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بنالدن کشتن جزییات
شد اعالم

محل اقامت به تیم نظامی که از افراد یکی
سازمان بنالدن رییسو بنیانگذار مخفیاسامه
بود حمله کرده کذایی شب آن «القاعده» در
دیده خود چشم با را اسامه بن الدن کشتن و
و نشریات برای را بنالدن کشتن جزییات است

رسانههایبینالمللیتشریحکرد.
بردیم یورش ساختمان به که وقتی گفت: او
از یکی اقامت بنالدنرسیدیم راهرویمحل به و
بعد بالفاصله اهال! فریادزد: بچههایشوخ تیمما
از را کلهاش که بنالدن را دیدیم ثانیه از دو سه
گیم دارد که مثل بچهای آورده و بیرون خود اتاق

و همانجا بود بازیمیکندجوابداد: «وسهال»
افراطی پوک و کله و مغزش توی تیر زدیم با که

کردیم. را متالشی او

سفارتخانهها تعطیلی
بود که انگستان نوبت دولت کانادا بعد از
ایرانببنددوتمام دیپلماتهای سفارتخودرا در
شده کند. شایع بیرون خود کشور را از ایرانی
هم تصمیمهای دنیا دیگر کشور معتبر چند ه

گرفت. خواهند نزدیک آینده در مشابهی
دیگر سال چند برود تا منوال پیش این به اگر
داشت سفارتخانه نخواهد در ایران کشوری هیچ
فقطکشورهایکور وکچلی سفارتخانههایشان و
ویزای و ویزایتور جنگلهایآفریقا می ماندکه باز

می کنند. صادر عتباتعالیه زیارت

می کند! خدایی دالر
بیسابقه مرز به نرخدالر آمریکا ایران دیروز در
آزاد  بازار دالر نرخ این رسید. تومان دو هزار و۶۲۰
 ۲۰۰ و هزار هنوز مرکزی بانک دالر نرخ و است
توماناعالممی شود. البته بانکمرکزیبه نسبت
مشتریان به فروش ارز نرخ دالر میزان افزایش
خجالتزده نشود. زیاد تا میآورد را پایینتر خود
 ۵۰ هم این بفرما بگیری؟ تایلند تور میخواهی

کن! جور بقیهاش را خودت دالر!
که آن مسئول بانکمرکزی را نظر منباید به
دالر نمیگذارند که کرد اعالم پیش ماه سه دو
به  صورت در آن بشود و ۲۰۰ تومان و هزار از باالتر
نرخنوساننداشته تا کرد تزریقخواهند دالر بازار
یک با تا بدهند مرتضوی سعید دست به را باشد
یا و شود انقالبی اعدام به ضربه کفش محکوم
زندان هوای آمپول تزریق متخصصین از نفر چند
از دیگر تا بزنند ایشان باسن به سوزن یک اوین
یادم تا نزند. احمدی نژاد و اینحرف هایمزغالنه
احمدی نژاد جهانی  مدیریت این بپرسم  نرفته

شد؟ چی

برمیگردد... رفسنجانی
ممکن رفسنجانی هاشمی که شده شایع
نماز اسکل بودن و شدن علت یکنواخت به است
ایننمازها جمعههایتهران وعدمشرکتوی در
سوی به استخوانی انداختن علت به همچنین و
یکبار دیگر برایآشتیمجدد از سویولیفقیه او

گردد. جمهوری ریاست کاندیدای
جناحهای فقها و بین او تایید نامزدی سر بر
اصولگراوهمچنیندفترریاستجمهوریودفتر
بیترهبری(لیدرشیپهومآفیس)بحثوگفت

است. بوده فراوانی گوهای و
هاشمی کاندیداتوری  طرفداران از  یکی
هاشمی با آمدن بود: پرسیده از آقا رفسنجانی
مهم ما بود: گفته آقا می کند؟ فرقی چه ما وضع
نیستیم!مردم مهمهستند!آن شخصهمجواب
دادهبود:مردمکهبرایشانفرقینمیکند.سانسور
همانخواهد اختناقوسرکوبومحدودیتها و
زمان مرغ به که قیمت این است فرق اصلی بود.
برمیگردد احمدینژاد جمهوری ریاست از قبل
از هم آقا گویا خواهند کرد! حال کلی ملت و
آمدن و کرده کف حسابی اسالمی توجیح این

