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است تعطیل مدرسه Labor Day مناسبت به

آدیوس (بای بای)
سینیـور گونزالز

فراوان جنجالهای و کشمکشها از بعد
ایاالت کل دادستان گونزالز، آلبرتو باالخره
از کنارهگیری و استعفا به مجبور آمریکا، متحده
و چندین قاضی اخراج به او خود گردید. سمت
مجوز قانونی دادستان ایالتهای مختلف بدون
این باره در آمریکا کنگره به گفتن نیز دروغ و

متهم شده بود.
(۱)

کسی را گونزالز ناگهانی استعفای علت

که شده پیدا مدارکی است شایع اما نمی داند.
قانونی صورت غیر به گونزالز می دهد آلبرتو نشان
وارد قاچاقی با مکزیکی هایدیگر مکزیکو مرز از

است. رفته به ایالت تگزاس و شده آمریکا
(۲)

وزیر دفاع، رامسفلد، دونالد از استعفای بعد
آلبرتو و استعفای سفید، مشاور کاخ رود، کارل
درچهارچوب قانونیو قادرهمهچیز را که گونزالز
کامال بوش  جورج دهد، جلوه اساسی قانون 
قدرت از چگونه دیگر نمیداند و شده درمانده

کند! فقیه» خود استفاده «والیت
(۳)

میگویندگونزالزرامکزیکیانغیرقانونیچشم
مکزیکیاالصل خودش که گونزالز آلبرتو زدهاند.
قانونی غیر مهاجر کارگران اخراج موافق است
مکزیکیازآمریکابود.می گوینددعایدستهجمعی
است! بوده در این چشم زدن موثر کارگران این

(۴)
برای بازنشستگی گفت به خبرنگاران گونزالز
مکزیک سواحل زیبای از به یکی دارد دوست
او نخورد). کتک آنجا مکزیکیان از (اگر برود
رامسفلد بررسی پیشنهاد دونالد مشغول گفت
نوارهای توزیع و پخش شرکت یک تاسیس برای
ویدیوییمازوخیستیوسادیستیاستوشایددر

کند! سرمایهگذاری پروژه این
(۵)

دادستان مرتضوی،  سعید  که شده  شایع
شغل تقاضای سفید از کاخ نامهای طی تهران،
است. کرده را دادستانکلکشور، گونزالز، آلبرتو
اوضمنارسالسوابقکارخودچندقطعهعکس
بر آنها با میگویند (که خودش کفشهای از
زده) ـ کانادایی ایرانی کاظمی، خبرنگار زهرا سر
مرا «اگر نوشته: او است. کرده ضمیمه نیز را
میزنم تویسر همینکفشها با استخدام کنید
آمریکا قانونیوارد بهصورتغیر مکزیکیهاییکه
روزنامههای «نیویورک که گفته میشوند.» او
تایمز» و«لوسآنجلستایمز»کهمنتقد سرسخت
و آنها توقیفکرده کارهای جورجبوشهستندرا

است قرار میبندد! کارش شروع اول هفته در را
جدی را مرتضوی کار سعید تقاضای سفید کاخ
و «تخصص مخصوص ویزای طریق از و بگیرد

بیاورند! به آمریکا به نحوی را وی خبرگی»

کشور وزارت در «سپاه»
افشار، علیرضا  انتصاب  شایعات  باالخره 
نفوذ«سپاه فرماندهسابق«بسیج»وشخصیتبا
بهعنوانمعاونسیاسیوزارتکشور پاسداران»،
به هشتم مجلس انتخابات برگزاری مسئول و
حقیقتپیوست.اینبدینمعنیمیباشدکهاداره
و است شده واگذار «سپاه» و «بسیج» به کشور

شد. خواهد مردم کوفت هم انتخابات
کارجدید بعدازرسیدنبهدفتر افشار علیرضا
جا «آخیش! هیچ گفت: به خبرنگاران خودش

خونه آدم نمیشه!» مثل

نیامده بمب تا کنید فرار
برای اسراییل دولت که خواندم جایی در
کشورهای در که  یهودیانی جذب  و تشویق
کمکهای مشکلآفرین زندگی میکنند جوایز و
گفته این به است. کرده اعالم بیحسابی نقدی
کمک نقدی  دالر هزار ۱۰ اسراییل خبری، منبع
اسراییل، به مهاجر یهودی شخص هر برای
دالر برای  هزار و ۴۰ زوج ها برای دالر هزار ۲۰
گرفته نظر در بیشتر یا کودک دو با خانوادههایی
کمک های از غیر به اینکمکها میگویند است.
و مستمری ماهانه عنوان بیمه و دولت به دیگر

میباشد. خوراک و مسکن
اولینعکسالعمل من بعد از خواندناینخبر
کمک اینقدر که کسی است معلوم که بود این
تازه کلیامالک اروپا میگیرد و بالعوضاز آمریکا و
دارد میتواند صفر) خرید قیمت مستغالت (به و
چنینگشادهدستیهاییبکندوچنینپولهایی
«کشورهای کلمات روی بعد کمی نماید. خرج
رفتم. فرو فکر و به تمرکز کردم مشکلآفرین»

داریم؟ چند کشور مشکلآفرین دنیا در ما مگر
و را نفهمد کلمه رمز که این کسی است کدام
اسراییل به ایرانی یهودیان جذب از صحبت نداند
چیزی مثل که درست مثل این است؟ ناگهان
از جای باشم کرده کشف را داوینچی» «رمز 
میگویند که نکند تئوری رفقای من پریدم. خود
درستچند ساعتقبل ازحمله اعراببه برج های
روز۱۱ سپتامبر تمام یهودیان  دوقلوینیویورکدر
به را خود جان و شده آگاه تلفنی تماس طریق از

