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نتیجه بدون دادگاه
حقوقی شیرین شکایت به دادگاه رسیدگی
صدر، مرتضی شادی باقی، عبادی، عماد الدین
اکبر قندی، ظفر ملکشاهی، مهرداد هاشمی،
حسین علیه مشایی رحیم اسفندیار اعلمی،
«کیهان»، روزنامه سردبیر و مدیر، شریعتمداری

یافت. خاتمه باالخره
و سیاسی فعاالن از که کنندگان شکایت
نتوانستند نیمیاز مدافعانحقوقبشرهستندو
افترا و توهین خاطر به را شریعتمداری حسین
در جعلی و درج اخبار ساختگی و خالیبندی و
دادگاه آخر روزنامه اشمحکومنمایند.درچندروز
اتهامات برابر کلیهشاکیانمشغول دفاعازخود در
متهم حسینشریعتمداریبودندوجایشاکیو

بود. شده عوض کامال

حسین از دادگاه رییس دادرسی پایان از بعد
تنظیم در بیشتر که خواست شریعتمداری
از و دهد به خرج دقت مطالب روزنامه (تحریف)
توسط که (اخباری موثق منابع بدون اخبار درج
و نوشته فانتزی و تخیلی قسمت نویسندگان

کند. خودداری میشوند) پرداخته
بقیه و عبادی شیرین به سپس دادگاه رییس
نکات مثبت زیادی شما شاکیان گفت: پرونده
ایندادگاه داشتولیاگرهمه وکالیایرانهمدر
وی بود. مشخص کامال نتیجه داشتند حضور
این که از گفت: و داد دلداری شاکیان سپس به
نباشید، ناراحت زیاد نشدید پیروز دادگاه این در
و براندازی و محاربه جرم به که باشید خوشحال
تیرباران نشدید! دادگاه آبدارخانه جاسوسی در

نکنیدووقت این کارها ویاضافهکرد:دیگر از
ننمایید. تلف را خودتان و ما

و «صدا بیشتر در حجاب
سیما»

طالبانی و آیتاهللا عقبافتاده توصیه چند به
«صدا مدیر ارتدوکس آقای ضرغامی اصطالح به
تلویزیون و (رادیو اسالمی سیما»ی جمهوری و
اخبار و مونث برنامه مجریان سابق) از ایران ملی
حجاب رعایت امر در که خواست خود سازمان
بیشتر بکوشندو دستازتحریک بینندگان مذکر

تلویزیون بردارند!
درحالحاضر گویندگان ومجریان برنامههای
الیه راهبهای دو سیاه روسریهای از تلویزیونی
کلفت سیاه و گشاد لباسهای و هجدهم قرن
توصیه از بعد نیست که میکنند. معلوم استفاده
این آقای ضرغامی بخشنامه جدید آیتاهللاها و
کنند. باید استفاده پوششی از چه زن گویندگان
گویندگان بخشنامه این اجرای کامل صورت در
و کلفت پارچه را با خود و بدن صورت تمام باید
نمایانگردد فقطچشمانآن ها بپوشانندو سیاه
برنامه متن و اخبار تله تایپ خواندن برای (که

ضروری است).
اجرای این بخشنامه یک حسن دیگر البته
گویندگان از وسیما»میتواند ایناستکه«صدا
زنانه اسالمی حجاب  زیر که مرد  مجریان و
فقط (چون استفاده کند شده اند بیشتر پنهان
را دولتی نهاد این و  است)  پیدا چشمانشان

مردانه اداره نماید.
مرد گویندگان است که شرط آن به این البته
اخته به تن زنانه صدای داشتن برای کنند قبول
شروع از قبل برنامه کارگردان یا و بدهند شدن

آنها بزند! وسط پای محکمی به اخبار لگد
حجاب رعایت  شرایط است قرار بزودی 
و ابالغ نیز رادیو زن مجریان و گویندگان برای

گردد! اجرا

اعدامها به موسوی اعتراض
اعدام اعالمیهای طی  موسوی میرحسین
انتخابات از بعد حوادث در که سیاسی فعال پنج
عادالنه را غیر بودند دستگیر ومحکومشده اخیر