بود. کرده تایید را رفسنجانی

خارش! تا داریم خارش
میخارد دستت میگفتند اگر کف قدیمها
اینخارش احتماالپولیقرار استنصیب توشود.
ریاست شروع هفت سال پیش با حدود که را
مردم اکثر بود شده شروع احمدینژاد جمهوری

میکردند. حس ایران
دریافت از قبل روز دو یکی درست خارش این
دست ایران مردم اکثریت به دولتی یارانه  پول
از بعد و می رسیدند خارش اوج به مردم و میداد

خارششانمیخوابید. دریافتیارانه
دریافت از بعد که نگفتهاند قدیمیها این
و روزانه سوی خریدهای رفتن به و یارانه پول

که  وقتی وحشتناک و نجومی قیمتهای دیدن
و تفسیر چه میخارانند را کلهشان ایران مردم
از خارش نوع این میدهد و بخصوصی معنی

است؟ نوعی چه

بکشید... را خودتان بروید
اسالمی جمهوری عالی آموزش و علوم وزیر
درجمعخبرنگاران بهبررسی مسالهتکجنسیتی
و پرداخت کشور عالی مدارس و دانشگاهها شدن
باز هم دانشگاهها بکشید گفت:خودتان را همکه

تفکیکجنسیتیخواهندشد!
را خودتان باید آیا که  نداد توضیح ایشان
دانشگا هها شدن تک جنسیتی مانع تا بکشید
اینکهاگردانشگاههاتفکیک جنسیتی بشویدو یا

بکشید. خودتان را باید بروید شدند

ریاضی عقیدتی سئوال یک
علمیه قم در حوزه

و  برود تومان باال ۵۰ روزی آمریکا دالر اگر
 ۶۰۰ و هزار نرخ روز دو این است که بر فرض
امام زمان هنگام ظهور تعیین کنید تومان است
کسانی به فرج اهللا تعالینرخدالر چقدر میباشد؟
توجه را با ایشان حضور دقیق ثانیه دقیقه و که
داده اضافه نمره نمایند تعیین ارزی نوسانات به

شد. خواهد

مرغ تخم و خوابیدن مشکل
مشکل که به مریضهایی غربی روانشناسان
به رفتن از  بعد که میگویند دارند بیخوابی 
کنند تجسم و ببندند را خود رختخوابچشمان
میپرند مزرعه نرده ای در دارند از گوسفندان که
مریضها از آن ها می روند. دیگر سویی به و
میخواهندکهاینگوسفندهارادرخوابشمارش

وخستهشدنخواببه مشغولیتمغز با تا کنند
بیاید. چشمانآنها

خود مریضهای برای ایرانی روانشناسان
افتادن خواب به روش بهترین که کردهاند توصیه
که این است قیمت مرغ و تخم مرغ توجه به با
چون خواب تخم مرغ بشمارند خواب آنها در
شمارش علت به مغز کردن خسته بر آنها عالوه
تخم و دیدن مرغ شیرین رویای مرغها به تخم
لذتبیشتری به با آن ها و می شود مرغ هممنجر

میروند... خواب

سینمایی اخبار

«مرغ با آلو»
با ایرانی فرانسوی که مرجانه ساتراپی فیلمساز
بهعنوان فیلم«پرسپولیس»خودتوانستخودرا
دنیا و فیلمسازان مطرحترین روشنفکران از یکی
جهانی تقدیرنامه و جایزه صدها و کند مطرح
با «مرغ نام را با خود فیلم جدید کند دریافت
کرد. فیلم جهانی تماشای و پخش آلو»، آماده
رقیبسرسختیبرایفیلم آلو»میتواند با «مرغ
فرانسوی «آمالی» باشدکه دررده۲۰ فیلمبرگزیده 

است. بوده گرفته قرار سینما تاریخ
مرجانهساتراپی گفت: فیلم منسیاسینیست
بساط و دارد شده گران ایران در چون مرغ حاال و
دلیلنمیشود میاندازد لرزه به را حکومتمالها
با آلو» «مرغ عمدا خودم را فیلم من عنوان که