باشد. در میبرند، درست به سالمت
فقط را مانده اند ایران در که ایرانی یهودیان آیا
ایران از مادی اینچنینی میتوان تشویقهای با
آیا گرفت. فرا را پشتم سردی عرق کشید؟ بیرون

کند؟ را بمباران ایران قرار است اسراییل

است الزم کلفتتر پارچه
گذاشتنیکوثیقه باالخرههالهاسفندیاریبا
اسالمی جمهوری سوی دولت از سنگین بسیار
از خروج اجازه شاید و درآمده موقت بازداشت از
مسئوالن رفتار از که او کند. دریافت هم را ایران
روی بر هم باز بود شاکی  اسالمی جمهوری 
که و گفت خود پافشاری میکرد بیگناه بودن
هیچگاهقصد«انقالببراندازیمخملی» نداشته
و نخورده مصداق «آش اگر اضافه کرد او است.
ایران به آتی سفر باشد در درست سوخته» دهن
کیسه حمام از انقالب انقالب مخملی جای به او

کرد. خواهد استفاده

صیغههای قم کوفتتان
بشود...

اسالمی هر چه جمهوری نگذریم، حق از اگر
کمبودوکاستیداشتهو هر چهخرابیوبی آبرویی
دنیا ترویج تا سر و خشونت در سر قتل تنفر و و
مردم به خیلی صفا امر عشق و در کرده تشویق و

است. حال داده ایران

آن دولت و این صفای و عشق تبلور شاهکار
ازدواجموقت موردصیغه و را میتواندر آیت اهللاها
اصال که از ایران، دوستانم به گفته کرد. مشاهده
صنعت صیغه در نیستند، شایعات اهل دروغ و
این و اخیر پیشرفت بسیاری داشته سال چند
عادی کامال و طبیعی امری به شرعی فاحشگی
متبرک در شهر آنها گفته به تبدیلگشته است.
عنوان به را مذهبیقمهزارانزنسرویسخود و
تومانبراییک  قیمتهایی چون۱۰ هزار صیغه با
(۲۰ هزار  هفته یک برای تومان هزار ۵۰ شب،
تومان  ۲۰۰ هزار و فروشی) عمده تخفیف تومان
عمده تومانتخفیفسوپر براییکماه(صدهزار

عرضهمی کنند. فروشی)
فعال دختران و زنان همه که میگویند رفقا
حجاب و پوشش اهل شریف شغل این در
جمعهای نماز تاکنون هیچ بوده و قم استاندارد

نکردهاند. قضا را
کار مهندسی اش خودش که این رفقا از یکی
تسبیح و مساجد قم و دور کرده تهران ول را در
و طلبهها از بعضی میگوید میفروشد قبلهنما
عکس آلبوم الهی، امر این سهولت برای آخوندها
آمادهجهادصیغهشدهانددر که زنانودخترانیرا
نشان موقت عشق های طالبان به و دارند اختیار
از تا چند عکس حرفش اثبات برای او میدهند.
من از برای را حرفهای صیغهطلب این زن های
من لوچه و لب از را و آب فرستاده اینترنت طریق
برای را زنم موافقت است قرار است. کرده سرازیر
در زیارت برای ایران هفته ای به دو کوتاه سفر یک
گرفته سینه سرطان اخیرا که مادرم دیدن و قم
زنم که کنم پیدا راهی یک باید فقط کنم. جلب
۸۰ سالهام  مادر سرطان سینه در مورد مرا حرف

نشود. مشکوک من به و کند باور جوری یک

اسالمی؟ مد نمایش
مد نمایش عکسهای بچهها و بر هم هنوز
شده برگزار تهران در که را اسالمی پوشش و
همانطوری که میفرستند. ایمیل با بود برایم
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

 بقیه در صفحه ۴۲   

میتوانید مجسمکنیدعکسهایاین نمایشمد
خیلی هیلتون پاریس مد نمایش عکسهای با
آنزن آخری ولی منخودمشخصا از تفاوت دارد
پوشانده و سیاه رنگی پوشش با را بدنش که تمام
خیلی و کردم بیرون بود حال چشمانش فقط

دست داد. بهم بدی حالت اروتیک
(که نمایش این مسئوالن از کسی نیست
دختران و زنان سر به مالیدن شیره برای طبیعتا
برایامرکادوپیچشدن ایرانیومتقاعدکردنآنها
زنستیز بوده) بپرسد اگر برای مردان منحرف و
زنان پوشش اسالمیایناست که هدفحجابو
در امان و مردان شهوتطلب و از نگاه هوسبار
و برق و همه زرق این چرا بمانند پس محفوظ
می گویند اگر نقرهدوزی؟ و و طالکاری منگوله
میپراند چرا مردان چشمان از برق «موی سر»
نمایش سکوی سالن روی کچل با سر مانکنها
نیمنگاهی آنها کسیبه آیا ببینند تا نمیآیند مد
که کنیم راهی پیدا قرار است نه؟ اگر یا میکند
جلب رژیمجمهوریاسالمی توجهمردیرا زندر
هستند؟ چرا سکسی قدر این کفشها نکند چرا
جزایر قدر رنگهای شاد و مانتوها این  روسریها

