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هفته اخبار تفسیـر
ساده زبان به گذشته

این چین بود. در زلزله مهم هفته اخیر خبر
را  خود جان چینی ۵۰ هزار فاجعه عظیم حدود
بردند. فرو ماتم و غم در را دنیا و دادند دست از
چند انسانی حدود بزرگ فاجعه از این غیر به
میلیون ظرف وقوریوبشقابچینی نیز شکسته
کشورهایدنیا برای شدند. کمکهایبسیاریاز
گشته سرازیر چین کشور به زلزله این بازماندگان
نظیر آمریکا اهدایی کمکهای از بسیاری است.
پتوو سوپهایرشتهایخشک، چراغقوه،چادر،
همهساختخودکشورچین بودهوقبالبهآمریکا

صادر شدهبودند.مسئولینحزبکمونیست چین
دارند دست کماکان در را کشور امور این اداره که
بیلیاقتیدولتبرایارسالکمک از که مردمیرا
بهموقع مجروحانوبیخانمانانشکایت داشتند
هنوز میدانید و گفتند: کردند دعوت آرامش به
یکمیلیاردوخرده ایجمعیتباقی ماندهودست
کشورهای تبعیتاز داریم؟دولتایرانبه نخورده
حادثه این در کمک برای را خود آمادگی غربی
است قرار است. نموده اعالم و غمانگیز دلخراش
اسالمی جمهوری دولت کمکی محموله اولین
محموله کشور شود. این فردا وارد این چین به
تنخرما جهت چهارصد و تنشلهزرد شامل صد
میلیاردی یک بین جمعیت در پخش و خیریه

بود! خواهد چین

*
توفان با هنوز سابق) (برمه میانمار کشور
به دست خود (سایکون) خود دریایی گردباد و
چین که علت این به چین است. زلزله گریبان
کشور و محبوبتری استفاجعه معروفتر کشور
کاهش و باعث داد قرار تاثیر را تحت میانمار
مختلف نقاط شده از انسانی گسیل کمکهای
خبرنگاران به میانمار دیکتاتور رهبر گردید. دنیا
نگران  زیاد نفر ۱۰۰ هزار کشته شدن از گفت: ما
همین تعداد آینده سال در بود نیستیم چونقرار

کنیم! اعدام خودمان را

*
دست با  خاورمیانه سفر از بوش جورج 
با دست و برخی از رسانهها) گزارش خالی (به
برگشت. آمریکا بقیه رسانهها) به گزارش (به پر
که بوش لورا همسرش سئوال جواب در او
گفت: بود؟ چطور خاورمیانه بود: پرسیده
اسراییلی (برمیتصوا) ختنهسوران جشنهای
عربی رقصهای اما بودند خستهکننده خیلی
کردند! جورج جبران حسابی سلطان عربستان
دولت رهبر عباس  محمود با دیداری  بوش
باقیماندهفلسطینهمداشت.محمودعباسدر
جریان اگر داد: بوش هشدار جورج به دیدار این
نتیجهاینرسد به آینده ماه عرضدوسه صلحدر
ضمن جورج بوش کرد. خواهم بیتردید استعفا

صلح جریان اگر این عباس گفت: با همدردی
اما کرد، استعفا خواهم من هم نرسد جایی به
آمریکا  مردم پایانسال۲۰۰۸ به از بعد را استعفایم
بوش جورج ادامه سفر خاورمیانه در داد! خواهم
عربستانسعودی کینگعبداهللارهبر با دیدار در
را افزایش سقفتولیدنفتخود آنان خواستتا از
اندکیکاهشپیدا آمریکا قیمتبنزیندر تا دهند
نماید.طبقشایعاتی گویا سلطانعربستانضمن
بوش جورج از کار برای این شرایطی برشماردن
و لباس درآورده را خود کابویی لباس خواست که
چند را او مهمانان قصر بپوشد و عربی رقص
پس جلسه و این پایان در نماید. ساعتی سرگرم
عبداهللا کینگ بوش جورج عربی رقص خاتمه از

نمیشه! گفتند: اتفاقمهماناندیگر به

*
از پس برنج گرانی سیاسی مفسرین گفته به
نانهای گرانیگندم(کهگرانی نان سنگکوسایر
داشت) همراه تهران را به و به ویژه ایران در دیگر
و بندولتمحمود ریشه بهمنعظیمیاست که
است ممکن و انداخته خطر به را احمدینژاد
به را ریاست جمهوری سمت را از او برکناری
داشته باشد.سخنگویدولت احمدی نژاد همراه
قیمت روی داشتیم تازه گفت: خبرنگاران به
بیشاخ غول این که میکردیم کار گوجهفرنگی

رسید! راه از دم و

*
رهبر جدید کاسترو فیدل برادر رائول کاسترو
کوباکهیکماهقبلبرایاولینبارداشتنسرویس
کرده اعالم آزاد کوبا در را اینترنت و تلفن موبایل
است. گشته به رو مشکالت جدیدی رو با بود
اینترنتی  سایتهای از ۹۵ درصد حدود قراری به
قابل دسترسیدرسرویساینترنتی اینکشور دنیا
نمیباشندواکثرآنهاموردفیلتروسانسوردولتی
دانشجویان جمع در رائولکاسترو گرفته اند. قرار
آنها به هاوانا در واقع کاسترو» «امام دانشگاه
اینپنجدرصدحالکنیدتا«فیدل» گفت:حاالبا
صحبت هم با مجددا بعد و شود تمام کارش

خواهیمکرد!