استفاده کرده باشم. سوء گذاشته باشم که
آلو «مرغ با نام فیلم خودم را گفت: اگر او
هم که این  به توجه با  و  میگذاشتم بخارا» 
آلو گرانترین نوع بخارا آلو هم و گران است مرغ
میزدند؟ برچسبی چه من به وقت آن میباشد

مرجانه فیلم موفقیت صورت در است قرار
یا سیکوال فیلمهای آلو» با «مرغ ساتراپی
این گردند. اکران و ساخته نیز دیگری سلسلهای
با «مرغ باشند: صورت این به است قرار فیلمها
و هیچی»، با «مرغ هویج»، با «مرغ قارچ»،

ابوعلی سینا شرکت حسابداری

حسابرسی و حسابداری مالیاتی، مشاوران موسسه
بهری مدیریت: بهراز با

مالی) مشاور رسمی و (حسابدار

حسابرسی خدمات حسابداری و استفاده از با
ما مالی از مشاوره بهرهگیـری و

بپردازید کار خود و کسب راحت به خیال با

اشخاص  برای مالیاتی ریزی * برنامه
کوچک و بزرگ شرکت های و

شرکتها و اشخاص اظهارنامههای مالیاتی برای تنظیم *
ترازنامه  مالی، اوراق تنظیم و * تهیه

ساالنه ماهانه و حسابداری انجام امور و
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شهریور) ۲۷) سپتامبر ۱۷ دوشنبه

مهر) ۳) سپتامبر ۲۴ دوشنبه

ایران سیاسی تاریخ از خالصهای
زندی بهرام سخنران:

 روشنفکرستیـزی 

نقرهکار مسعود سخنران:

فیلمانقالبیوسیاسی«مرغترش»کهگویا نهایتا
اشکتماشاچی تلخ وسیاهیاست و فیلمبسیار

درمیآورد. را
فیلمساز و خواهر این برای موفقیت با امید

کسب اسکار امسال... امید

ساده امضای یک
شاه اللهی نوع از سلطنتطلب رفقای از یکی
و سادگی درباره بود فرستاده ایمیلی برایم
و در پای نامهها رضا شاه پهلوی که او صمیمیت
نهایت تواضع کاملفقط نامشیعنی قراردادها در

میکرد. امضاء را «رضا»
بگوید ما دل ساده رفیق این به نیست کسی
داشتن نام شناسنامه و هنوز صدور وقتی که
خود و نداشت وجود امروزه صورت به خانوادگی
فرهنگی شد انقالب منشاء این و باعث شاه رضا
گرفتننام فامیلوشناسنامهموظف به را مردم و
«رضا» غیر از نامی به چگونه میتوانست کرد
مد کردن امضاء که زمانی در تازه کند؟ امضاء
انگشت مدارک و اسناد پای مردم و بود نشده
تشخیص پلیسو آگاهیو اداره (انگار که میزدند
این اثر با انگشتنگاری وجودداردکه اداره هویت و
انگشتهاکاری صورتدهد!)تازهاز کجامعلومکه

کند؟ جعل را رضا امام امضای نمیخواسته

احمدینژاد و اصولگرایان
پاسداران نمایندگانولیفقیهدرسپاه یکیاز
نمایندگان سایر با خصوصی  گوی و گفت در
احمدی نژاد انتخاب دوم دوره «در که کرد عنوان
ایشان  انتخاب با اصولگرایان ۷۵ درصد حدود
همکاران از یکی جواب در وی بودند.» مخالف
کسانی  چه ۲۵ درصد این بود پرسیده که خود
بیرون بقیه پای زیر از را قالی چگونه و بودند
فامیل و فک آنها درصد ده گفت: کشیدند؟
جاسوس دیگر درصد ده و بودند احمدینژاد خود
اصولگرا را خود تقیه با که بودند اصالحطلبان
سهامدار بقیه همه درصد پنج و  میزدند جا
کار خود داشت تازه که بودند شرکت ساندیس

شروع میکرد. را

ایران؟ تجزیه
و طبل رادیکال و چپ اندیش رفقای از برخی
تجزیه صدد در غرب که انداختهاند راه به تنبک
این از شود. است قسمت ایران قرار و است ایران
جمهوری اسالمی وقتی آیا پرسید دوستان باید
جنسیتی تفکیک را مدارس و دانشگاهها دارد
نامید؟ تجزیه نوعی را کار این نمیتوان میکند
نمیکنید؟ اعتراض و درنمی آید صدایتان چرا
در کار غربی خارجی دولت یک پای حتما باید
صدای گرم کند و شمار که عرق میهنی باشد

