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

مخابرات اداره اطالعیه
اسالمی جمهوری

اطالع به بازار، مرغدر گرانیشدید به توجه با
و اینترنتی شبکههای مسئولین و کاربران کلیه
تا اطالع موبایل ایران میرساند خدمات تلفن
ثانوی موتورجستجووارسال«اساماس» حاوی
و سازمان کشور ارشاد وزارت از سوی کلمات زیر
ومتخلفان ممنوعاعالمشده امنیتملی) (دفتر
گرفت. عباراتو خواهند تحتپیگرد قانونیقرار

میباشند: زیر شرح به شده ممنوع کلمات
از قفس مرغ کباب، جوجه مرغ، مرغ، ران

مرغ مخصوص، کباب جوجه مرغ، حیف پرید،
پاییز می شمارند، آخر را نالهسر کن،جوجه سحر
الویه، ساالد مرغ سوخاری، مرغ، با پلو زرشک
مرغ مرغابی، است، آبله مرغان، غاز مرغهمسایه

مرغ تند. بال شانس و

مجلس رییس حل راه
علیالریجانی،رییسمجلسشورایاسالمی
مرغ در بازار گوشت شدن گران ایران، در مورد
ساخت و توطئه دسیسه یک طبیعتا این گفت:

است! اسراییل و غرب
بهاینگوسالههاییکهمیگویند اواضافهکرد:
نمیروید پس چرا بگویید گران شده مرغ گوشت

بیاید؟ پایین مرغ قیمت تا بخورید گاو گوشت

مرغ سحر
گرانی میگفتکهبهخاطر رفقا ایرانیکیاز از
از یعنی بعد سحر، کله باید ملت کمبود مرغ و
بزنند بیرون خانه از رمضان، ماه سحری خوردن

بایستند. مرغ خرید صفهای در و
پسبهتر استبهجایشعارهای گفتم: او به
در صف یکباره مردم بود اهللاکبر که قبل سال
مرا داغ کن! سر ناله سحر مرغ بخوانند: هم با

کن! تازهتر
خودش واقعی معنی به تازه شعر این گفت:

رسیده.

جنسیتی تفکیک
دانشگاهها

اولین فاز طرحتفکیکجنسیتی دریافتیمکه
امسالسرعت مهر ماه است از قرار که دانشگاهها
بر شد. خواهد شروع امسال تابستان در بگیرد
قبول اسامی اعالم است قرار طرح اساس این

هم روزنامهها در مونث و مذکر کنکور شدگان
بر اساس شده جداگانه و تفکیک دو صفحه در
بفهمند همه گردد تا مرد چاپ و زن جنسیت
کامال جدی مرد زن و قضیه جدایی سر بر دولت

است! مصمم و

علت حمایت از
مرتضوی سعید

جمهور رییس معاون رحیمی، رضا محمد
رییس مرتضوی سعید از دولت گفت: ایران،
جدی بطور اجتماعی تامین  صندوق کنونی

حمایت خواهد کرد.
به قتل متهم که مظنون و سعید مرتضوی
و کشتن و ـ کانادایی خبرنگار ایرانی کاظمی زهرا
سیاسی در زندان های چندین نفر کردن شکنجه
از برخی توسط بارها  بوده اسالمی  جمهوری
از و اخراج استیضاح به تهدید نمایندگان مجلس

گردیده است. مقام خود
مشاورهای در گفت: رحیمی رضا محمد
ایشان داشتیم از جمهور شخص رییس با که
جو و پرس مرتضوی سعید آقای آینده مورد در
در صد از مرتضوی دادند: ایشان جواب و کردیم
کفش و سایز کردند: اضافه و کنید صد حمایت
با دیدهای؟ مگر میشود کفش طرف را سنگینی

ایشانمخالفتکرد؟

خبر؟ چه سوریه از
بهگزارشخبرنگارانودرسوریههنوزهمجنگ
به دسته بشار االسد دسته دارد و کشتار ادامه و
یک حدود میدهد. ادامه خودش مردم کشتن
میلیونسوریبهخاطردرگیریهاوخشونتهای
به مجبور ارتش انقالبی و بین نیروهای حاصل
مرزی نواحی و در شدهاند شهر خود و خانه ترک