کاراییب را دارند؟
نمایش این  برگزارکنندگان  جای  اگر  من
حرام را و پول بیتالمال خودم وقت بودم مد
گونی مانکن ها یک کیسه همه و بر تن نمیکردم
سیاه یا قهوهای میپوشاندمواگر اعتراضی از کسی
قامت و یک شکل یک زنان همه درمیآمد که
برنج مانکن یک مارکمتفاوتاز شدهاندرویهر
تا آمریکایی می زدم حتی یا یا تایلندی باسماتی
رقابت وچشموهمچشمیخواهرانبرای پوشش
مردان توجه ولی بماند خود جای سر لباسشان و

گردد! برنج داخل گونی منحصر به فقط

کیـو «کیـو جدید ورژن
بنگ» بنگ

منبااینآهنگ«کیو کیوبنگبنگ»گوگوش
هم و دارد خوبی آهنگ هم میکنم. حال خیلی
برای را داشتم آن که وقتی زیبایی. دیشب شعر
چندمینبازباصدایپنجبلندگویاستریویخانهام
و است مردانه خیلی شعر که دیدم میکردم گوش

و میطلبد چالش به آهنگ این در را برادران فقط
محکومبهقبولچنینانقالبمسخرهای می کند.

شد؟ چطور حقوق زنان پرسیدم پس خودم از
برای دستکاری کمی با را آهنگ این شعر
به را آن کرد موافقت اگر که فرستاده ام گوگوش
آهنگ برای این و ورژن دوم جدید عنوان آهنگی
دریافت جوابی امروز بخواند. تا هم ایرانی زنان
آهنگوشعر میدانمسرش شلوغاست. نکردهام.

خواند: میتوان هم اینجوری را
منگ هوای پخته ظهر مرداد، صالت
تنگ مانتوهای با بی حجاب بچه تا دو

تنگ کوچه یک ته
«استریت گنگ» با قاطی شده

بنگ کیو «کیو  دشمن، جنگ میرفتیم 
بنگ»

کوچه اون توی کشتیم؟ همسایه پسر چقدر
بنبست

خاطرت خواهرم  بود، سادهای فصل  چه
است؟

و شاد بی خبر پارتی، همه همه سرگرم
نمی داد اصال غصه، خبر از روز کسی

بود چاتانوگا شبای جمعه، خوش شبای
بود ما راه کوچینی، پریوه چراغ و کازبا

شهرام دیسکوی گرفتیم تو اون بوسهها چه
خاطرت خواهرم نخوردیم، اصال کتک

هست؟
زیرزمینخوابیدیم تو دیدیم، ممنوعه چقدر

فرهاد پیام جدل بود سر و بحث همش
نشئه «بیجیز» یکی خمار فرخزاد، یکی

خاطرت خواهرم بود،  سرگیجهای  عجب
هست؟

رفت کوتاه آستین و مرد بهار
به رویت زمستان رفت و شورت کوتاه دامن

ریشها تصویر شکستکشتیمهتاب در
گل از برادرهای حقیقی، تفنگهای

کیو هم «کیو  باز رو... گردش چرخ ببین 
بنگبنگ»

«گشت» هجوم توی مردیم دفعه صد شبی
خاطرت خواهرم  بود، وحشتی فصل  چه

هست؟
خوردیم شالق چقدر

خوردیم نچیده از باغ میوه

خوردیم داغ قیمه و شلهزرد
هست؟ خاطرت خواهرم

دوبی رسیدیم به دست چمدانی به
رسیدیم کی که ندانستیم بود سریع چه

و آب بودیم تشنه
رسیدیم... «می» زیارت به

دلتنگ نامردانه هوا اکتبر، ظهر صالت
تنگ تاریک و مهاجر در هتلی تا دختر دو
خوشرنگ و براق مویی و باز دکمههای با

بازی به نشستند
رنگ دکمه و یک مشت با

 Come on بنگ»... بنگ کیو «کیو آن... کام
«کیو کیو بنگ بنگ»

گیم با حاله این چقدر
«کیو هم باز بنگ»... بنگ کیو «کیو هم باز

بنگ بنگ»... کیو

کن ثابت مردی اگر
شمال در شده از عکس یک پارتی پر اینترنت
و «اورجی» چه هر روی عکسهایش که تهران
دیسکوونایتکالبغربی راکممیکندو درجیب
خودمی گذارد.حدودصد نفردختروپسرخوشگل
هنرپیشگانفیلم لباسهاییشبیه بیحجاببا و
با آرایشهایغلیظو موهایسیخو «ماتریکس»
بلوندوبنفشزیرچراغهایچشمک زنمیرقصند
و روی می گیرد را عکسشان کسی که از این و
از معلوم است ندارند. ابایی اینترنت میگذارد
تومان خانوادههایپولدار شهرهستند ومیلیونها
فقطبرایرشوه بهپلیسوبسیجی ها خرجکردهاند
باتوم و شالق و به هم نریزند را آن ها مهمانی تا
و چنین غربی در وجود دنیایی که آن نخورند. با
زیر مانتوها و چادرهای دختران ایرانی پیشرفته در
پارتی چنین برقرار کردن در مورد ولی ندارم شکی
تردید دارم. کمی عظمت این با تهران رقصی در و
همه که است علت این به فقط تردیدم علت
فقط دخترانموهای بلونددارندوچنین چیزیرا

دید. میتوان ایران از خارج در
توصیهمنبهبرگزارکنندگانچنینمهمانی هایی
(کهطبیعتا برایکمکردنروینیروی انتظامیو
اثبات برای که است این است) احمدینژاد دولت