معترضینبلندشود؟

کیست؟ زمان امام همسر
از یکی در آنالین» «شیعه اینترنتی سایت
بود پرداخته مساله این به خود بحثهای آخرین
است چنین اگر و کرده ازدواج زمان امام آیا که

(۱۵ شهریور ۱۳۹۱) او کیست؟ همسر
گفته طبق حضرت امام نوشته که سایت این
صاحب و کرده ازدواج نوری محدث آیت اهللا
آیت اهللا میگوید: این میباشد! هم فرزند چند
است اسالمی موکد سنت ازدواج چون بیشک
امام حضرت بوده اسالم پیامبر سفارش مورد و
ازدواج و کرده عمل سنت به بی تردید زمان

کرده است.
اینترنتی این سایت به گفته دیگر سوی از
«آیتاهللاصافیگلپایگانی»فرمودهکهآنحضرت
بایدهمسریمیداشتکه زیرا ازدواجنکرده هرگز

داشته باشد! جاودانی عمری مانند او
از پس اسالم در چون میگوید صافی آیت اهللا
اختیار کرد میتوان همسر دیگری رحلت همسر
توضیح امام دیگر این درباره همسران نمیتوان

کرد! ارائه شیعیان به قانع کننده ای
آن اگر آیتاهللا این  گفته به  دیگر سوی از
سرپرستی آیا بوده هم فرزندانی صاحب حضرت

دارند؟ برعهده کسانی یا کسی چه را آنها
مشخص اینترنتی سایت این بحث پایان در
زمان امام که ندارد ربطی کسی به که میشود
باره این کسی در اوالد داشته یا نه و همسر و

حضرت. آن خود مگر نمی داند چیزی

سایت این پایان بحث که در دیگری چیزی
و وقت عالقمندان چقدر میشود که مشخص
خوانندگاناینسایتبامسائلوقضایایغیرقابل

میشود! و تلف غیرقابل توضیح هدر و حل

جای تسلیت حادثه به
سپتامبر یازدهم

رفقای داییجانناپلئون وخیالپرداز برخیاز
علت  در جستجوی ۱۱ سپتامبر فاجعه شروع از
به هواپیما با (حمله سپتامبر یازده حمله وقوع
ساختمانهایبرج هایتجارتجهانینیویورک)
ریاضی سعی شعبدههای و عددبازی با بوده و
نوعی برای حمله را کردهاند دلیل انتخاباینروز

توجیحکنند.
پرواز که شده تا اسکناسهای از عکسهایی
و میدهد نشان برجهایی سوی به را هواپیما
با پرواز رابطه شماره مورد فلسفهبافیهایی در

غیره... و غیره کشتهشدگان و تعداد
۱۱ سپتامبر  یازدهمین سالگرد روز قبل چند
میرسد نظر به که ریاضی شعبدهبازی تنها و بود
این  ۱۱ ضربدر ۱۱ میشود ۲۲۲ که این است که
تا که است «القاعده» ارشد اعضای تعداد دقیقا
اسامه بنالدن). (شاملخود حاالکشته شدهاند

کند... بحث من با بیاید دارد جرات کسی اگر

تاریخی حقایق

حوا اخراج آدم و
حوا از و آدم اخراج ناگفته علتهای یکی از
همیشه حوا که برمیگردد علت این به بهشت
غر میزد و کلی بهشت در خرید از نبودن مراکز

اعتراضمیکرد.
برایآدمکهپولی نداشتاین مسالهخیلیزیاد
گاز زد برایخروجازبهشتسیبرا مهم نبود.حوا
به راند و بیرون آدم از آن بهشت با همراه خود را و
خریدمخصوصا مراکز از پر رفتکه بهشتمجاور

بود. جواهرات و زنانه کفش فروشگاههای

و «القاعده» مشکل
انتحاری حمالت

که واچ» «جهاد اینترنتی سایت گفته به
ذرهبین» زیر جهانی جهادی «حرکتهای معنی
استخدام با مشکل سازمان «القاعده» میدهد
روبرو اسالمی حرفهای جذب جهادیستهای و
این از نفر هزاران که روزی این به توجه با و شده
کره نقاط اقصی در جهادیست شهادتطلبان
اتومبیلی به هوا و کمربندی زمین با بمبهای
کمبودنفراتبرایحمالت میرونداینسازمانبا
این گویا روبروشدهاست. انتحاریسالهایآینده
کردن و وادار سازمانبرای جذبنیرویکارجدید
را جدید راهکارهای انتحاری حمالت برای آن ها