شاعرانه مانتوهای
واحد مسئول فاطمه بهرامی خانم گفته به
هنرجهاددانشگاهی ایرانطرح وتولیدمانتوهای
گفت: او یافت. خواهد ادامه «طوبی» مارک
دختران مخصوص که «طوبی» مانتوهای
ضمن تهیه شدهاند ایران دانشجو در محجبه
هم به گوشهچشمی اسالمی ارزشهای حفظ
دنیا داشتهاند. اینمانتوها مدهایمتداول امروز
حافظ و و اشعار نستعلیق از خطوط با استفاده
از دختان بسیاری توجه مورد موالنا و سعدی
می گویند و اینشایعاتکه گرفتهاند قرار دانشجو
خواهران و اسالمی دختران از پنج درصد فقط
کردهاند استقبال طرح ها این از حجاب به معتقد
از مانتوها این  است. بیاساس و بیجا  کامال
به دانشگاهها طریقفروشگاههایتعاونیبرخیاز
تومان(قیمتیکسانتیمتر  قیمت۱۰ تا ۱۵ هزار
به مصرفکنندگان مربعمانتوهای ساختخارج)

شد. خواهد عرضه
جدید طرحهای درباره بهرامی فاطمه خانم
بیشتری توضیحات اسالمی شاعرانه مانتوهای
پاریس از آنان از بسیاری که مد خبرنگاران به
گفت: و نداد ارایه بودند آمده تهران به لندن و
امور متخصص در است چندمرجع تقلید که قرار
خود نظر هستند هم زیبایی و مد شرعی مسایل
و گستاخانه اشعار مستانهخیام درباره استفاده را
به مانتوهای دانشجویان پارچه بر روی میرزا ایرج
را آنها احتمالی تولید کار تا کنند اعالم زودی

نماییم! آغاز

کمدی» آپ استند برای «نوشته

برنج گرانی ادبیات
برنج بهای یا شنیدهاید دیده که همانطوری
بهصورتبسیاروحشتناکیباالرفتهاست.طبقه
غذای ارزان آخرین دنیا که بیچاره مستضعف و
قیمت تورم از بود بعد قابلدسترسشنانو برنج
شده به رو رو برنج گرانی با اینک گرانی گندم و

فروشگاه های در برنج قیمت ایران مانند است.
و قابل انتظار غیر صعودی هم در آمریکا ایرانی

است. پیشبینیداشته
پری  برنج فوقالعاده گرانی به توجه با  *
بین در که باسماتی دمسیاه یا برنج مشهورترین
بسیاریازایرانیانمقیمخارجمحبوباستوگویا
قد می کشد دیگر به «پری حسابی در زمان پخت
«پریگرونه» و بود بلنده»سابقمعروفنخواهد

گرفت! خواهد نام پران» تک «پری یا
آنقدر  ما کوچه سر ایرانی فروشگاه در * برنج
ماسماسک های برنج گونیهای به که شده گران
یعنی کشبری خواستی اگر که زدهاند سکوریتی
صدای آالرم یا مغازه در جلوی لیفت کنی شاپ

درمیآید! دستگاه سوت
جمعی دسته در یک حرکت دنیا فقیرهای *
تصمیمگرفتندکهبهجاینانوبرنجکهفوقالعاده
از این مالی آنهاست توان خارج از و گران شده

بخورند. استیک و خاویار فقط بعد به
شهرمان  ایرانی فروشگاههای از یکی * مدیر
گاو صندوق یک سفارش حال در میگفت که
بتواند برنجهایش نفوذ است که غیر قابل و بزرگ

کند! نگهداری آن در را
مهمانی  به بود رفته که رفقا از یکی * دیشب
زنگ او از خانه ایرانی بسیار پولدار شخص یک
موبایلش پای بسوزاند. را من دل خواست و زد
یارو پولش از این انگار خالی! بهم گفت: جات
برنج دو نوع برنج یک جای به پارو باال می ره.

سفره! گذاشتهسر
تاریخبشریتبهعلت  * اینکبرایاولینباردر
گرانی برنج،خوراک یاغذای «یتیمچه»یک غذای
که این (درست مثل حساب میشود! اشرافی

باشند!) انقالبکرده پابرهنههای دنیا
دیروز  رفته. باال بدجوری برنج آقا، قیمت *
به چلوکبابی ایرانی محلهمان رفتمدیدم وقتیکه
جدید قیمتهای به را برنج» «پرس قیمتهای

است. کرده عوض برنج» «دانه های
پیش  روز سه دو که را دختری که این * برای
و بدهم قرار تاثیر تحت بودم شده آشنا باهاش
یک به را است او وضع مالیام خوب که بگویم
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر

بشقاب یک برایش قیمت بردم و گران رستوران
دادم! سفارش برنج

مراسمسفره  در که * خانم هایایرانیشهر ما
گرانی انداختنمعموال شلهزرد میدهند بهخاطر
در اینمراسم بعد اینبه از که اعالم کردهاند برنج

کرد. سرو خواهند خاویار شامپاین و فقط
گرانی  از بعد ما کوچه سر ایرانی * فروشگاه
که را خود قبلی حراج تابلوی برنج ناگهانی
دوتا بخر فالن، یکی باسماتی «برنج میگفت:
ببر» عوض یکی بخر «دوتا جدید تابلوی ببر» با

کرده است!
*آقا قیمتبرنجبدجوری باالرفته.دیروزرفته 
بودمچلوکبابیسرکوچهمانبرخالفهمیشهکه
مجبور میریختم برنجم و کباب روی را سماق
گارسون برایم آورده که شدمیک بشقاب سماقرا
کوچولویی شیشه سر میز توی که برنج روی بود