گشته اند. کشورهای همسایه آواره در یا و
آنجا، در ایناست که سوریه خبرخوب از تنها

و مردم نرفته زیاد باال ایران، قیمت مرغ برعکس
تانکوموشکوخمپارهمجبور زیرشلیکتوپو

بایستند! نیستنددرصف مرغ

جهنم! در احمدی نژاد
به رفت و مرد باالخره یک روز احمدی نژاد
جنتی آیتاهللا غذایی رژیم از (احتماال آن دنیا
آن در بود). شده مرگ جوان که نمیکرده پیروی
به را او صراط پل از گذشتن از بعد مستقیم دنیا
ولی چون کرد کمیبحث و مجادله جهنم بردند.
داشت قبول را او جهانی مدیریت و پروردگار کار
رویایرفتنبهشترا و برود جهنم به پذیرفتکه

کند. فراموش ملل سازمان نور هاله مثل
نگاه حسابدارجهنمدفتراعمالاحمدینژادرا
سرکوب و ترور و قتل هزاران دیدن از بعد و کرد
در  و مردم و دستکاری آراء مردم زدن کتک و
و چاوز هوگو چون خدانپرستانی گرفتن آغوش
دیدن یا مجازات شما گفت: او کاسترو، به فیدل
است و لوپز و رقص جنیفر کنسرت یک ویدیوی
برای۳۰۰ روز.  شما حلق به مذاب آتش ریختن یا
که لیبرالها این مثل داد: احمدینژاد جواب
انتخاب حق به من که نفوذ کردهاند اینجا هم

میدهید!
خواندهایم ما طبق آنقرآنی که کرد: اضافه او
۲۰۰ روز  باید من مجازات آیتاهللاها همه تایید و
مسئول  ۳۰۰ روز. حلقم باشد نه آتش مذاب در
که دارید وکیل پرسید: آیا شما کتاب و حساب
خانم نه احمدینژادجوابداد: ثابتکند؟ اینرا
شیرینعبادیکهمعموال ازمحرومانومظلومان
باید من و راه ندادند به جهنم را میکند دفاع
باید من مجازات ولی کنم دفاع خودم از خودم

روز. نه ۳۰۰ باشد ۲۰۰ روز
مجازات همین هر حال به مسئول گفت:
پای شما ۲۰۰  پیش همین تا البته ۳۰۰ روز است.
مجازات ها هدفمندی طرح تازه چون اما بود روز
به ۳۰۰ روز  ۲۰۰ روز نامعلومی دالئل شده به آغاز

افزایشیافت!

ایران در مرغ گرانی علت
علت گران که کرد اعالم کشاورزی وزارت
رستوران«چیک ایران این است که شدنمرغدر
بر اساس آن عظیم تبلیغات که فیله» آمریکا
میکنند خواهش مردم از گاو ها که است این
را گاوها) (یعنی آنها و بخورند مرغ بیشتر که
غیرمجاز از طریق سایتهای نخورند و نکشند
ایران دشمنان سایر و اسراییل کمک با اینترنتی
غذایی رژیم و مردم روحیه روی و شده ایران وارد
افزایش تقاضا برایخریدمرغرا و گذاشته اثر آنها

داده است.

ایران تقسیم بندی مردم
را ایرانیها بیایم گفتم بودم بیکار دیشب

تا سرگرمشوم. تقسیمبندی کنم
به میتوان کلی را بطور ایرانیها که دیدم
تمام که دستهای یکی کرد. تقسیم دسته دو
و  اسالم را به گردن اخیر سال ۳۰ بدبختیهای
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مرداد) ۹) ۳۰ جوالی دوشنبه

باورهای با ابراهیمی ادیان مقایسه
و تاثیـر آن بر عملکرد جوامع دور آسیای

برقعی محمد سخنران:

جنگ سوریه  در پرتو  اوضاع ایران
پارسابناب یونس سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

که دستهای یکی و میاندازند سعودی عربستان
۳۰ سال  ایران همه بدبختیهای مردم معتقدند
امپریالیسم  و انگلستان زیر ۳۰ سال این از قبل
کنم پیدا نتوانستم را کس هیچ است. بوده غرب
۶۰ سال  عرض در بدبختی ملت ایران علت که

بداند. ایران ملت خود را اخیر

فقر احساس
روزنامه نویسندگان از  یکی وکیلی، هادی
مقامات به خود اخیر مقاله در ایران، در «ابتکار»
نگذارند که است داده هشدار اسالمی جمهوری
نوشت او شود. حاکم جامعه در فقر» «احساس
مردم ولی ندارد اشکالی باشد فقر جامعه در اگر

کنند! این را حس نباید
اونوشت:مردمیکه تا به امروزفقط«احساس
به کنند حس هم را فقر اگر میکردند حقارت»

آتشفشانعظیمی تبدیل خواهندگردید!