است: گرفته کار به
عقبافتاده و  یتیم کودکان ۱۰ ـ سرپرستی
و قوانین شرعی بر اساس آنها و تربیت تعلیم

شهادت.
برای  سازمان مالی بودجه افزایش ـ  ۹
پرداختبهخانوداههایبازماندهازجهادیستهای

افراد یارانه برای نوعی و تخصیص شهادتطلب
خانوادهشهیدمجاهد.

کشورهای  در موثر تبلیغات و نفوذ ـ  ۸
صفر. درآمد سرانه عقبافتاده آفریقایی با

و  طالبان  با همکاری بررسی امکان ـ   ۷
کار. نیروی جذب در مورد کردستان پیشمرگان

درخواستبودجه اضافه ازدولتعربستان  ۶ـ 
جهتتبلیغاتجهادطلبی.

مذهبی و  تقلید مراجع همکاری ۵ ـ جلب
برای انتحاری حملههای که آنها از فتوا دریافت
نوعیوظیفه نشاطروحیواجبوالزم میباشدو

شرعی است.
تلفنها  کردن سایتهای اینترنتی و هک ۴ـ 
بهسایتهای شستشوی وتغییر مسیردادنآنها

مغزی«القاعده».
خودکشی  جلوگیریاز انتقالتلفنمراکز ۳ـ 
جذب جهادیست مراکز به جهان تا سر سر در
جای به که مختلف کشورهای در «القاعده»
به را جلوگیریازخودکشیمراجعینتلفنیآنها

حمالتانتحاریاسالمی تشویقنماییم.
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اتهامزدنبه شخصبیگناه  از توطئه کنایه ۱ـ 
شعر نو. پدر استـ 

طایفه و  ـ  انگلیس فرانسه و بین ۲ـ  دریایی
نازک درخت. شاخه عشیرهـ 

ـ چینوچروک  پیشرفتگی آبدرخشکی ۳ـ 
کرد ایران. ایلهای ـ از لباس

مرزبان ـ  حاکم و ـ افسوس درد و ۴ ـ کلمه

زیدان. جرجی از است کتابی ـ ۱
آبزیان  انواع از ـ نوشتن درست درس ۲ ـ

طول. کشیدگی و خوراکیـ 
که  انسانی ـ پرچم ـ برگ ریزان فصل ۳ ـ

می شود! فروش و خرید
اعداد  نمونهـطلیعه و الگو گنجشکـ ۴ـ 

مالدار. ثروتمند و ـ
مسابقات  در واحدی ـ نفسکش عدد ۵ـ 

سپاسگزاری. و تشکر ـ اسبدوانی
از عشاق  ـ تهران قدیمی مجالت از ـ ۶

کتاب. درون
بم  مال میگویند ـ ضروری و بایسته ۷ ـ

دهان. گرداگرد ـ ندارد آفت
روش. و راه ـ آب به آغشته ـ ۸

خر  ـ ارزشمند بسیار  ـ  خاکی تپه ـ  ۹
ماده.

معروف  بسیار کارتونی سریالهای از ۱۰ ـ
ساختمانی. مصالح از ـ بود تلویزیون

طریق  ـ رخسار و چهره ـ شدن آزرده ۱۱ـ 
میانبر.

تپانچه  ـ روس تصدیق ـ شده بافته ۱۲ ـ
صید. وسیله ـ

بی کوهان ـ  شتر ـ نگهبانی و ۱۳ ـ پاس
فرشحصیری.

ـ  پندار  و تصور ـ  چیز هر وسط ـ   ۱۴
درخشان و تابان.