خواند. عجوالنه و
انتقاد ایشان دفتر تلفن به و نامه با بسیاری
که میزنی وقتی چرا این حرف را تو کردهاند که
اعدام کلی نخستوزیری  زمان در  هم خودت

اینجوریداشتهای؟
داده: این جواب موسوی هم گویا میرحسین
بود ربطیداره؟ آنزمانموسیقی همممنوع چه

نیست! چنین امروز ولی

زنان با زلزله رابطه
و بدحجابی  گفت که آخوندی این دم 
باعث و زنان و باری دخترها و بیبند کمحجابی
چرت این که این نه بابا! نه گرم! می شود زلزله
از بعد حاصله گازهای اثر در فقط که را پرتها و
نذریحاصلمیشود قبول خوردن خورشقیمه
این است گرم دمش این که علت باشم. داشته
استکهحاالواحد سنجش میزانسکسیبودن

آنها با یا و میبینیم خیابان توی که دخترهایی
است. شده سادهتر میکنیم برخورد

دخترها از با بچهها صحبت که وقتی حاال
«عجب قدیمی از اصالحات می کنیم زن ها و
حرفهای یا و تیکهای» «عجب یا لعبتی»
است» استفاده مالی «عجب مثل طرف زشتی
خوش و خیلی خوشگل اگر دختری نمیکنیم.
زن اگر زلزلهای! عجب میگوییم: باشد لباس
می گوییم: باشد شرایط همین دارای مسنتری
و با میزانحالبودندختر بعد عجبپسلرزهای!

زلزله توصیف می کنیم. با میزان شدت را زن
مثالمیگوییمطرفدوریشتریاست(طبیعتا
است ریشتری  شش یا و  نیست) زیاد جذاب
هم خیلی وقتها است). کوالک و محشر (یعنی
کرد توصیف بیشتری جزییات با را آن ها میتوان
مثال هستند. دختری نوع چه بفهمند بچهها تا
ولی نیست بدک (یعنی بود شیلی» «زلزله طرف
و کند) کار حجابش مساله روی بیشتر کمی باید
خوش هم طرف بم» است (یعنی «زلزله طرف یا
یا و است!) حال هم اهل و لباس کم و هیکل
درست طرف (یعنی است هائیتی» «زلزله طرف
مثلدخترآمریکاییها لباس میپوشدوهرآیت اهللا
جنبش به قبرش در را شدهای فوت حجتاهللا و

میآورد!) در
گسترش فرهنگ به مالها این بگویید هم باز

فارسیکمکنکردهاند.

رییس محبوبیت میـزان
جمهورها

در احمدی نژاد محمود  قبل چندی
داخلی با رسانه های متعدد خود مصاحبه های
به افغانستان اوباما باراک از مسافرت خارجی و
محبوبیت از که کسی «چرا گفت: و کرد انتقاد
و سرزده است مطمئن افغانها میان در خود
ازچهچیزی میرود؟»آقایاوباما آنجا یواشکیبه
میترسد؟آنهمدرکشورخودشافغانستان!گویا

در جواب نامهای قبل روز سه دو هم باراک اوباما
در او است. فرستاده او برای و نوشته احمدینژاد
که میزان محبوبیت اوال است: نوشته نامه این
از بیشتر نیست کشورم که افغانستان در من
میباشد. خودتان عزیز کشور در شما محبوبیت
اعالم قبلی با حتی که شما یا ترسوترم من دوما:
با و کشورتان دانشگاه های از یکی در حضورتان
تعداد از زیادمحافظ شخصی(بیشتر تعداد وجود
از در را یواشکی شما همه دانشجویان حاضر)
مورد تا بردند بیرون عقب در از و آوردند عقب

نگیرید؟! قرار حمله
است: نوشته خاتمه نامه در اوباما

 Go and let the wind blow
بگذار برو است: چنین آن فارسی ترجمه که

بیاد! باد

افکار مذهبی
ما اگر عزیز. مذهبی دوستان خوب بسیار
هدایت بشر برای را پیغمبرها خدا که قبول کنیم
به توجه با است آیا زمین فرستاده کره روی بر
که مذهب میکنید قبول هم شما شرایط امروز
خدا کار کردن خراب برای شیطان احتماال را