(و نه در شده برگزار تهران در پارتی این که این
یکی مهمانان از یکی استکهلم) یا و لوسآنجلس
روزنامه«کیهان»،چاپتهران، ازشمارههایآخر
در ما دهد تا نشان دوربین به و دست بگیرد در را
آمریکا اینقدرقاطینکنیمومطمئنباشیم پارتی

خارجی. نه است وطنی

تردیدها و تشبیـهات
و خوشگل دختر یک با خالی جاتون دیشب
که بود وقتش دیگه شدم. آشنا آمریکایی مامان
لجوجانه سیاست آمریکا در اقامت سالها از بعد
و بگذارم کنار را خودم قورمهسبزی» «فقط
چه «همبرگر» و «پیتزا» و «استیک» که ببینم

دارد. مزهای
چارهای ولی بسوزانم را دلتان نمیخواهم
جدیدم (ولو دختر دوست این از کمی ندارم که
به قدش کنم. برای شما تعریف اغراق) کمی با
ستونهای بلندی میالده. پاهاش به برج اندازه
توچال آبشارهای مثل موهاش جمشیده. تخت
اصال و سبالن. البرز قله های سینههاش مثل و

لوت کویر مثل و ندارد شکم ناحیه در برآمدگی
میزنه حرف که وقتی صافه. و مسطح و تخت
صبحگاهی قصه های لطافت و نرمی به صداش
گرمی آبگرمهای دستانش تهران قدیمه. رادیو
اقاقیاهای بوی بوی عطر بدنش دارد. را رضاییه

دارد. را شیراز خیابانهای
ببینمش. بار برای دومین است قرار فردا
اخالقش ظاهریاش زیبایی از غیر به کند خدا
عصبانی و احمدینژاد مثل و باشد هم خوب

بداخالقنباشد...

«حزباهللا» دانشگاه
«حزب اهللا» گروه سخنگوی قبل چندی
جمهوریاسالمیازتشکیلهیاتامنایدانشگاه
استبه قرار این دانشگاهکه داد. «حزباهللا»خبر
نامدانشگاه«امامحسنعسگری»باشدبهزودی
درخواست علوم وزارت از را خود فعالیت جواز
وزارت مخالفت صورت در است قرار کرد. خواهد
و علوم وزیر «حزباهللا»، فعال اعضای  علوم

شد! توزیع قم شهر در اخالقی غیر اینترنتی دیدن پایگاههای مخصوص عینک
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صورتی در تنها شدن جهانی نیستند. آن به
میشود که کشور یک توسع در سبب تسریع
دهند اجازه شهروندانشان به سیاست گذاران
تجارت و در مقابل آزادسازی اقتصادی که با
ماشینتوسعهسوار سرمایهگذاریبینالمللیبر
تکنولوژی رشد  و توسعه  ماشین  این  شوند.
توسعه داخلی، رقابت الزم، سرمایه  جدید، 
برای قوی انگیزههای و صادراتی بازارهای
میآورد. ارمغان داخلی را به سیاسی اصالحات
در چشمگیر بهبود و توسعه و رشد نیز نتیجه
خواهد نسل دو یا یک در زندگی استانداردهای
در بودیم. در شرق دور شاهد که چیزی بود؛
خود بر میخواهند جاییکهکشورها حقیقتدر
پایان ناخوشایند کنند، دشواری، انزوا و تکیه
و ناشیاز جهانیشدننیست حرکتشانتقصیر
کشورها آن سیاستگذاران اصلی مقصر بلکه
ملل میان در درآمد نابرابری داستان هستند.
روند عنوان شد. اینجا در که آن است از بیش
ایاالتمتحده و دیگرمللتوسعهیافته موجود در
با بین کارگران درآمدها شکاف بیشتر طرح به
حرکت دستمزد پایین کارگران با باال و دستمزد
توسط اول درجه  در شکاف این است.  کرده
آمده وجود  به کارگری مهارتهای تفاوت در
که اقتصادی بینالملل.  تجارت وسیله  به تا
را مشاغلی طبیعتا میباشد اطالعات بر پایه
تکنیکی و مهارتهای به که میآورد به وجود
پایه که بر اقتصادی تا دارد تخصصی تر احتیاج
در ایاالت نتیجه در است. و کشاورزی صنعت
شکافدرآمدی بین  در۱۵ سال گذشته،  متحده
که آنهایی و دانشگاهی با تحصیالت کارگران
افزایش حال در داشته اند دبیرستان دیپلم فقط

است. بوده
امر به این جهانی تجارت احتماال اینجا در
در که چرا کرده است، متحده کمک در ایاالت
تجارتحرکتبهسمت که تئوریبیانمیشود
دارد تسریع تکیه کارگر ماهر بر که صنایعی را
میکندامامهمترینموتورتغییردرایاالت متحده
درطولآنزمانابداعاتتکنولوژیکبودهاست.
با مقایسه تغییر تکنولوژیدر زیاد اهمیتنسبتا
تغییراتشغلی قابل روندهایاخیر از تجارت در
کار ایاالت دپارتمان بررسیهای مشاهده است.
آمریکاییها نشانمیدهدکهسهچهارم متحده
۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ تغییر  سال در خود را شغل که
اقتصاد دادهانددرحالکار کردندر بخش هاییاز

است. بوده مجزا از تجارت تقریبا که بودهاند
با تجارت که تولیدی در بخشهای حتی
با تکنولوژیکی تغییرات دارند، بیشتری رابطه
کار بازار تغییر اصلی موتور عنوان به تجارت