مشهورترینکارگردانژاپنکهدرسال  ۱۵ـ 
درگذشت. ۱۹۹۸

نفت. مشتقات از ـ اژدهاپناه خرابهنشین
طاقت  ـ دودلی و شک ـ مشتری ستاره ۵ـ 

توان. و
عوض  لبـ  تشنه رویای ـ ظرف رنگرزی ۶ـ 

بدل کردن. و
ـ چوبکـ   واگیردار بیماری ۷ـ  عامل اصلی
کرده پیشوندیفرنگیکهدرفارسهمکاربردپیدا

میدهد. «خود» معنی تقریبا و است
زشت و ناپسند  ـ آببند ـ مطلع و بصیر ۸ـ 

قیمتی. با پوست جانوری ـ
میلنفسـرییسجمهوریمردمیشیلی  ۹ـ 

قشم. بخش های ـ از پینوشه شد مقهور که
شاهکار تربیتی  دباغی شده ـ پوست بز ۱۰ ـ

هادی. فلز ـ روسو ژاک ژان
ـ  پنهان کاری  ـ خوشبو است ـ چوبی  ۱۱

ذرهبینی. جاندار
الیموت ـ مثل و  قوت ـ کارزار و جنگ ـ ۱۲

و گسترده. ـ پهن مانند
هم  به خشخاش گاه ـ نگهبان شتر ۱۳ ـ

فرنگی. قهوه خانه ـ میگذارند
آرزوهای  ـ روییده تازه درخت ـ پروردگار ۱۴ـ 

دستنیافتنی.
معاصر  موسیقی نامداران از ـ بازدارنده ۱۵ـ 

ضرب. استاد و

بازماندگان  خانواده برای جایزه افزایش ۲ ـ
جهادیستهاکهجهادیستهایدیگرراشناسایی

معرفی نمایند. و
از ۷۲  را دنیا آن باکرههای تعداد افزایش ۱ ـ
و  و آیتاهللاها توسط مفتیها که ۱۷۲ نفر نفر به
انگیزه افزایش سازمان به عنوان طرفدار مالهای

گردد. مطرح سکس برای خودکشی

دستگاه با و بود مرموزی آدم «مطهری میگوید:
دکتر و باهری دکتر با دربار در داشت... ارتباط
فلسفهشاهنشاهیهمکاری بنیاد در حسیننصر
میکرد... ولیدر عینحالدر حسینیه ارشادهم
نبود.» خطرناکی آدم آن ایام در ما لحاظ از و بود

 ۱۳۱۱ سال در اوالدی عسگر حبیب اهللا
مالی اوضاع اثر بر او شد. متولد تهران در شمسی
بازار در به کار و نداشت امکان تحصیل خانواده
حضورش پرداخت. فروشی برنج خرده به تهران
با او آشنایی باعث بازار  امینالدوله مسجد در
شد. دروس حوزوی فراگیری و برنامههای مذهبی
در بیست دهه پایانی سالهای در عسگراوالدی
و تجمعات در بود و فعالیتهای سیاسی متن
آشنا فداییان اسالم جمعیت با فعالیت تظاهرات
دوستانش در  از عدهای ۱۳۳۳ به همراه شد. در
را «موید» هیات نام هیاتی به امینالدوله مسجد
فعالیت به امینالدوله مسجد در و کردند تاسیس
با وی خمینی مبارزات شروع با شدند. مشغول
توصیه به قم رفت و آمد می کرد. به و شد آشنا او
و مساجد امینالدوله گانه هیاتهای سه خمینی
هیاتهای موتلفه اصفهانیهایبازار، شیخعلی و
طرف از عسگراوالدی دادند. تشکیل اسالمی را
بازار در شرعی وجوهات وصول مامور خمینی

شد. تهران
همراه به منصور جریان ترور در اوالدی عسگر
اسلحه نگهداری جرم به و موتلفه نظامی شاخه
سال در شد ولی محکوم ابد به حبس و دستگیر
وی  زندانآزادشد. گرفتو از قرار عفو ۱۳۵۶ مورد
شورای مجلس به اسالمی پیروزی انقالب از پس
امام امداد تاسیس کمیته و با یافت راه اسالمی

عهدهدار این نهاد در او عنوان نماینده به خمینی
مسئولیتشد.

از و سایه دیگری در مرد این که احتمال من
حسن آخوند سید خرس، به نام مستاجرین خانه
و روسها، مدرسه تحصیلکرده جمعه امام امامی
ایران تصمیم این در امنیتی»، مقام دیگر «مراد
بنام روحانیت تشکل پایهگذاری همانا که بربادده
بعید باشد، قم» علمیه حوزه مدرسین «جامعه
برای هم او امنیتی» با «مقام زیرا روابط نمیدانم.