و بخورم! بریزم گذاشته بودند
* قدیمهاوقتیکسیبهیکرستورانمیرفت 
نداشت غذا پول خوردن را آن پرداخت از بعد و
به که میکرد را مجبور طرف رستوران صاحب
این حاال با بشورد. را ظرفها غذایش جای پول
را ظرفها به باید تنها نه برنج وحشتناک قیمت
و بروی صاحب رستوران باید خانه بلکه بشوری

بشوری! هم را خانمش ظرف های و رخت

شوخی پارکزنانه؟
میکنی؟

محمدباقر تهران، شهردار ابتکار و دستور به
باالخره تهران کامال زنانه پارک اولین قالیباف،
و دختران مخصوص پارک این گردید! افتتاح
مردانبهفضای و مرور بانواناستوهرگونه عبور
کنترل انتظامی ماموران توسط پارک این داخل
پارک این اول افتتاح روز میگردد. در مسدود و
دستگیر  و ۴۰۰ نفر زخمی ۲۰۰ نفر زنانه حدود
زخمیها مردانیبودندکه سعیمیکردند شدند.
برانند سو به آن را رفته و خود باال پارک دیوار از
و افتاده پایین باالی دیوار از این کار جریان و در

و پایشان شکسته شد. و دست سر
که بوده آنهایی شامل شدگان دستگیر

دیوار از بدنی شکستگی بدون بودند توانسته
پوشیدنچادر با کسانیکه نیز و کنند پارکعبور
و خواهران شکل زنان به چاقچور خودشان را و

بودند. درآورده اسالمی
چندنفریهمدرخانههایمجاورپارکتوسط
نیروی انتظامیبهدادسراجلبگشتهاندتادر مورد
توضیحات خود دوربین های قوی راه دور داشتن

نمایند! قانعکنندهای ارایه

کاهش درد
با مصاحبه ای نفت ایران در وزارت سخنگوی
تابستان در بنزین قیمت افزایش خبر خبرنگاران
و کرد تکذیب را سهمیهبندی شدن آن و امسال
دستور کار در این مورد برنامهای در گفت: هیچ
درباره دیگری را که نیست. وی شایعات دولت
و مشتق مکمل و نفتی فرآوردههای گرانی سایر
اساس و استبدونپایه افتاده راه به بینمردم در
این قیمت این است که گفت: سعی ما و خواند
کنترل شدیدا مقدور و ممکن حد تا را فرآوردهها
رییسجمهورمحترمدستور اواضافهکرد: کنیم.
«وازلین» دیگر مثال فرآوردههای دادهاند تا اکید
محروم و طبقه تا کنیم مهار قیمت لحاظ را از
کمتر گرانی بنزین را اسالمیدرد جامعه فشار زیر

حسنمایند!

اخبار ورزشی
تیمسپاهان پرسپولیسبر پیروزیتیم از بعد
ایران برتر لیگ تیم اول مقام در آنان قهرمانی و
(اهدایی عنوان پاداش به این تیم اعضای کلیه
بسیار مسافرت به ایران) فوتبال فدراسیون

نائلآمدهاند. کربال و مشهد هیجانانگیز
بازارهای در نفت قیمت افزایش علت به
اعضا کوشش  از قدردانی همچنین و جهانی 
موافقت ایران فوتبال فدراسیون پرسپولیس تیم
در پرسپولیس خانواده بازیکنان تیم که نموده
قهرمانان ماندنی و به یاد جالب بسیار سفر این
از نیز آنان هزینه سفر کلیه نمایند و همراهی را

گردد. فدراسیون پرداخت طرف
چند جواب در فوتبال فدراسیون سخنگوی

مشهد میپرسیدند: سفر فوتبالیست اینتیمکه
بله! جواب دادند: شد پاداش؟ هم کربال

ایران» ورزش «دنیای مجله گزارش طبق
مذاکرات ورزشکارانبامسئولینفدراسیون درباره
یا آکاپولکو به مسافرت با مسافرت این تعویض
مانده بینتیجه حتیدوبی و آنکارا یا السوگاسو
آنها شدید به نماینده فدراسیونضمنهشدار و

گفته است: باشه دفعه بعد!

کاله و کالغ
دانشجویان سایتهای مطالب که وقتی
می خوانم را دانشگاههای مختلف ایران مسلمان
میدهد. بهم دست غریبی عجیب و حالت یک
میشود. کباب هم جگرم می گیرد و خندهام هم
خندهاممیگیردچون انتقادی کهازوضعنابسامان
که برمیگردد خودشان به میکنند رژیم و کشور
بوده اند. جگرمهم رژیم سال هاست وکیلمدافع
ازخط ترسشاننمیتوانند کبابمیشودچوناز

بزنند. حرفی و شوند رد قرمز
امیرکبیر از دانشگاه دانشجویان این سایت
مدیران چپ و راستبه همه جالبتر است. همه
پایینتر خط دو اما می گویند بیراه و بد حکومت
مذبوحانهتالشمی کنندعملکردرژیمرا بهخاطر
پایههایمذهبیاشبهترودرخشانترجلوهدهند.
شیشه بیرون اینغولاز با یکجوری سعیدارند
و غیر وحشیانه رفتار و درآمده دوستی در آمده از
مدرنیتهای احساس و مهربانی به را او انسانی

بیچارهها! همهپسندتبدیلنمایند.
اینجوک از دیدن این سایت یاد بعد همیشه
بامزه میافتم: یکیداشت درپارکی درتهران بدون
آن شدید که باد را سیاهی شئ میدوید و توقف
ناامید میکرد. دنبال میکشاند طرفی هر به روز
نشست نیمکت روی شئ این قاپیدن و گرفتن از
روی او کنار در که مردی کند. در خستگی تا
نباشی. چکار خسته گفت: بود نیمکت نشسته
به بود برده باد را داد: کالهم جواب می کردی؟
گفت: و خندید مرد بگیرمش. تا بودم دنبالش
باد توی که نیمساعتپیشدیدم کاله سیاهترا
خیابان انداخت.تواالننیمساعتاستکهسعی