ایران پرست سکس مردم
سالی دوسه که آمریکا رفقایمقیم یکی از به
خود ساالنه تعطیالت از تا میرود ایران به ماه
این وجود با که میدانستی گفتم: کند استفاده
ایران در سیاسی رژیم و اقتصاد و از انقالب که
بقیه از کلی سکس مورد در خوردهایم شکست

افتاده ایم؟ جلوتر دنیا مردم
مگه؟ پرسید:چطور

پرده دوختن  و ترمیم آمار  باالترین گفتم:
داریم. را دنیا در بکارت

چی؟ دیگه گفت:
و مصنوعی زن آالت واردات باالترین گفتم:
کشورهای اسالمی در میان در خاورمیانه مرد

داریم. را
چی؟ دیگه گفت:

یافتن کلیدی کلمه در رتبه گفتم: باالترین
در خاورمیانه را «یاهو» «گوگل» و سکس در

داریم.
چی؟ دیگه گفت:

قرصهای کننده بزرگترین مصرف  گفتم:
خاورمیانههستیم. تحریکجنسیدر

چی؟ دیگه گفت:
خاورمیانه در فحشا سن پایینترین گفتم:

است. ایران به متعلق
چی؟ دیگه گفت:

جراحی برای عملهای رقم باالترین گفتم:
خاورمیانه در آلت تناسلی و سینه کردن بزرگ

است. ایران به متعلق
چی؟ دیگه گفت:

همش و داری عجله اینقدر  چرا گفتم:
میپرسیدیگهچی؟

از این هستم تا ایران به گفت: منتظر پروازم
میکنم مجسم االن ببرم. انقالب سکسی لذت
تا میشوم هواپیما سوار دارم فرودگاه توی که

برسم. ایران به
گفتم: سفربهخیر...الهیکوفتتبشه، وقتی

کن. خالی ما را گرفتی جای ساله ۱۶ صیغه

تبریک و تهنیت
اولینتظاهراتضد گرانی گوشتمرغدرشهر
بهابوالقاسمفردوسیکهدرشهر مجاور، نیشابور را
کرده منتشر کتاب شاهنامهخود را یعنیطوس،
مجاور، شهر به آنها نسخههای اولین تازه و بود
ایران ملت بیداری باعث و رسیده نیشابور، یعنی
بهایشانو همچنینعطارنیشابوری شدهاسترا

تهنیتعرضمی نماییم. تبریکو
مردمی جنبشهای از حمایت انجمن

ایرانیان

ادبیات بخش

هیجان است... پر از دلم
تخم میخواهد که  است کفتری  مثل دلم

بگذارد
پرواز نمیداند مرغی که مثل

دیوار سر بر اما
پایین به میخواهد جلیقهای بمب های با

بپرد...
دلممثل

اتوبوسیدر بلغارستان

چقدر بمب انفجار صدای میداند راننده اش که
بلند است.

دلممثل
رانندگی گواهینامه صف در که عربستان در زنی

ایستاده
میرود، در تهران در مرغ خرید به که مثل زنی

است دلهره و اضطراب
میکند... تیک تیک ساعتی بمب یک مثل دلم

تحریر... میدان در آتشفشانی مثل دلم
آمریکا ویزای انتظار در کسی مثل

کانادا دولتی اهدایی خانه نشسته در کسی مثل
مثلگرفتناولینچککمک هایدولتیدرسوئد

آلمان سوییس و و
است. هیجان سرشار از انفجار است... حال در

نکته
روشنفکران میان در علمی بحث بزرگترین
به سر مرغ قیمت این روزها که در ایران مذهبی
«اول یا «اول مرغنبود» ایناستکه آیا فلکزده

نبود»! مرغ تخم

باز هم از مرغ
جلسه آخرین در مجلس نمایندگان از یکی
که کرد اسالمی پیشنهاد شورای مجلس علنی
در ارز برای کنترل نرخ بانک مرکزی که همانند
مرغ را هم قیمت آن است کردن صدد سه نرخی
فشارپذیر تا فشار از گرده اقشار کنیم نرخی سه
است قرار نماینده این پیشنهاد به شود. برداشته
بازار گوشتمرغ بهقیمت هایدولتی،مسافرتی و