بود. ابهام آمیز دستگاههایاطالعاتی
تهران جمعه امام آخرین امامی حسن  سید
او بود. سایه  و دولتمردی در پهلوی دوران  در
كیمیناژز در مدرسه «پرو» مقدماتی را تحصیالت
رسانید به اتمام می شد روسها اداره توسط كه
لوزان حقوق حقوق از دانشکده دکترای دارای و
نجف علمیه حوزه از اجتهاد درجه و سوییس
از وی دوم همسر و فرانسوی او اول همسر بود.
بین بودند. بیحجاب دو هر که بود دانشجویانش
آشکار دشمنی (شوهر عمهاش) مصدق دکتر و او
چه تهران، دانشگاه در سالهایمتمادیچه بود.
دردانشگاهملیاستادو یا درکانونوکالءجزهیات
مجلس در وکالتبود. برایگرفتنپروانه ممتحنه
از پس ولی شد برگزیده مجلس ریاست به هفدهم

کرد. کنارهگیری خود سمت از ماه یک
ازگروه حسنامامیدر اعیادمختلفبطور جدا
به را عید و میرفت «سالم» به مراسم روحانیون
عمرش تبریک میگفت. وی سالهای آخر شاه
برد و سر به سوییس در خود شخصی خانه را در
بعد از  رفت. دنیا از جا ۱۳۵۸ در همان سال در
اموالوی اما پروندهایتشکیلنشد انقالببرایاو

شد.») مصادره ایران در
دارد ادامه

برد علمیه حوزههای متن به را سیاست ثابتی پرویز چگونه

۱۴ صفحه از بقیه
و خطر... مداخله نظامی

خشونت و جنگ است. ايران دموکراسی خواهی
کرد. قربانی خواهد را جنبش همه اين از قبل

خشونتوجنگهرگزنمیتواندبهدموکراسی
ايران منجرشود، بهويژهدر ايران. حملهنظامی به
ويرانی ايران فقطدر خدمتمقاصدمداخلهگران،
خواهد منطقه در کل گرايشهای افراطی رشد و
از که را گروههايی اگر شد خواهم خوشنود بود.
را جنگ از طرفداری صراحت با بردهام، نام آنان

سازند. پشيمان نوشته ام از مرا و کنند تکذيب
پيشاز موخره:يکی ازدوستان که اينمقاله را
برایخودت اندرز گفتچرا بود، به خوانده انتشار
دشمنی و باشم که گفتم من میتراشی. دشمن
سود به حرفی بتوان اگر دارد اهميتی چه من با
سانسوری خود گفتم زد. ايران منافع و مصالح
و دشنام ترس از منافع ملی به کردن پشت و
۴۵ سال  از پس من است. دنائت ديگران توهين
پشتيبانی و جلب رای پی نه در سياسی فعاليت
مقامی تصاحب جايی و فکر نه به هستم و کسی
میگويم و آنچه استبداد. فروپاشی فردای در 
آن و مردم برای وطن سر دلسوزی مینويسم از

بس. و همين است،
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

فایلهای کند و نفوذ دیگر به رایانههای شبکه راه
نظر دیسک مورد بدافزار ببرد. بین از موجود را
را از هکرها ردپای تا میکند پاک را سخت رایانه
سرقت هکرها هدف که میشود گفته ببرد؛ بین
است. ترافیکشبکه بوده مسیر اطالعاتیا تغییر
بیانیه ای با انتشار گروه ناشناس دو گذشته ماه
در «آرامکو» نفتی تاسیسات به حمله مسئولیت

عهده گرفتند. بر را عربستان سعودی

اروپا اتحادیه هشدار
خشونت های به نسبت

سوریه در متقابل
نگرانیازگسترش مقامهایبینالمللیبا ابراز
دادهاندکه سوریههشدار خشونتهایمتقابلدر
به باید همحامیانحکومتاسد، هممخالفانو
برابر اتهام در بمانند و قوانین بینالمللی پایبند