رقابتمی کند.
تغییرات خاطر بینالمللی اغلب به تجارت
و می گیرد قرار سرزنش مورد تولید در شغلی
در افزایش تولید را باید علت اصلی آن که حال
چرا که توضیح میدهد این امر کرد. جستجو
میکنند، فعالیت تولید در که کارگرانی تعداد
است،  مانده باقی ۱۹۹۰ ثابت دهه  همچنان در
یعنی  میباشد، ۱۸ میلیون از بیشتر چیزی که
هر  در متوسط۳/۸ درصد حد تا تولید که زمانی

 ۵/۵ است (و دهه افزایش داشته آن سال در
.(۱۹۹۴ درصد از سال

مهمترین تکنولوژی اشتغال، با رابطه در
نابرابری در تغییرات توضیحدهنده متغیر
(Willialm Cline) کالین ویلیام درآمدهاست.
تجارترویدستمزدها، تاثیر بر خود مطالعه در
نتیجهمیگیردکهتجارتبین المللیومهاجرت
مسلط نیروهای صورت به باورنکردنی طور به
پس درآمدهاند. دستمزدها نابرابر افزایش در
مدل تجارت و کارگیری به و از بررسی مطالب
تکنولوژی تغییر کالین درآمدها، توزیع برابری
زیادیمهمترینعامل حد تا را مهارتها مبنیبر
این طول در میداند. درآمدها نابرابری رشد در
همدیگر با مهاجرت و بینالمللی تجارت مدت
که را نابرابرساز خالص نیروهای دهم یک تنها

فعالمیباشندشاملمیشوند.
اگرهدفکاهشنابرابریمی باشد،سیاست
آن به جهت دستیابی عنوان ابزاری به تجاری
هدفمناسبنیست،پاسخصحیحبهاینتقاضا
موانع رفع از بیشتر، جلوگیری مهارت های برای
تجارینیست بلکهافزایشسطحکلی مهارتهای
در بی نتیجه تالش جای به و است کار نیروی
کارگران در آمادگی باید بر دیروز، حفظ مشاغل
برآوردهکردنتقاضاهایبازارکاربرایمهارتهای

کرد. تخصصتمرکز

فرجام
جهانیشدنفقطمسیریسادهبرایگسترش
بینالمللی مرزهای سراسر در اقتصادی آزادی
بیان کرده مطرح شدن جهانی که بحثی است.
مجرداینبحثقدیمیدرمقیاسجهانیاستکه
آیامسیررسیدن به رفاهوسعادت از میانبازارهای
یا حکومتی متمرکز برنامهریزی از یا میگذرد آزاد

این دو؟ بین راه سومی
عقیده داریدکه بازارهای آزادنیروهایی اگرشما
برای سعادت بشرمخرب هستند رهاساخته که را
حکومت کنترل فعال دخالت وسیله باید به و
اینخواهدبودکهجهانیشدن تمایلشما شوند،

کنید. مشاهده تهدید یک عنوان به را
در که  آزاد بازارهای دارید عقیده اگر شما
نظام خود ذاتا می کنند فعالیت قانون چارچوب
نامرئی آن دستی اسمیت، آدام گفته به بخش و،
آنگاه سوق میدهد، سعادت بزرگی سوی به را
اینخواهیدداشتکهجهانیشدن تمایلبه شما

یکنعمتببینید. را
نظر به صحیح تر  دوم عقیده این که علت
میرسدایناست کهنهتنهاتوسط تئوریاقتصادی
موردحمایتاستبلکهتوسطتجربههایسختبه
حرکت اصل است. در شده نیز اثبات آمده دست
بر پایه شدن به سوی جهانی جوامع به رشد رو
بلکه است صورت نگرفته ایدئولوژی کور یا هوس
بدیلها دیگر آشکار ناتوانایی و شکست خاطر به
گسترش دریافته اند که ملتها است. این بوده
حمایت بازارها این از نهادهایی که و آزاد بازارهای
که رفاه ثمرات به نسبت را امید بهترین میکنند
به بشریت از وسیعتری دامنههای توسط میتواند

میکند. پیشنهاد را آید، دست
دموکرات» «لیبرال اینترنتی پایگاه از نقل

فرصتها و از منظر تهدیدها شدن فرآیندجهانی
۱۳ صفحه از بقیه

بهگروگانگرفتهوموافقت او راکسب خانواده او را
این دانشجویان احتمالی که علت این به کنند.
دانشگاه ازضریبهوشیباالییبرخوردارنخواهند
بودترتیبیدادهشدهکهورودبهایندانشگاهبدون
دیپلم داشتن باشد و امتحان ورودی و کنکور

دبیرستانضرورینباشد.
کرد امیدواری اظهار «حزب اهللا» سخنگوی
سطح در بتوانند دانشگاه این دانشجویان که
چون دانشگاههایی دانشجویان با بینالمللی
رقابت «استانفورد» و «کمبریج» «هاروارد»،

باشند. آکادمیکداشته
اینمواددرسی اینسخنگو بعضی از گفته به
تاریخ پیشبینیشده اند: بهشرحزیر ایندانشگاه
نوآموزان، قرائت برای عربی قرآن، اسالم، قرائت
عربی،مکالماتعربی،تاریخچهصهیونیسم،تاریخ
فلسطین،آشپزیلبنانی،بمبشناسیمقدماتی،
شیمی بمبگذاری، برای خرید مراکز نقشهکشی
جامعهشناسی دستی، بمبهای ساخت برای
نیروی سازمان روانشناسی اردوهای پناهندگان،
باالخره و قصد سوء تاکتیک و تکنیک ملل،