گردد! عرضه آزاد

مصاحبه
تهران اسالمی در نمایشگاه مد حاشیه در

به دنبالبرگزاریآخریننمایشمداسالمیدر
تهرانتوسطخبرنگارمخصوصخودمانتوانستیم
این نمایش برگزاری مسئول با مصاحبه کوتاهی

انجام دهیم:
مصاحبه. این شما برای از تشکر با ـ

خواهش میکنم. ـ
تلفظ سکسی  چقدر شما را شین این  ـ
شما نمیآید. چاقچور چادر و به اصال میکنید،

گفتم؟ چطور ـ
بگذارید هر حالبگذریم، به مثلسینبود. ـ

کنم. شروع را سئواالتم
بفرمایید. ـ

چیست؟ مد برنامه کلی این نمایش یا تم ـ
بر اساس سنتوعرفاسالمی اینلباس ها ـ

تهیهشده اند.
لباس. نه هستند چادر مثل اینها اکثر ـ

درسته. ـ
نوع چه لباسها این طراحی در شما ـ

داشتهاید؟ در نظر را مدلهایی
بوده: اصل سه اساس بر لباس مدلهای ـ
زن پوشیدگی نباشند، رنگی باشند، بیقواره

حفظشود.
نکرده اید؟ استفاده تند رنگ از ـ
نه! که معلومه بده! مرگم خدا ـ

الهام کسی چه  از لباسها طراحی  در ـ
گرفتهاید؟

ما وابستگی چون نگرفتهایم الهام کسی از ـ
دمسیاه برنج کیسه الهام ما از میدهد. نشان را

نیست. سمبل غرب بوده که هندی
چرا؟ ـ

زن مانند اندام گونی این لباسهای چون ـ
نمیدهند. نشان را

میشود؟ بدهند چه اگر نشان حاال ـ
قرا مورد توجه مردان مرگم بده! زن خدا ـ

اذیتشمیکنند. و میگیرد
را مرد که  بپوشد لباسی باید زن  پس ـ

تحریک نکند؟
البته. ـ

ساق یا درسته؟ نپوشد! کوتاه شورت مثال ـ
نشود؟ معلوم پایش مچ و پا

عوامل اینها همه معلومه! مرگم بده! خدا ـ
تحریکهستند.

میشود؟ چه بشوند تحریک مردان اگر ـ
گوششان خانمها بزرگ تکه معلومه، ـ

بود. خواهد
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به سخن دیگران ـ  ۱ ـ دزدیده گوش دادن
نویسنده آلمانی. از استفنگئورگه رمانی

برفوبادـتباهی،  سرمایسختهمراهبا ۲ـ 
شباهت. پسوند ـ لعب و لهو

از  ـ رشته هایی آقایان از اسامی ـ دوستی ۳ـ 
گیاه. ساقه یا پوست

بام و  ـ پشت میگیرند دل ۴ ـ بعضیها به

و شاعر دوستامیر اسمعیل  هنرپرور وزیر ۱ـ 
سامانی کهمی گفت درمیان عربوعجم رودکی

نظیرینیست. را
شرکت  چند مجموع از ـ فایده و نفع ۲ ـ
از ـ سرمایهکالنتشکلیلمیشود بینالمللیبا

اروپایی. اسامی
کینه  فخر میکند ـ شکاف ـ رخنه و ۳ ـ

دشمنی. و
ـ «طنز» بدون  از وسایل ارتباط جمعی ۴ـ 

آذری. مادر ـ بنیاد و پایه ـ پایان!
دیدار  از نیمی میگویند ـ لحظه یک ۵ ـ

ـ سقف زمین. است
سازش پنهانی  رسم یادبودـ  بخشش به ۶ـ 

نوعی تنپوش. ـ همدست شدن و
مساوی ـ  و برابر ـ مکان زمان ۷ ـ ظرف

آالت موسیقی. از
را  مطلبی ـ نامعقول! خوردنیهای از ۸ ـ
دنیا تازه به بچه ـ نوشتن دیگر زبان زبانی به از