باشند. پاسخگو جنگی جرایم ارتکاب
سوریه، بشر حقوق نظارت بر مرکز گزارش به
 ۲۰ آن، تصرف و پایگاهی به ورود از پس مخالفان
سرباز راکشتند.اتحادیهاروپاودیگرنهادهای ناظر
گسترش به نسبت این ماجرا پی در بینالمللی
نگرانیکردند. ابراز خشونتهایمتقابلدرسوریه
دردرگیریهایسوریه که از ماهمارچسالگذشته
آغاز شده،تاکنونبر اساس آمارسازمانملل بیش

مخالفان میگویند  شدهاند. نفر قربانی ۲۰ هزار از
نفر  ۲۷ هزار مرز از درگیریها کشتهشدگان تعداد

است. گذشته هم
روز بریتانیا خارجه امور وزیر هیگ، ویلیام
با دیدار تا در شد بغداد وارد این هفته چهارشنبه
کند. گو گفت و سوریه بحران عراق درباره رهبران
سفر در این که کرد اعالم بغداد ورود به از پس او
زیباری، هشیار نیز و نخستوزیر نوریالمالکی، با

کرد. خواهد دیدار خود عراقی همتای
که بیانیهای در فرانسه، خبرگزاری گزارش به
«این سفر آمده کرده منتشر هیگ دفتر ویلیام
دادن پایان برای جهانی جامعه تالش بخشی از
گسترده و در سوریه است.» نبرد به خونریزی
نیروهای وفادار میان همچنان سوریه خونبار در
مخالفان مسلحاش و اسد بشار رییس جمهور به

است. جریان در
دیروز، نیز رییس جمهور مصر مرسی، محمد
لزوم بر بروکسل  از خود دیدار در پنجشنبه، 
تاکید سوریه جمهور رییس اسد، بشار کنارهگیری
جمهوری که به عنوان رییس اسد را رفتار کرد و
خواند. قبول» غیرقابل میکشد را خود «مردم
باروسو، ژوزه مانوئل با از دیدار پس مرسی محمد
ریيسکمیسیون اروپا گفت: «برای رییسجمهوری
ندارد.» میکشدهیچجاییوجود را مردمخود که
ویهمچنینخواستار«پایاندادنبهخونریزیها»

حمایت کرد. سوریه» رژیم «تغییر و از شد

ایران  در خانه  اجاره 
۶۰ درصد  یکسال ظرف

است یافته افزایش
مرکزآمارایرانمیگویدکهاجارهمسکندرنیمه
آن  از قبل سال مشابه مدت به سال۹۰ نسبت دوم
سال ۹۰  اول نیمه به نسبت و ۶۰ درصد به نزدیک
این  است. داشته افزایش «۲۷ ممیز ۷ درصد» نیز
در خصوص«اطالعات آخرین گزارشخود در مرکز

در ایران شهری» در نقاط مسکن اجاره و قیمت
نیمه دوم سال۹۰ کهدر وبسایت رسمیاش منتشر 
اجاره ،۹۰ سال دوم نیمه در که است آورده کرده،
رشدی دوم سال۸۹، به نیمه ایران نسبت خانه در
مرکز آمار  درصدی» داشته است. «۵۸ ممیز نه
زیربنای مربع متر یک اجاره بهای متوسط ایران
 ۵۳» را ایران در ۹۰ سال دوم نیمه در مسکونی

است. کرده اعالم ریال» ۲۲۴ و هزار
منتشر ایران آمار مرکز که جدولی اساس بر
ایران، مختلف استان های میان در است، کرده
چشم تهران به در اجاره قیمت بیشترین افزایش
،۹۰ سال دوم نیمه  در که تهران در میخورد. 
را اجاره حوزه در کشور معامالت سهم بیشترین
هفت  (۳۴ ممیز است خود اختصاص داده به نیز
درصد)،قیمتاجارهیک متر مربعزیربنایمسکونی
«۲۱ ممیزهفتدرصد»  نسبت بهنیمهاول سال۹۰
یک  «۴۲ ممیز نیز ۸۹ سال دوم نیمه به نسبت و

است. داشته افزایش درصد»
اجاره افزایش خصوص در جدول این دوم مقام
خراسان  افزایش به استان «۳۱ درصد» با مسکن،
درصد»  پنج «۲۹ ممیز با نیز مقام سوم و جنوبی

است. گرفته تعلق استان ایالم به افزایش

و... سیاسی خبـرهای
۹ صفحه از بقیه