را بگیری! سیاه کالغ این میکند

شب یک نیمه رویای
تابستان

قیامتیبود.داخلاستادیومپربود.درخیابان
جدولها روی و پیادهروها توی نفر هزاران هم
بودند زده چادر هم نفری چند بودند. نشسته
میکردند. و همبرگر درست کباب داشتند و
آهنگهای با ماشینشان کاپوت روی جوانها
میخوردند. آبجو و میرقصیدند شهرام و امید
بوی دیگر نبود. اینجوری وقت هیچ استادیوم
نمیداد. کلی زن کثیف جوراب بوی عرق بدن و
و شوهر و پدر کنار و داخل بودند رفته دختر و
برادرودوستپسرهایشاننشستهبودند.خیلیها
با هماهنگ بودند و درآورده روسریهایشان را
میدادند. تکان آنها را در فضا بوقی محمد بوق
تلویزیونبزرگدیواریاستادیومویدیوهایقدیمی
افغانی آهنگ گوگوش میکرد.  پخش ایرانی

ماچ را زن ها صورت فرخزاد فریدون و میخواند
که را آنهایی همه استادیوم در جلوی میکرد.
حسابی انتظامی نیروی داشتند عبا و عمامه
خرابکاری قصد مبادا تا میکرد بدنی جستجوی
باالی ملخی  هواپیمای یک باشند. داشته 
و میکرد پرواز چپ به راست از استادیوم آسمان
مانند نوشتههای گنده«خلیجهمیشهفارس» را
میکشید. خودش دنبال به عظیم پرچم یک
روی شود. شروع نیم ساعت دیگر بود قرار برنامه
وخرم استادیومدختران دبیرستانی از چمن سبز
شهرقمباآهنگ«چادرتو بردار»کهازبلندگوهای
عظیموقویاستادیومپخشمیشدمیرقصیدند
پرتاب آسمان به را ایران رنگ سه پرچم های و
میکردند.پنجدقیقهماندهبهشروعبرنامهرییس
جمهور ازسکویباالیاستادیومظاهرشد وفریاد
او کرد. را لبریز آسمان کفزدن مردم و هیجان
قفسآزاد  از سفید حالتسمبولیک۲۹ کبوتر به

خواندهام مردم برای مدت این توی که روضهای این پول الاقل اخراج کردهاید را که ما حاال خان محمود ـ
هستم! آن سخت محتاج کنید که پرداخت را
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۱۳ صفحه از بقیه

... منفی شمارش ایران:

طریق از سپاه قدس در خاک ایران، پایگاههای
تقریبا گیرد. عراقهدفبمبارانهایموشکیقرار
مدعی غرب جهان سرویسهای اطالعاتی همه
ناآرامی هایعراقدست قدسدر هستندکهسپاه
می کند پشتیبانی شیعه عراق را شورشیان و دارد

آموزش نظامی میدهد. و

سنی و شیعه عملی جنگ زمینه های
پیشنهادجانبولتوناگرعملیشود،میتواند
راه بیاندازد به عراق ایران و میان دیگری را جنگ
پایانآنروشننخواهدبود.هیچکشوریبیش که
برد. نخواهد چنینجنگیسود آغاز از اسراییل، از
منطقهای سیاستهای از که عرب، کشورهای
جمهوریاسالمیایرانبهستوهآمده اند،درصورت
آغازچنینجنگی،ازعراقپشتیبانیخواهندکرد.
جمهوری که است نگران هستند سالها آنها
را، با تقویت گروههای شیعی، منطقه اسالمی،
آشوبهای صحنه آسیای مرکزی، تا خاورمیانه از
بیپایانکند.پس ازدرگیریهای شیعیانوسنیها
صحنه نیز، به لبنان اخیر داخلی عراق، جنگ در

شد. تبدیل گروه دو این میان خونین نبرد
میانطرفداراناین ایجادیکجنگتمامعیار
کامال نیز و اسراییل منافع آمریکا با مذهب، دو
به نیز که آنها کرد تصور و می توان دارد انطباق
اسالمی جمهوری میان تفاوت میزنند. دامن آن
جبههای در اسراییلیاش تنها آمریکایی و رقبای و
درصورت بروزیکجنگ آنها میگیرند. استکه
کشورهایی کنار اسراییل، در آمریکا و عیار، تمام
مصر، و بحرین سعودی، عربستان کویت، مثل
جانبسنیهاراخواهندگرفتوجمهوریاسالمی
واحتماالسوریهازشیعیانپشتیبانیخواهندکرد.
دائمی سرکوب به توجه با جنگی، چنین دامنه
ایران خاک داخل به تردید بی ایران، سنی اقلیت

خواهد شد. نیز کشانده

مواد کمبود و جمعیت رشد مشکل
غذایی

یک منطقهای، و داخلی مشکل بر اکنون،
در  است: شده افزوده نیز جهانی بزرگ مشکل
سوء و اخیر سال های طبیعی فاجعه های نتیجه