بزرگتر. بچههای اصطالح و به آمده
پیشآمد ـ  و ناگزیر و ناعالج ـ وقایع ـ ۹

ندا. حرف
شهر  ـ پندار و تصور ـ کشیدنی ها از ۱۰ ـ

زادگاه. و
وسیله  ـ گیالن استان در شهری  ـ ۱۱

ویتامینانعقادخون. ماهیگیریـ
نت  ـ خط کش نوعی ـ هراس و ترس ۱۲ ـ

و مراقبت. ـ پرستاری چهارم
قصر  ـ آشکار و ـ واضح رستگار و پیروز ۱۳ـ 

خارج از شهر.
رسد  شب فرا که آنگاه ـ و ترشح چکه ۱۴ـ 

تننشینمایعات. ـ
دانش  بنیانگذار انگلیسی  پزشک ـ  ۱۵

سال۱۹۹۲. شیمی در نوبل برنده بیوشیمی و

بازوست! در معموال جایش مهتابیـ 
از  ـ کوه دو  میان گشادگی ـ  سیلی ـ  ۵

محکمکاری. ـ روسیه قدیمی پولهای
ساختمانمقوایی  ـ شکلوصورتظاهر ۶ـ 

سنتی. فرش نوعی ـ
قاعدهودستورو حکم کلیـنوعیبیماری  ۷ـ 

یک بت! تنها ـ دیوانگی دماغی شبیه
زبانتازیـصاحبتختوکاله سلطنتی  ـ ۸

رسمی. لباس نوعی ـ
گرانبها ـ  فلزات کردن آب برای ۹ ـ ظرفی
پایتختهای از ـ گفته شده هم سراب معنی به

آفریقایی.
استارتماشینمشدی  قانونچنگیزیـ ۱۰ـ 

بزرگ. پدر ـ ممدلی!
سین  هفت پای ثابت یک منسوبینـ  از ۱۱ـ 

دهان. درون ـ بودن زنده و زندگی ـ
قاعده ـ  و رسم ـ خانه اسباب و ۱۲ ـ خانه

قزوین. نزدیک شهری
بانوی باردار ـ  هوس ـ ۱۳ ـ بیماری زردی

مهتر. و سرور
از  ـ مهاجرنشین مستعمره ـ معدن ۱۴ ـ

جاذبههای بسیار. با شهرهای کویری
عصبی و  بیماری پزشکی اصطالح در ـ ۱۵

اروپایی. القاب از ـ گویند را اعصاب ضعف

زنان همه این به کسی غرب در چرا پس ـ
را آنها و نمیکند کج نگاه عریان و لخت نیمه

اذیتنمی کند؟
ساده ما بسیار مردان داریم. غرب فرق با ما ـ
تحریک راحتی به مردان غربی میشوند. تحریک

نمیشوند.
چرا؟ ـ

کافور غذایشان آب و شاید توی نمیدانم. ـ
تجاوز زنها آن به باید همه وگرنه میریزند

میکردند.
ـفکرنمیکنیدبرای این استکهآنهامتمدن

است؟ سیر دلشان و چشم و هستند
در سئواالت بود قرار ولی است. ممکن ـ
و حجاب انگیزههای باشد نه  مد نمایش مورد

بیحجابی.
ـدرستمی فرمایید.ممکناستدرموردطرح

توضیح بدهید. دوخت لباسها و
اساس بر برنج گونی غیر از به لباسها اکثر ـ

شده اند. طراحی کاندوم ایده
کاندوم؟ ـ

نگاه نفوذ کامال جلوگیر که مانتو مثال بله. ـ
کاندوم نوعی خودش که  بارانی  است. مردان
«واترپروف» به مانتوهای را است آب ضد یعنی
ضد هم و است باران ضد هم که کردهایم تبدیل
ندارد. البته این الزم کردن اطو هم و مردان نگاه
در تهران که کمی تنگتر هستند «الین» لباسها

است. شده مد
کجای زنان نمایش هیچ مجاز به آیا شما ـ
دخالت دولت یا لباسهایتان هستید طراحی در

میکند؟
خودمان ما چون ندارد کاری ما به دولت ـ
برخیاز بودجههمدادهاند. در دولتهستیم. بهما
کرده ایمچون نمایانتر پایزنرا دستو طراحیها
بدنتحریک پوستاینقسمت از کمتر با مردانما
خانمها کفشهای رضایت برای میشوند. حتی

منگوله. و با پاپیون قرمز داریم روباز
چطور؟ چکمه ـ

وزارت ارشاد قبولنکرد،حذف کردیم ولیبه ـ
قرمز زده ایم. گل سیاه روی روسریهای جایش

مصاحبه. این شما برای از تشکر با ـ
هم ممنون هستم... من ـ

ـراستیدستهایشماخیلیقشنگه!حسابی
بودند. در طول مصاحبه پرت کرده را حواسم

مرگمبده،میخواستمدستکشبپوشم  ـخدا
یادم رفت!