است؟ کرده خلق

مذهب به نام تجارت
ترویج امر در که تهران «کیهان» روزنامه
انتشار اخبار ترویج و به اندازه خرافات مذهبی
نامه صفحه دارد شدهاش شهرت تحریف و دروغ

دارد. بامزهای خوانندگان
(که خوانندهای هفته قبل شماره آخرین در
معموالساختنویسندگاناینصفحهمیباشدو
مساله با چرا بود: پرسیده ندارد) خارجی وجود
امامزمانچنینتبلیغاتیو تجاری و ظهور حضور
یک ایجاد میتوانید چگونه است؟ شده برخورد
اطراف مسجد در و مجهز را مدرن بازار خرید
از و توجیه نمود ایشان محل ظهور جمکران
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اردیبهشت) ۲۷) می ۱۷ دوشنبه

استراتژی و آزاد انتخابات
ایران در سازی دموکراسی
بخش سخنران: امیرحسین گنج

خرداد) ۳) می ۲۴ دوشنبه

کنونی: سکوالر به جنبش نگاه
آزادی و اخالقیات سیاست، دیانت،

حسامی آرام سخنران:

مسئول انتقاد ننمود. محترم دولت مسئولین
صفحه خوانندگانهمدر غیابشریعتمداری (که
باقی و عبادی شیرین حقوقی شکایت دادگاه به
بود) را کنترل نکرده و نوشتهها رفته بود بقیه و
بخواهد حضرت آن ممکن است بود: داده جواب
رجعت در و بخرد سوغاتی اطهار ائمه بقیه برای

ببرد! آن ها برای خود

فنی! عمیق افکار
چرا است قادر و باهوش اینقدر خدا اگر
اتومبیلهایینساختکههرروزخرابنشوندوسر
وکارشانبه تعمیرگاهنیفتد.مگرخدا کارمندانو
تنبل این کارخانههایاتومبیل کارگرانبیدقتو

است؟! خلق نکرده را سازی

ساندیس پرتاب
دانشجویاندانشگاهها، تظاهراتگسترده در
بهویژهدردانشگاهبهشتی،دانشجویانمعترضبه
نیروی احمدینژادبهسویگاردحراستو حضور
انتظامیدانشگاهپاکتهایآبمیوهساندیسپرتاب
کردند! میبینیدحتیمارتینلوترکینگو گاندی
عقلشانقد همچنیناعتراضصلحجویانهایبه

نمیدیدند. هم در خواب را آن و نمیداد
را این تظاهرات خبر تهران که از دوستی به
جلوتر همه دنیا ما از من میداد گفتم: به تلفنی
هستیم.حتیاز فلسطینیهای بدبختکهوسع
خرید آبمیوهنداشتندو بهدشمنخودقلوه سنگ

پرتابمیکردند!

شد مرغ که خروسی
اولین برای معتبر خبرگزاری های گزارش به
منطقه در  ایتالیایی خروس یک تاریخ در  بار
این شده است! تبدیل مرغ به «توسکانی» ایتالیا
بامزهکهدرشمارهقبلهمیننشریه خبرجالبو
که سالها است خروسی درباره آمده بود هم
را خود مزرعه صاحب قوقو قوقولی با صبح ها
مرغهای مرگ از بعد میکرده و بیدار خواب از

روباه از بین چند حمله و هجوم اثر مزرعه که در
تبدیل یک مرغ که به بودند تصمیم می گیرد رفته
خروس بعد از این مردانه!). شود (یک تصمیم
روی خود صبورانه (یا همسران) همسر مرگ
را خود جوجههای و تولد مینشیند تخم مرغ ها

میسازد. میسر
قرار است گفت: خبرنگاران به صاحب مزرعه
انجام خروس این روی «دیانا» آزمایش چند
خروس این بودن «گی» به همیشه من اما گیرد
خروس) جیانی (نام گفت: بودم. وی مشکوک
و عشوه داشت حالت کمی میرفت که راه وقتی
تکانمیداد. اوگفت: هوا در مرتبپای راستشرا
را «ق» حرف میکرد قوقو قوقولی وقتی جیانی
میکرد. لهجه اواخواهری ادا با میکشید و کمی
گفت: خبرنگاران به مزرعه صاحب این
و است آمده برای من ایران زیادی از نامههای
هستند زن که نامهها کنندگان ارسال بیشتر
پرسیدهاندچطورمی توانندازمردانخودبخواهند
مثل جوجه و شوند همراه زنانه با جنبشهای که