بهای اخیر، ماه چهار ظرف بورسبازان، استفاده
برنج، گندم،حبوبات وغالتدربسیاریازمناطق
یافته است.  ۵۰ درصد افزایش جهان، تا حدود
مراکز حتی در انسان، میلیون اکنون، دهها هم
براساس گرسنگیرنج میبرند. برنجآسیا، از تولید
سی از بیش در تاکنون خبری، منابع گزارشهای
و شورش برداشته جهان، گرسنگان سر به کشور
روزنامه گزارش به کردهاند. غارت را فروشگاهها
بارها کشاورزان اخیر هفتههای «اعتماد»، در
شورای مجلس مقابل داس در و بیل با ایرانی،
تظاهراتاعتراضیزدهاند. آنها اسالمی دستبه
جای سردادن که به دولت خواستهاند مجلس و از
آنان حال به فکری بیمحتوا، و شعارهایمسخره

است. کرده سیاه را روزگارشان تورم که بکنند
ترین مساله بزرگترین و کمرشکن گرانی، به
مواد گرانی است. تبدیل شده ایران مردم روز
از جهانیان تمام و نیست ایران خاص غذایی
ایران میان بزرگ تفاوت اما میبینند. زیان آن
مهم بسیار نکته در این صنعتی، کشورهای و
غذایی مواد گرانی صنعتی، کشورهای در است:
خدمات و کاالها بر نرخ سایر آشکاری چندان اثر
این در تورم ضریب نتیجه در است. نداشته
درصد باالتر نیم سه تا سه و حدود کشورها از
آلمان، تورم میزان نمونه، عنوان به است. نرفته
نیم و سه گذشته، سال بهار با مقایسه در اخیرا
برای را همین اقتصادی، منابع شد. درصد اعالم
آنها گزارش زیانبار تشخیص دادند. اقتصاد کشور
دادندکهچنینتورمیظرف۱۵ سالگذشتهسابقه 

است. نداشته
دارای کشورهاییکه در گرانیبرنجوحبوبات،
کم هستند، دست ثبات با نظام اقتصادی یک
پوشاک، مسکن، خودرو، ناگهانی بهای رشد به
اساسی مردم نیازهای سایر  و خدمات درمانی
موازات مواد در ایران، به است. اما منتهی نشده
اخیر سالهای در که نیز، مسکن نرخ غذایی،
به دیگر کرد، بار باور و غیرقابل نجومی رشدی
اکنون شدن، یافت. صاحب خانه افزایش شدت
برایهمه دستمزدبگیرانایرانی،بهرویایی غیرقابل

شده است. تحقق تبدیل

دولت بیکفایتی
بیکفایتی ناشی از را این فشارها عمده مردم
با اخیر، سال سه ظرف که میدانند دولتی

پشتیبانیآیت اهللاخامنهای،تماممعیارهایعلمی
در و هم ریخته به کشور، اداره را، برای منطقی و
عرصهبین المللینیزجزتحقیروبی آبروییارمغانی

نداشته است. برای ایرانیان
که با ادعایبردنپول نفت دولت احمدینژاد،
برسرسفرهتهیدستانبهریاستجمهوریرسید،
از درآمدهای  دالر میلیارد ده ابتدا ۱۳۸۴ سال در
سازمان برنامه بعد افزود، دولت بودجه را به نفتی
دولتعمل پیش از آنمستقلاز تا که را، بودجه و
نهادریاست جمهوری میکرد، بهزیرمجموعهایاز
پرداخت را به بانکها آن، از پس ساخت و تبدیل
میلیارددالر  اعتباراتیترغیبکردکهدستکم۱۷

است. اعالم شده وصول غیرقابل آن، رسما
و منطقهای  داخلی، سیاستهای این با 
بینالمللی،ایرانروزبهروزبهانفجارنهایینزدیکتر
که همان سیاستیانطباقدارد با این، و میشود.
دنبال پیش سالها از آمریکایی استراتژیست های
مردم شود که زیاد آنقدر باید میکنند: فشارها
اینترتیب، به نظامموجود به پا خیزند. ایرانعلیه
میانرهبرانجمهوریاسالمی ومخالفانآناندر
حال در کاغذ نیامده بر ظاهرا پیمانی واشنگتن،

ایران. کردن منهدم پیمان است: تحقق
یک وجود با میتوانست، بینالمللی شرایط
از یکی کشور مدبر در ایران، از این و ملی حکومت
جهان گلوبال تازه اقتصادی مهمترین قطبهای
یکبار حکومتی، در غیاب چنین اما بیافریند. را
تا یکیاز بزرگترین این سرزمین کهنمیرود دیگر،
اوایلدهه دست بدهد: از فرصت هایشکوفایی را
روی  میالدی،یکمرکز تحقیقاتی آمریکاییکه ۹۰
این به میکرد جهانیگردانی سرمایه کار موضوع
بازار دارای پنج باید گلوبال جهان رسید که نظریه
مرتبطه عمل می کنند. به شکل ظروف که شود
آمریکا، رهبریبازار قاره اساسنظریه اینمرکز، بر
اروپای بازار رهبری بود، خواهد متحده ایاالت با
عهده خواهد آلمان به را و شرقی شمالی، مرکزی
چین به ژاپن از آسیا شرق بازار سروری داشت،
به هندوچین را بازار رهبری هند انتقال مییابد،
آسیای تا برای بازار خاورمیانه و میگیرد عهده
بر مشروط دارد، ایران را، شرایط بهترین مرکزی،
وکارهایبینالمللی ساز با آنکهحکومتیسازگار

داشته باشد. آن وجود در
امروز» «ایران اینترنتی پایگاه از: برگرفته

افقآسماناستادیوم کناندر پرواز آن ها و نمود
ناپدیدشدند.