استوار بر آن هستیاش پایههای و دروغ بوده قانون
است.طبیعیاستکهنمیتوانبهچنینحکومتی،
را باور و اعتماد کمترین شمایلش، و شکل هر در
طبیعی به قانون بنا حال، در عين اما، داشت
بايد و میتوان آن، داشت سالمت و زندگی حفظ
بهخصوص تمرینکرد. یکدیگر را اعتمادداشتنبه

با میتوان اپوزیسیون حکومت اسالمی در فضای
بودن شفاف با مردم، و به یکدیگر، به گفتن راست
مدتی تمام کوتاه زیان به اگر حتی هر زمینهای، در
که به فرهنگمان بازگرداند. را دوباره اعتماد شود،
امکانیکیشدنو رویاروی باشیم، آنرا نداشته تا
نخواهیمداشت که را چنانحکومتی شدن مانبا
مهمترینسالح هایشجداییافکنیميان ما یکیاز

است. قیمتی هر به ما کردن منزوی و

فرهنگی... بزرگ موهبت آن

از خواستهها يک هيچ به حکومت نشوند و آزاد
نامزدهای از هيچ يک و گردن ننهد ما شرايط و
در بايد هم باز  نشود صالحيت تاييد هم ما 
است آنها اين استدالل شرکت کنيم! انتخابات
برخورد آن با و نبايد مردم است حق انتخابات که
و جوانان از بسياری میگويند کرد. منفعالنه
جوش سياسی و جنب ايجاد برای فعاالن مايلند
انتخاباتشرکتکنند انفعال در از بيرونآمدن و
اصالح طلبان است که اين درخواست آنان گويا و
انتخاباتحضور داشته شرايطیدر هر و در حتما
اعتراضی فعال و برخورد و حضور اما مگر باشند.
انتخاباتمهندسی شده بيترهبریکهطبعا به
خواستهمه فعاالنجنبشسبزاستحتما بايد
معنا شود؟ دادن رای صندوقها و پای رفتن به
درعين و و وحدت اعتبار میتواند مايه آنچه
جريانانتخابات در حالفعالشدنجنبشسبز
اکنون هم فعاالن اينجنبشاز آناست که باشد
شماره بيانيه مطالبات حداقلی کردن مطرح با
اين  پذيرفتن موسوی، ميرحسين ۱۷ مهندس
دهند. انتخاباتقرار شرطشرکتدر مطالباترا
بزرگترينسرمايهجنبشسبزاعتمادچندميليون

و کروبی مهدی و موسوی ميرحسين به ايرانی
اتخاذ مواضعروشنیاستکه بر ايستادگیايندو
و انتخاباتی کودتای با دو اين مخالفت کردهاند!
حلقه به را آنان رهبری بيت برابر در پايداريشان
تبديل هوادارجنبش سبز اتصالاصلی ميليونها
سياسی زندانيان آزادی که آنهايی است. کرده
۱۷ موسوی  شماره بيانيه حداقلی مطالبات و
نه نمیدانند، الزم انتخابات در شرکت را برای
به بلکه آن، واقعی مفهوم در به اصالح طلبی
خامنهای خودکامگی به تسليم و تقيه کژراهه
وزن حد در و خود سهم به آن ها گرفتهاند. خو
شده مهندسی انتخابات به شدن تسليم با خود
به و گرايشهای افراطی، به فضا را خامنه ای،
بازگشت هواداران و نظامی مداخله طرفداران
حق البته آن ها میکنند. واگذار پادشاهی نظام
اما آنچهکهدرستمی دانند،عملکنند. دارندبه
بيانيهشماره آزادیزندانيانسياسیو کسانیکه
انتخابات  شرطشرکت در ۱۷ مهندسموسوی را
میدانندنيزحقدارندضمنحفظاحترامبههمه
بکشند. را به نقد راهی که انتخابکرده اند آنها،

اهانت. و نفی از دور به اما صريح، نقدی
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۵ صفحه از بقیه
ديگر»!؟ نفر «هزار و موسوی منهای انتخابات