قایم نشوند؟ خانه ترس در از
مشغولخاراندن دانشمندان هنوز بسیاریاز
علمی و منطقی توضیح جستجوی خود و در سر
شد مرغ که خروسی  داستان توجیه  برای
«آیا معروف سئوال که است مشخص میباشند.
یافته جدیدی تخم مرغ؟» ابعاد یا بود مرغ اول
خروس دو «آن ها که این جواب طبیعتا است.
گیبودهاند»نمیتواندتمامچالشهایعلمیاین

را پاسخگو باشد! و «تخمی» پدیده شگرف

مفقود و شده گم
تهران شهرداری اطالعیه

اواسط از تندیس و مجسمه  یازده تعداد
که کسانی  از شدهاند.  ناپدید اردیبهشت  ماه 
آن ها محل از یا و دیدهاند را مجسمهها این
با دفاتر شهرداری میشود اطالعاتی دارند تقاضا
از را بسیاری و کرده حاصل تماس پارکها امور

نگرانی در آورند.
یابندگانمصرفیکسالآبمیوهساندیس به
خواهد تعلق مشهد ـ تهران قطار بلیت یک و

یافت.

سبک عزاداری به
ایرانی

فولکوریک سنتی و مباحث
برخورد اینجوری مرگ با  ایرانیها ما چرا
تشییع به میمیرد کسی که وقتی میکنیم؟
لباس چرا  میرویم. یادبودش مراسم جنازه و
است؟ سیاهمیپوشیم؟ چونرنگسیاه غمانگیز
و یا تیره قهوهای رنگ کند ثابت کسی میتواند
لباس هاییبه نباید سورمهایرنگشادیاست و
بهتر آیا پوشید؟ سوگواری مراسم در رنگها این
ایشان بپرسیم مرحوم آن بازماندگان از نیست
وقتی میآورده؟ حساب به محزونتر را رنگی چه
شلوار و کت خود عروسی مراسم در دامادها که
سیاهرنگمی پوشندبهترنیستدرغمگینبودن
استفاده آن در مراسمسوگواریکمی و رنگسیاه

خرج دهیم؟ تردید به
درمراسمسوگواری همهگریهنمیکنندو چرا
ازاینخوشحالند بعضیهایواشکیمیخندند؟آیا
مردن از یا و نیستند؟ آنها کهشخصفوتشده
طرفکیفکردهاند؟چراشبهفتمداریم؟چون
بعدازهفتشبهمهپزشکانقانونیتایید دقیقا
و احتمال است مرده واقعا طرف میکنند که
چرا شب چهلم زندگی صفر است؟ برگشت او به
میپوسد  کامال جنازه روز ۴۰ از بعد چون داریم؟
بازگشتروح به وحتیپزشکانقانونیکهمعتقد
صد مرگ مورد در تردیدشان و شک هم هستند

میرود؟ بین کامال از مرحوم آن صد در
سوگواری و ختم مراسم در چرا ایرانیان ما
مجلس برگزاری میکنیم؟ چون پخش خرما
آن ها و رسیده ایران به عربها از گریهزاری و عزا
در میانجمعیت نداشتندکه از خرما چیزیغیر
گریانوسوگوارپخش کنند؟ وقتیکهعظیم ترین
لیوان مشروب یک با دنیا غصه های مشکالت و
به خرما جای به نباید چرا میگردد هضم سادهتر
ملتعزادار یک چتول عرق ویا یک گیالسشراب
موهایشان و نزنند خودشان سر توی آنقدر تا داد

نکشند؟ را
است؟ صیغهای چه حلوا کردن پخش این
عزاداران؟ شکم کردن سیر برای غذا شد هم این
چیز شکر روغن و غیر کمی آرد و عربها به آیا

دیگرینداشتند؟
زغفران مقداری که گرم ایرانیان دم هم باز
اولین آبروی تا کردند اضافه حلوا این به بادام و
و شکر را به کره در داده تفت کسی که کمی آرد
عنوانغذاهایاصلیمراسمسوگواریمرسومکرد
سوگواری و عزاداری مراسم در چرا کنند. حفظ
حضار می پاشند؟ و بدن صورت سر و به گالب
تیره پارچههای و سیاه لباس های در همه چون
نوعی بویعرق به رنگکلفت عرقکردهاند و باید