شروع ساعت سر همه تصور خالف برنامه
صدای صحنه روی آمد گوگوش که وقتی شد.
باالرفت کهشیشه آنقدر کفزدنوسوتبلبلی
ترک خورد وشکست. تلویزیون بزرگ استادیوم
که پیش سال بیست از جوانتر خیلی گوگوش
نظر به ترک گفته بود به مقصد آمریکا را ایران
غرب زیبایی در آرایش و میآمد. میگویند علم
داشته کره ماه پیشرفت فرستادن آدم به حد تا
خواند آهنگ با حال تا گوگوش دو سه است.
سورپرایز یک همه که برای کرد ناگهان اعالم و
برای مردم  انتظار و سکوت میان در دارد. 
گوگوش پشت در سورپرایز ناگهان این دریافتن
مردم بلبلی صدای سوت ظاهر شد. آریان گروه
از بعد لبریز کرد. آسمان استادیوم را دوباره
با گوگوش صدایی  چند آهنگ چند  اجرای
درآورده آریانکهروسریاشرا گروه نوازندهگیتار
و پس خواند را بیدارم»خود یا بود ترانه«خوابم
او اجرا با اسپانیایی را «ال آمور» آن آهنگ از
استادیوم داخل مردم شادی و هیجان کرد.
گفت که و از رفقا آمد تصور بود. یکی غیر قابل
طریق اینترنت از استادیوم مردم بیرون همه
تماشا را برنامه خود دارند زانویی کامپیوترهای
میکنند. جایم خیلی عالی بود. باصحنه۲۰ متر 
وزارت توی ما رفیق این نداشتم. فاصله بیشتر
جور خوبی برایم بلیط و داده خیلی حال ارشاد
آریان بود گروه و گوگوش برنامه آخر کرده بود.
وسط رویصحنه نمایش که وزیر ارشاد آمد که
و را گرفت میکروفون بود. چمنهای استادیوم
گفت:خوب حالکردید؟ حاالمن همبرای شما
میانتعجبهمهدو در دارم. دیگر یکسورپرایز
باالی استادیوم وزارتدفاعناگهاندر هلیکوپتر
دو نردبام طنابی انداختن از بعد شدند و ظاهر
کس هیچ کردند. آمدن پایین به شروع خانم
بودند. و شکیرا لوپز شد. جنیفر نمی باورش
را آنها و بودند چهارتا شده چشم هایم هم من
که بیدار؟ مردمی یا خوابم بدانم میمالیدم تا
از و بیشتر بودند استادیوم شمال شرقی گوشه

شروع هورا میکشیدند میزدند و سوت همه
پریدن. پایین و باال و عربده کشیدن به کردند
روی آنها ریزشکردوهمه آن ها ناگهانجایگاه
چمنهایزیرجایگاهافتادند.خوشبختانهسالم
و شکیرا و پایین میپریدند. باال و هنوز بودند
و کردند با هم اجرا دو سه آهنگ لوپز جنیفر
بلند تو «صدا آهنگ که خواستند مردم از بعد
بیست حدود کنند. توام خود رقص با را کن»
نفر ریختندرویچمناستادیوم ومشغول هزار

رقصیدنشدند.
جنیفر و شکیرا لباسهای و صدا و نور
بودم زده هیجان آنقدر میکرد. دیوانهام داشت
مثل کنم. کنترل را خودم نمیتوانستم که
جنیفر و میپریدم. شکیرا پایین باال و دیوانهها
از زنان لبخند و شد جلب من به توجهشان
و مردم طرف به رقص کنان نمایش صحنه
که میزد بلند قلبم آنقدر آمدند. من صندلی
بهترازصدای بلندگوهای صدایتاپو تاپآنرا
لبهایشرا ناگهانجنیفر استادیوممیشنیدم.
لبخندی بوسید.شکیرا با غنچهکردو گونهامرا
گونه هم او جنیفر و روی دست زد شیطانی
تلویزیون بزرگ روی را تصویرم بوسید. دیگرم را
بود شکسته که با آن انداخته بودند. استادیوم
حالی در را وضوح خودم هم به وخطداشتباز
تواما می بوسند دارند گونههایم را دو زن این که
میدیدم.ناگهاناز میان جمعیتتماشاچیمرد
صندلی به سر داشت ریشویی که عمامه جوان

کرد. من پرتاب طرف به و را کند پایش زیر
باز کردم. ناگهان ازخوابمپریدم.چشمانمرا
اسپانیایی آهنگتند بودو صدایتلویزیونبلند
قیافه صورتم به روی می شد. ررو پخش آن از
و گرفته بود دست در را متکایی که را دیدم زنم
تخمجن! پرسید: کلهاممیکوبید. به تند و تند
داشتم گفتم: داشتیخوابچیمیدیدی؟ باز
هم توی سیاسی میدیدم! اخمهایش را خواب
کشیدوبامتکازد تویسرم. فریادکشید:خواب
اگر نگو... دروغ  سرت. توی بخوره  سیاسی
را لبهایت هنوز چرا میدیدی سیاسی خواب
جوابی لپ هایتسرخشدهاند... کردهایو قلوه
داد و و صدای موزیک در میان سر نداشتم...
و ببندم را زنمسعی کردم چشمانم فریادهای و

برگردم... استادیوم آن به دوباره جوری یک

۲۷ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

بحرانی عزیز ما با کشور است که امروز سودایی
هم بحرانیکه روست؛ به وخطرناکرو بیسابقه
در نقشی من کمترین صلح دوست عزیز میهنان