بر... دور و نزدیکزن موشکهای مکانیک

خالی از شوخی
۲۹ صفحه از بقیه

در  شده از کارگران بازداشت نفر یازده ۱۰۸ـ 
مراسم روزجهانیکارگردرسنندجبهاتهام اخالل
تجمعغیر آسایشعمومیوشرکتدر و نظم در
انقالب  و عمومی دادگاه ۱۰۴ شعبه در قانونی
و ۱۰ ضربه  حبس ۹۱ روز به هر کدام سنندج
کارگرانی اسامی شدند. محکوم تعزیری شالق
از: عبارتند شدند محکوم شالق زندان و به که
یداهللا مرادی، طیب اقباللطیفی، خالدسواری،
فارسگوییلیان،صدیقامجدی،حبیب مالیی،
چتانی، طیب رجبی، محیالدین کلکانی، اهللا
(اتحادیه اندریاری عباس  و صبحانی صدیق

(۸۶/۵/۱۴ و بیکار اخراجی سراسری کارگران
ابراهیممددی، عضو سندیکایکارگران  ۱۰۹ـ 
اتهام حومه، به و تهران واحد اتوبوسرانی شرکت
تبلیغعلیه نظام،تبانی و اجتماعبرای برهمزدن
به شعبه۱۴ دادگاه  محاکمه جهت امنیت کشور

  (۸۶/۵/۱۶ (ایسنا شد. احضار تهران انقالب
محمدجراحی،عضوسندیکایکارگران  ۱۱۰ـ 
نقاشوتزییناتساختمانیوعضوکمیتهپیگیری
تبریز، شهر کارگری در های آزاد تشکل ایجاد
(وبالگ شد. بازداشت امنیتی ماموران توسط

(۸۶/۵/۱۷ دمکرات سالم
رضوی،  داود سید مددی، ابراهیم ـ  ۱۱۱
و گوهری نوروزی ابراهیم سلیمی، یعقوب
کارگران سندیکای اعضای از جابری همایون
حومه، جهت و تهران اتوبوسرانی شرکت واحد
پیش ماه یک از که اسانلو منصور با همبستگی
مراجعه وی منزل به میبرد، سر به زندان در
به همراه رضا صادقی توسطنیروهای بودند کرده
منتقل شدند. اوین زندان به و امنیتی بازداشت
(سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهران

(۸۶/۵/۱۹ حومه و
یعقوب سلیمیعضوسندیکای کارگران  ۱۱۲ـ 
اتهام حومه به و تهران واحد اتوبوسرانی شرکت
تبلیغ علیهنظامو اخاللدرنظموامنیتعمومی
انقالبتهران  دادگاه بهشعبه۱۴ جهتمحاکمه

(اعتماد۸۶/۵/۲۲)   شد. احضار
منصور  مدافع وکیل موالیی، یوسف ـ ۱۱۳
کارگران سندیکای مدیره هیئت رییس اسانلو،
اعالم حومه، و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت
کردم. وی اوین مالقات در زندان موکلم با کرد
ضرب مورد بازداشت هنگام در موکلم افزود:
مشهود بود. آثارش هنوز گرفته و شتم قرار و
(ایسنا  گردید. بازداشت ۲۰ تیر تاریخ در نامبرده

(۸۶/۵/۲۳
برخی  مدافع وکیل خورشید پرویز ـ  ۱۱۴
واحد شرکت سندیکای پرونده متهمان از
به رضوی داود سید داشت: اظهار اتوبوسرانی
علیه نظام و تبلیغ علیه امنیت ملی اتهام اقدام
انقالب  دادگاه شعبه ۱۴ در ۳۰ مرداد روز در
سلیمی همچنین یعقوب محاکمه شد. تهران
شرکت کارگران سندیکای اعضای از دیگر یکی
واحداتوبوسرانیبهاتهامیمشابهدرهمینشعبه

( ۸۶/۵/۲۸ (ایسنا شد. خواهد محاکمه
که  کارگری فعال صادقی، طاهر ـ  ۱۱۵
در برابر  حضور هنگام در ۱۸ مرداد ماه روز در
هم بود، شده بازداشت اسانلو منصور منزل
زندان   ۲۴۰ بند در انفرادی سلول در اکنون
سایر که است درحالی این میبرد سر به اوین
فاطمه همراه به سندیکا بازداشتشدگان
بند۲۰۹ زنداناوین انتقال یافتهاند.  حاجیلو، به
بشر» حقوق «گزارشگران دانشجویی (کمیته

(۸۶/۵/۲۷

انتظامی: نیروی توسط مردم قتل
به  انتظامی نیروی تیراندازی  براثر ـ  ۱۱۶
بانه شهستان ورودی در خودرو یک سرنشینان
شدت مجروح به نفر یک و شدند نفر کشته سه
بشر حقوق و سیاسی زندانیان از (انجمن گردید.