برد؟ بین از را بدن
می آورند کسی را مراسم سوگواری در چرا
محزون و بسیار صدایی با را مذهبی که آیات
آیا بیندازد؟ گریه ملت را به و بخواند غمانگیز
مرحوم آن مرگ از اندازه کافی به خودشان حضار
افسردهنیستندونمی توانندبدونتحریکقاریها

گریهکنند؟
و عزاداری مجالس قسمت جالبترین
به مراسم همه این در که است سوگواری این
دوست و مهربان هم با غریبی و عجیب طرز
در را یکدیگر میبوسند و همدیگر را میشوند.
در آنمرحوممیدانستکه اگر آغوشمیکشند.
اینقدر با و اقوامش و آشنایان دوستان اثر مرگش

خدا از بار صد روزی میشوند مهربان و خوب هم
میکرد! مرگ آرزوی

مهم اطالعیه
جمهوری هواشناسی اداره

اسالمی
نهایتخوشوقتیبهاطالعهموطنانعزیز در
مقام بیانات تذکرات و به دنبال که میرساند
با زلزله رابطه مورد عظام در آیات و تقلید محترم
بدحجابی،محققین وکارشناسان اینادارهموفق
کمحجابی و بدحجابی رابطه از جدولی شدهاند
ایران کشور ویژه به زمین کره طبیعی حوادث با

کنند. استخراج را
امیداستکهباکموکاستیهاییکهایناداره
در پیشبینیوضعهوایتهرانوشهرستانها در
هشدار جدول این است داشته اخیر سالهای
تلفات جانیو مالیهموطنان عزیز دهنده بتواند

دهد. کاهش زیادی حد تا را
زیر شرح به اداره این  تحقیقات نتیجه
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل خالی از شوخی

عمودی

۱۵ صفحه از بقیه

۱۸ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۵ صفحه از بقیه
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شانزدهم  لویی همسر  ـ مرز  و زمین ـ  ۱
بر انقالبیون گیوتین زیر را سرش که سرانجام

داد. باد
ورزشگاه امجدیه تهران  انقالب از بعد نام ـ ۲

دارد! هم دیوار ـ سینهسوز صدای ـ
درختان  از کنـ  پاک چاه رویـ  اکسید ۳ـ 

تنومند. و بزرگ

به  که پک گریگوری هنرمندی با فیلمی ۱ ـ
خود  نصیب ۱۹۶۲ را اسکار سال جایزه خاطر آن

ـ خالق هستی. کرد
نوعیسنگسختـجای  پهلوانـ و دلیر ۲ـ 

فلزی. استکانیدستهدار
نوعی  هر کشورـ  بوم و ضامن بقای مرز ۳ـ 

بزرگ. ـ آروزی کفاشی چرم
زبان فرنگی  به باردارـ  گوجه هوس بانوی ۴ـ 

کننده. ناله سودای ـ
تملق گفتن ـ  و کردن دورویی ۵ ـ خدعه و

تلخ. ـ کار عاقبت و آخر
کالم  تکیه ـ مردم از گروهی ـ ندا حرف ـ ۶

است. خوشمزهتر کندهاش پوست ـ منفی باف
گردهمایی ـ  و سمینار برای دیگر ۷ ـ نامی

روانی. بیماری نوعی
ـ الفبای  عرب دریای ـ اوستا بخشی از ۸ ـ

خانه. فضای ـ موسیقی
اساس  حکومتهایی که ـ و همت عزم ۹ ـ

مذهبیندارند.
ـ  آسیاب  سنگ  ـ چیز هر حقیقت  ـ   ۱۰

عصب. خوشامد گفتنـ 
پاک  ترسناک ـ موجودی ـ انتها آخر و ۱۱ ـ

کردن غالت.
ـ مربع  رختشوی احمق ـ و کم عقل ۱۲ ـ

ورزش خشن.
از  زبانی ـ جاری ـ مجهول نعمتهای از ۱۳ـ 

حبشی». «عرب زبانهای شاخه
نسبتـ   به و فرنگیـ  تقریبی ماههای ۱۴ـ  از

شکست! دمش باشد یاور میخواست
نمایشنامه  و نویسنده ـ همنشینتوپ! ۱۵ـ 

هوس». نام به «تراموایی خالق آمریکایی نویس

از  ـ آذری نام ـ می رسد! غیب از گاه ۴ ـ
غذاهایسنتیفصلی.