نداشتهاند. آن ایجاد
مردمآگاهودوراندیش ایرانمنفعتومصلحت
موذیانه شما و مسلحانه دخالت در نه خویش را
لبنان و عراق و فلسطین مردم سرنوشت در
و آزاد جوامع با شما دشمنی در نه می بینند،
بر دیوانهوارتان اصرار  در نه  و جهان پیشرفته
یاد از ایران مردم هستهای. به سالح دست یافتن
انرژی فنآوریو نبردهاندکهموجباتدسترسیبه
جامعه همکاری و موافقت با هم آن هستهای،
شده فراهم انقالب از پیش سالها بین المللی،
هدف ها از بیمی جهان در کشوری هیچ زیرا بود
وسیاستهای حکومت آنروز ایران نداشت.شما
با هدفهای تجاوزطلبانهو وپیشینیانشما، اما،
فضای آن تنها نه تحریکآمیز خود سیاست های
با را یکسره نابود کردهاید بلکه و تفاهم اعتماد
اتفاق دولتهای به قریب عمد اکثریت و جهل
مبدل ایران به دشمنان و دور، نزدیک از را جهان
مردم آزاده بیشتر هرچه سرکوب برای ساختید تا

دیگریبیابید. ایرانبهانه
آقای شما حکومت سخن، این آغاز در گرچه
نوعاعتبار هر از محروم خامنهایودستیارانتانرا

بر بنا ومشروعیت درچشمهموطنانمخواندم، و
مخاطب را و حکومت شما نمیبایست شما این
و نیاکانم به سرزمین پاک اما، عشق سازم، خود
ناگزیر نگرانیازسرنوشتهممیهنانمحرومممرا
ازآنمی کندکه بهشماهشدار دهمکهمسئولیت
و هر نیرو از سوی که و خدشهای هر آسیب اصلی
هر به عزیز، ایران یکپارچگی و تمامیت به قدرتی
شما آید با وارد مقدس، سرزمین این گوشه ای از

شماست. دستیاران و
از در صورت رخ دادن فاجعه ای که بدانید
اینگونه،سرنوشت شماویارانتان بهترازسرنوشت
بر اخیر سالهای در که خودکامهای حاکمان
نشستند بشریت علیه جنایت به متهمان کرسی
بود. از سرنوشت نخواهد یافتند کیفری در خور و
بهروزی و آزادی اگر نمیگیرید، پند اگر آنان
اندیشه و دل در محلی کمترین ایران شهروندان
شما ندارد،دستکمنگرانسرزمینیباشیدکه در
کهمیتوانیدنخواهیدسر امروز اگر آنزادهشدید.
بخشش دامن به و دهید ملت خواستهای به
که قدرتی مسند بدانید آویزید، دست بیکرانش
عصیان برابر زدهایددر آنتکیه بر چنینفرعونوار
فروخواهد آورد، ایرانتاب نخواهد روزافزونمردم
کرسی پاسخگوییبه را سرانجام بر شکستوشما
ساله سی مصیبتهای محرومیتها و برای آنان

خواهدنشاند.
باد ایران نگهدار خداوند

خرداد۱۳۸۷ اول چهارشنبه

۱۵ صفحه از بقیه
... علی آقای به هشداری

هشتم» یافت.
اشاره با همچنین تهران، چاپ «کیهان»،
مختلف طیفهای درونی رقابت های تشدید به
عنوان از آن به که مجلس و حاکم بر دولت جناح
گرفتن قدرت به نسبت نامبرده،  اصولگرایان
نوشته و داده هشدار آینده در طلبان اصالح
رشد می کند در چنینفضاییسوءتفاهمها است:
بزرگ گرفتاری هایی به بدل جزیی اختالفات و
دوستان مشغول حالی که یکباره در میشود تا
از سبقت حریف گوی با یکدیگرند، خورد و زد

میدانبرباید. میانه

کار دستور در دولت استیضاح طرح
مجلس تازه نیست

این شماره روزسهشنبه «اعتماد» در روزنامه
کشور شده برکنار وزیر تودیع مراسم از خود هفته
اول که پرویز داودی، معاون داده است گزارش
رییسجمهوریاسالمی، در پاسخبه خبرنگارانی
نهم دولت کلی استعفای مورد در وی از که
استعفای وقت «اکنون است گفته پرسیدهاند،
مجموعه نه است رسیده فرا خبرنگاران شما

دولت.»
اینروزنامهبااشارهبهاینکهخبرنگارانهمین
نوشته پرسیدهاند، نیز الریجانی علی از را پرسش

است«الریجانیطرحاستیضاحدولتاحمدینژاد
کرد خبرنگاران رد جمع در را مجلس هشتم در
مجلس هشتم کار دستور در موضوع گفت این و

بود.» نخواهد
که سیاسی «مقامات روزنامه این نوشته به
و کشور سابق وزیر معارفه و تودیع برای دیروز
اعتراض بودند آمده سرپرستموقتوزارتکشور
تغییراتپی درپیو بی ثباتیمدیریتی در به خود را
کشور بهینه مخل اداره را و آن کرده دولت اعالم

میدانستند.»

محلی دولت و ان  یر ا ری همکا
پژاک عراقعلیه کردستان

روزنامه«تهرانامروز»،درشمارهروزسهشنبه
ازهمکاریدولتمحلی کردستان اینهفته خود
گروه علیه ایران اسالمی جمهوری دولت عراق با

داده است. پژاک خبر
اقلیم مسئوالن روزنامه، این نوشته به
احزاب عالی شورای نشست در عراق کردستان
حل برای گرفتهاند تصمیم کردستان، سیاسی
همکاری ایران با «پژاک» مسلح گروه مساله
در تصمیم این که نوشته امروز» «تهران کنند.
رییس دولت بارزانی مسعود ریاست نشستی با
مسئوالن با حضور و عراق، کردستان  محلی

شده است. اتخاذ عراق ارشد کردستان

در امور دخالت حق و اطالعات وزارت
اقتصادی

روز دوشنبه شماره در جم» روزنامه «جام
مجلس تصویب با که داده خبر خود هفته این
دخالت اجازه وزارت اطالعات اسالمی، شورای