(۸۶/۵/۲۱ ایران در
در  مهاباد، اهل احمدی، سید بایزید ۱۱۷ ـ
انتظامی نیروی تیراندازی اثر بر پیرانشهر جاده

(وبالگ موکریان۸۶/۵/۲۱) شد. کشته

اعدام: به محکوم سیاسی زندانیان
قوه  سخنگوی جمشیدی، علیرضا ـ  ۱۱۸
عبدالواحد و عدنانحسنپور اعالمکرد: قضاییه،
محاربه اتهام به کرد، روزنامه نگاران بوتیمار،

(۸۶/۵/۹ (ایسنا شدهاند. اعدام به محکوم
هواپیماربایی  که به جرم حردانی خالد ۱۱۹ـ 
در و شده اعدام به محکوم پیش سال هفت از
اجرای شش شعبه می برد از سوی سر به زندان
 ۱۳ روز را وی اعدام حکم انقالب دادگاه احکام
امیر کبیر نامه (خبر کردند. مشخص مرداد ماه

(۸۶/۵/۰۱

سنگسار:
مکرمه  مدافع وکیل  صدر،  شادی ـ  ۱۲۰
برای ازدواج عقد و محضر گفت: در ابراهیمی،
۹۹ ساله جاری  صیغه عقد موکلم و جعفر کیانی
بزرگ  فرزند افشین،۱۴ ساله، ویافزود بود. شده
در جعفر بوده. شناسنامه دارای مکرمه، و جعفر
شد. سنگسار تاکستان کند» «آقچه روستای
آنان کشته با جعفر که سنگ هایی به با اشاره وی
حالی در سنگسار از پس جعفر گفت: است شده
بود شده له و شده بود بینیاش کنده و گوش که
همچنانزندهبودو وقتی پزشک قانونیزندهبودن
یکبلوکسیمانی بزرگ آقای... با کرد را تایید او
(عصر میرساند. او را به قتل و میکوبد سرش بر

(۸۶/۵/۲۲ ایران

محکومین به اعدام:
از جا کمبود که به علت است بوده (۲۲مورد

شد.) خودداری ها آن یکایک به اشاره

اعدام توسط شده احکام اجرا
دادگاهها:

از جا کمبود که به علت است بوده (۱۵مورد
شد.)  خودداری ها آن یکایک به اشاره

عمومی: سرکوب به مربوط اخبار
جانشین  ذوالفقاری، حسین سردار ـ  ۱۵۸
طرح آغاز از کرد اعالم انتظامی، نیروی فرمانده
اجتماعی امنیت ارتقای و بدحجابی با برخورد
۹۷۷ هزار نفر تذکر ارشاری داده شده است.  به
اراذل  اتهام به ۲۰۹ نفر و هزار چهار همچنین و
داده تحویل قضایی مراجع به و دستگیر اوباش و

(۸۶/۵/۱۰ (ایسنا شدهاند.
«اراذل و  عنوان با متهمان ۱۵۹ـ  پرونده های
اوباش»درشعبه۷ دادیاریاستانتهرانبهریاست 
از این یکی مادر میشود. رسیدگی قاضی نمازی
لیست در که پسرش خواندار نام هانی به متهمین
فرزندشخبر از شکنجهشدید دارد قرار اعدامیها
اما برده اند، اعدام تا چوبه را وی بار دو که میدهد
پایش ترقه زیر شده، بسته چشمهایش زمانی که
اکنون هم بازداشتشدگان اکثریت  انداختهاند.
گونه هر از و میشوند نگهداری کهریزک سوله در
کنونحدود تا امکاناتبهداشتیمحرومهستند.
جان شکنجه های وارده شدت بر اثر نفر هشت
حقوق «گزارشگران دانشجویی (کمیته باخته اند.

بشر»۸۶/۵/۱۶)
به جرم شرکت  دختر هشت نه پسر و ۱۶۰ ـ
المپیکتهرانبه حوالیدهکده در پارتیشبانه در
اتهامرابطهنامشروعتوسطماموراننیرویانتظامی
شش بازداشتشدگان میان در شدند. بازداشت
میان پسران بازداشت شدهسه  و در دختر۲۵ ساله
جوانانبازداشت  پرونده زیر۱۸ سالمیباشند. نفر
دادسرای بازپرسی چهار شعبه اختیار در شده

(۸۶/۵/۱۶ (ایسنا دارند. قرار نوجوانان

عمومی سرکوب به مربوط اخبار
بد با مبارزه عنوان تحت زنان

حجابی:
امنیت  پلیس حسینی، رییس یداهللا ـ ۱۶۱
 ۹۲۵ و هزار سه ماموران گفت گیالن، عمومی

«بد اتهام به را  گیالن استان بانوان  از نفر 
هزار دو این تعداد دستگیر کردند. و از حجابی»
نامبرده  مراجعقضاییمعرفیشدند. به و۷۷ نفر
از بانوان  و ۲۱۴ نفر ۲۵ هزار به همچنین افزود:
از و شفاهی داده شد ارشاد «بدحجاب» تذکر و
۸۴۹ نفر نیز تعهد کتبی اخذ شده  یک هزار و

(۸۶/۵/۲۵ (فارس است.

اجتماعی: اخبار
آموزش  رییس مرکز نورالدین میرزایی، ۱۶۲ـ 
نه گفت: پرورش، و آموزش وزارت دور راه از
شش  باالی جمعیت از نفر هزار ۸۷۱ و میلیون

(۸۶/۵/۰۳ (ایرنا هستند. بیسواد کشور سال
کمیسیون  عضو ثروتی، موسیالرضا ۱۶۳ ـ
توجه اجتماعی مجلسشورایاسالمی، گفتبا
وضعیت و تغییر تعداد جمعیت، گزارشها به
نظر میرسد کشور به در تورم موجود اقتصادی و
فقر  زیر خط کشور  در نفر  میلیون   ۱۲ حدود
کنون تا میباشند. مطلق و شدید
نسبی، خط فقر چهار نوع حداقل
ایران در خشن و شدید مطلق،
بگیرد قرار اگر مبنا که شده تعریف
بسیار جمعیت فقیر کشور تعداد
که میباشد شده داده آمار از زیادتر
تامین زیر پوشش وزارت رفاه و باید
(سرمایه بگیرند. قرار اجتماعی