بیش از پیش میکنند، برخورد آسیا دو گونه در
از چیزی جهانی منظر در میخواهند. پاسخگو
قضیه طرف یک تا میتوانید نمیدهید. دست
هنوز بگیرید. هم امتیاز نکرده شروع را دیوانگی

است. اندکی باقی فرصت
عقلاست. اگر جام نیست؛ زهر اسمش جام

روی از میخواهید کشوری را نزده بودید که فریاد
میتوانستید پاک کنید، شاید جهان جغرافیای
تبلیغات و هستهای بازی با سیاست حاالها حاال
مردمی و بر بر شما کار الفزنی ها کنید. ولیپساز
نداشتند سخت شد و نقشی الفزنی این در که
ادامه را گویی شگفتا که هنوز الفزنی و گزافه
مردم تصاویر میکنیدهمینکه تصور میدهید و
و است کافی نبینند تلویزیون از را مرغ خوردن
برای و میشود فراموششان مرغ گوشت طعم

می کشند. هورا گرسنه شکم با شما
که حکومتی هم نیست. دفاع  تحریم قابل
برسیاستتحریممیگشایدودرحالی را دروازهها
کالم آندر به و جنگ ندارد نیتحمله و قصد که
ایران شرایط قابل دفاع نیست. میکند، تظاهر
هشت شرایط جنگ از اقتصادی از نظر کنونی
نیست. برنامه است. بدتر مراتب به عراق با ساله
قحطی ولی نیست. امید نیست. بسیج دفترچه
بنوشید. بگذارید و بردارید را هست. جام جنگ

بیاشامند. بخورند و مردم
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

است عقل جام اسمش

ما دست به عروسی روز فردای در بکارت آزمایش
یک میانشان در که مرکز این پزشکان میرسد».
را به مدت۱۵  دختران دارد، وجود پزشک زن نیز
را  نتیجه میدهند و قرار مورد معاینه ۳۰ دقیقه تا

می فرستند. دادگاه برای کتبی صورت به
معاینه مورد مردان نیز الرسالی گاه گفته  به
خونریزی عدم که شود مشخص تا میگیرند قرار
علت یا بوده آنها جنسی ناتوانی از ناشی زن،
برخیاز است. اینپزشک میگوید دیگریداشته
مردان برای پنهانکردنناتوانیجنسی خود، علیه
ازدواج قبل از اتهامداشتنرابطه همسرانشان به

میکنند. شکایت بکارت پرده نبودن سالم و
پیش جنسی رابطه داشتن اثبات صورت در
نمیکند. زن از حمایتی هیچ قانون ازدواج، از
«در میگوید: باره این در وکیل، کردی، آواد علی
باید او باکره نبودن عروس، خانواده صورتاثبات

بپردازند». داماد به را عروسی مخارج تمامی
مرکز، این پزشکان از یکی داوود، سامی
نداشتن مردانخیالمیکنند «اینکه میگوید:

نبودن باکره نشانه همبستری اولین در خونریزی
چیزی آنها هیچ که معناست است، بدین دختر
پزشک این نمی دانند.» جنسی روابط درباره
به آزمایش این نتیجه موارد اکثر در است معتقد
میکند تاکید اما آنها، ضرر به نه است زنان نفع

است. شرم آور خود خودی به آن انجام که
بین الملل، سازمانعفو عضو وولمن، ماریانه
معتقداست آزمایشبکارتناقضکلی حقوقبشر
دادگاه که زمانی چه شود؛ توجیه نباید و است
را دختری وقتی چه و میدهد حکم آن انجام به

آزمایش می کنند. این به انجام مجبور
موارد بکارتدرخیلیاز اومیگویدپارگیپرده

انجامعملجنسیرویمیدهد، از بهدالیلیغیر
نظر دادگاه در تامین کننده این نمی تواند بنا بر
عضو گرنتهولتز، لیزل باشد. پروندهها اینگونه
آن خواستار نیز حقوقبشر»، «دیدهبان سازمان
چنین تا باشند نداشته اجازه دادگاهها که است
«دولت میگوید: درخواست کنند. او را آزمایشی
و زنان تا تصویب کند را فوری قانونی باید عراق
تحقیرآمیز ترس آور، انجاممعایناتیکه دخترانبه

نشوند». مجبور است دردناک و
بهگزارشخبرگزاریفرانسه،معاوندادگستری
خودداری مساله این مورد در پاسخ دادن از عراق

کرده است.