است. یافته را اقتصادی امور در
مجلس نمایندگان روزنامه، این نوشته به
یکشنبه روز علنی جلسه در اسالمی شورای
و  مخالف موافق، ۲۷ رای ۱۱۳ رای با گذشته
حاضر،  مجموع ۲۰۲ نماینده از ممتنع ۱۴ رای
اداری نظام «سالمت آزمایشی الیحه اجرای به
مثبت رای سال سه به مدت فساد» با مقابله و

دادند.
روزنامه«جامجم»همچنیننوشتهاست«با

مصوبه روزیکشنبهمجلسشورایاسالمی،وزارت
در آسیبپذیر مهم و شد نقاط مکلف اطالعات
فعالیت هایکالناقتصادیکشور،مانندمعامالت
بزرگ، سرمایهگذاریهای خارجی، قراردادهای و
تصمیمگیری مهم مراکز و ملی، طرحهای
را در دستگاههایاجرایی، پولیکشور اقتصادیو

بدهد.» مناسب و کافی اطالعاتی پوشش

نجف  در ایران تومانی هزینه۸۰۰ میلیارد
یکشنبه روز  شماره در «اعتماد» روزنامه 
حضرت «صحن  که داده  خبر  خود گذشته 
با عراق نجف شهر در علی امام حرم در فاطمه»
میشود. ساخته ایران تومانی میلیارد هزینه۸۰۰
میرانوری، سیدعلی از نقل به روزنامه این
بینالملل ستاد روابط و فرهنگی مسئول امور
فعالیتهای که نوشته عالیات، عتبات بازسازی
حال و در شده انجام منظور این مقدماتی برای
وبناهای هتلها اینستادهمزمانباخرید حاضر
حالتخریب در قدیمیاطرافحرمحضرتعلی،

است. طرح این اجرای برای گودبرداری و
نوشته «اعتماد»بهنقلازهمینمقاممسئول
تخریب و گودبرداری مراحل اتمام از «پس است
صحن علی، امام اطراف حرم قدیمی بناهای
تومانی  میلیارد  ۸۰۰ هزینه با فاطمه حضرت
معماران  همت و به میلیون دالر) به۹۰۰ (نزدیک

ایرانیساختهمیشود.»

بحرین در ناآرامی عامل ایران
روز شماره در اسالمی» «جمهوری روزنامه
ارتشبحرین اظهاراتفرمانده شنبهگذشتهخود
در حکومتجمهوریاسالمیایران در موردرفتار
این که داده خبر توجه قرار داده و مورد را منطقه
مقامبحرینی حکومتجمهوریاسالمیایرانرابه
کشورهای دیگر بحرین و ناامن کردن برای تالش

حوزه خلیج فارس متهم کرده است.
احمد خلیفه بن شیخ روزنامه نوشته این به
ثبات بحرین در است: گفته خلیفه همچنین آل
موجود کاری های میبرد و شلوغ سر به امنیت و
خفاش مانند که اوباش و اراذل از کمی تعداد به
اسالمی جمهوری با که میشود مربوط هستند
عراق، کشور امنیت و این ارتباط دارند. ایران

کرده است.» مختل را نیز غزه کویت، لبنان،

جنگلها حفظ بودجه کم از انتقاد
شنبه روز شماره در جم» «جام روزنامه
ناچیز گذشتهخوددر گزارشی از اختصاص بودجه
کرده است. انتقاد کشور جنگلهای برای حفظ

پیمان یوسفیآذر، دکتر از نقل روزنامه به این
سازمان شمال از جنگلهای خارج دفتر مدیرکل
بودجه داده که خبر کشور، و مراتع جنگلها
در  تومان ۱۵ میلیارد بخش جنگل امسال در
استانی  سطح تومان در و۲۵ میلیارد ملی سطح

بوده است.
اشاره با خود گزارش ادامه در جم» «جام
شرایطی بودجهایدر اختصاصچنین اینکه به
برایاجرایطرحیمانند تنها صورتمیگیردکه
به زاگرس» جنگلهای از نگهداری و «مدیریت
است داریم، نوشته بودجه نیاز میلیاردها تومان
دو واحد مسکونی قیمت ممکن است «چطور
شمالتهران آپارتمانیدر چهارم طبقه نفرهایدر
سازمان مدیران و باشد تومان میلیارد چهار
۳۰ میلیارد  با بتوانند کشور مراتع و جنگلها
از  خارج جنگلهای هکتار ۱۲ میلیون تومان،
نسلهای  و ایرانی نفر ۷۰ میلیون برای را شمال

دارند؟» آنها زنده نگه از پس

به پرستاران احضار  شدن  برابر دو
دادگاه

روز دوشنبه شماره در یزد» روزنامه «آفتاب
اینهفتهخودبه نقلازشریفی مقدم،عضوهیات
افزایش از پزشکیایران، سازماننظام تجدیدنظر
به مجتمعهای  پرستاران ۱۰۰ درصدی احضار

است. خبر داده قضایی
این روزنامهشریفی مقدمهمچنین نوشته به
عنوان به پرستاران» کار ساعات «افزایش از
و سختی کنار در که نامبرده عواملی از یکی
خطای و خستگی موجب شغل، این حساسیت
نظام مقام سازمان این  است.  شده  پرستاران
بودن حقوق پایین دلیل به است: پزشکی افزوده
دو شیفت یک به جای آنها مجبورند پرستاران،
 ۴۰ از بیش اکنون هم و کنند، کار شیفت سه یا
افسردگی بیماری دچار کشور پرستاران درصد

که... بود آمده خبرها در
۵ صفحه از بقیه