(۸۶/۰۵/۲۱
زارعی،  رضا سردار ـ  ۱۶۴
استان انتظامی نیروی فرمانده
از تن دهها  کرد:  اعالم  تهران،
شرکتکنندگان در یک پارتیشبانه
قوه دستور به کرج شهر محمد در
انتظامی نیروی توسط قضاییه
وی گفته به  شدند.  بازداشت 
داک رپ، اصالن، مارال، گالره،
از دی جی وحید گروه و دانیال
مراسم این دستگیرشدگان جمله
«گاردین»، روزنامه میباشند.
چاپ بریتانیا،گزارشدادتعدادی از
ایرانیانیبودهاند بازداشتشدگاناز
برایشرکتدر کهازسوئدوبریتانیا
(ایسنا بودند. کرجرفته کنسرتبه

(۸۶/۵/۱۵ سی بی بی و
قوه  سخنگوی جمشیدی، علیرضا ۱۶۵ ـ
پارتی  دستگیرشدگان از ۲۴۲ نفر گفت قضاییه،
قرار گرفتند.۱۵ نفر  بازجویی مورد در کرج شبانه
محل ایجاد و فعل حرام اتهام ترویج به آنها از
بازداشت بهسرمیبرند.(ایسنا فسادهمچناندر

(۸۶/۵/۲۴
پلیس  رییس بزمون، مجید سرهنگ ۱۶۶ـ 
به  ۲۰ نفر کرد اعالم کرج، شهرستان انتظامی
کوی منطقه در شبانه پارتی یک در شرکت جرم
بازداشتشدند. قوه قضاییه دستور کارمندانبه

(۸۶/۵/۱۷ (ایرنا
مفاسد  با مبارزه اداره گشتی نیروهای ۱۶۷ـ 
اجتماعیپلیساطالعاتوامنیتعمومیمشهد
نامشروع  اتهامبرقراریرابطه به ۱۷ زنو ۱۷ مردرا

(۸۶/۵/۲۳ کردند. (ایسنا دستگیر شناسایی و
رییس  سرهنگسید محمد حسینی، ۱۶۸ـ 
بزرگ، تهران مفاسد اجتماعی با مبارزه پلیس
علت  بدحجاب به و پسر ۵۰ دختر کرد اعالم
توسطنیرویانتظامی یکپارتیشبانه در حضور

دستگیرشدند.
باعث  که عروسی کاروان  ۱۰ با افزود وی
پایانی ساعات در مردم آسایش سلب و ترافیک
چنین هم شده است. بودند، برخورد شده شب
مردان و آن زنان مراسم عروسی که در با پلیس
کرد خواهد مقابله شدت به باشند مختلط
که مراسم  ویال و باغ ۲۰ مالکان به تاکنون و
تذکر داده شده بود برپا در آن عروسی مختلط

است. شده
ارتقای اثرات طرح اشاره به ادامه با در وی
به  بدحجاب زن ۱۲ هزار گفت اجتماعی امنیت
میان این از و یافتند انتقال انتظامی پایگاههای
(ایسنا  تحویلمراجعقضاییشدند. فقط۱۵۰ نفر

(۸۶/۵/۳۰
استان  زندانهای كل مدیر امیری، ۱۶۹ ـ
استان كرمان زندان های كل اداره كرمان، گفت
زندانیان اولیه  نیازهای تامین به قادر  دیگر
درمانی و  بهداشتی و غذایی مواد جمله  از
نگرانی شدید زندانها كل مدیر آنها نیست.
شدید كمبود درباره استان زندانهای مسئوالن
و شركتها بیاعتمادی و نقدینگی عدم و اعتبار
نشدن پرداخت اثر شهر در سطح فروشگاههای

(۸۶/۵/۳۰ كرد. (ایسنا بیان را مطالبات آنها

عمل می آورند. به جلوگیری با موکلم اینجانب
 (۸۶/۵/۳ (ایسنا

موسس  عضو هیات جوانمیر مرادی، ۱۰۶ ـ
بیکار و اخراجی  کارگران  سراسری  «اتحادیه 
شرکت  کارگران از ۶۰۰ تن حدود گفت ایران»،
فاز پاالیشگاه در «اویک» مجموعه زیر «گاما»،
حقوق  ماه است که ۹ و ۱۰ عسلویه، مدت سه
اینکارگرانبرایاعتراضدست دریافتنکردهاند.
۴۰ نفر  حدود شرکت مدیریت زدند. اعتصاب به
داشتند عمده نقش اعتصاب در که کارگرانی از
شرکت  ۱۲۰ کارگر همچنین کرد. اخراج کار از را
پیمانکارانشرکت «تیآیجی «پارسحاس» از
هفت فازهای شش، گاز پاالیشگاه در دی» فعال
که حقوق هشت عسلویه مدت سه ماه است و
دست اعتراض برای کارگران نکردهاند. دریافت

زدند. اعتصاب به
(۸۶/۵/۷ فردا (رادیو

در  یک کارگر ۲۴ ساله دست راست ۱۰۷ ـ
کارخانهای نقاله در نوار کردن دستگاه تمیز موقع

گردید. قطع شهریار شهرستان در
اسالمی۸۶/۵/۱۱) (جمهوری

و... مستمر گسترده، نقض
۱۹ صفحه از بقیه
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