آزرده و  ـ ندارد که میکند اعتراف ۵ـ  جاهل
چین توسط کشوری که ـ کلمه خطاب ـ دلتنگ

است. شده اشغال
ماتم  و عزا ـ سرگردان و حیران ـ غله انبار ۶ـ 

اروپایی. رود ـ
شیشهای  صفحه ـ زادگاه و شهر از دوری ۷ـ 

زلزله. شهر ـ آزمایشگاه مصرف مورد نازک
از انواعآبزیانـفرانسویانبهایاالتمتحده  ـ ۸

آمریکا می گویند.
موش  ـ قبیح و ـ زشت نفره یک حمام ۹ ـ

خرما.
رودی  ـ است کودکانه خراب دوتایش ۱۰ ـ
پیامبر ـ شهرستان میناب بخشی از ـ ایران در

رسول. و
جانور گریزپا ـ  ـ فارس استان ۱۱ ـ قلهای در

دلیر. و پهلوان پانصد هزارـ  معادل عددی
ازچاشنیها  نوعیدستگاه پخش صوتـ  ۱۲ـ 

دردناک. ـ

جنوبی  کره پول ـ واحد نتابیده ابریشم ۱۳ـ 
پیامبران. ـ

کشتی  ـجاشو، کارگر زنگگردن چهارپا ۱۴ـ 
یا ترتیب کارها. واژه معادل برنامه نوشته شده ـ

فرانسوی ـ  نویسنده ژید آندره از ۱۵ ـ کتابی
حیوانی درنده.

میباشد:
احتمال بانوان: توسط سر موی دادن نشان

شمال. در مناطق کوه ریزش
نمایان را پا کوتاه که قوزک شلوار پوشیدن

کویری. مناطق در شدید گردباد میکند:
چند زلزله ایجاد سینه: برجستگی نمایش
به آن بستگی در تهران (شدت به ویژه ریشتری

دارد). مربوطه سینه سایز
آرایشغلیظو استفادهازعطرهای تحریکآمیز:

کشور. ویژه در کوههای غرب بهمن به ریزش

سوراخدار و پاره  شلوار جینهای پوشیدن
نواحی در غربی: جاری گشتن سیل مارک با

شمالشرقی.
استفادهاز کفشهایپاشنهبلندویا پنجهباز:

شمال. در مناطق جنگلی آتشسوزی
رعد ایجاد چسبان: مانتوهای  پوشیدن
و شیراز تهران، شمال در شدید برقهای و

اصفهان.
تیشرت و پوشیدنپیراهنهایآستینکوتاه
سواحل در دریایی توفانهای آقایان: توسط

ایران. جنوب
ریزششدیدبرف پوشیدنروسریهایتوری:

جنوبی. گرمسیر مناطق در باران و

من در که برای است کوری به گره دست سودن
دموکراسی است. نشسته استداللهايش پس
فرايندی در مدرن سياسی ساختار همچون
به در هم اروپا در دارد که ريشه چند صد ساله
در دانش و قانون سياسی، قدرت اصول  تنيدگی
را هم مشروطه ما انقالب پايان داد. ايمان اصل
در اسالمی جمهوری کرد. شريک فرايند در اين
و دارد اصول جداشدگی اين به واکنشی خودش
يگانه تن يک را به آنها دوباره همه میخواهد
راحتتر خمينیاينامر با ولیفقيه. ارجاعدهد:
مجبور شده که خامنهای با تا صورت میگرفت
همه را بار اين يکتنه تا سازد خود سپاه بر زره از

بگيرد. دوش به
خدمت در نه قانون کديور برای بیگمان
هنگامی اما آن. همدست نه و باشد بايد قدرت
پيش را اسالمی ارزشهای با قانون سازگاری که
بر منوط را آن میخواهد استقالل انگار می کشد

علت اين به هم شرع کند؛ آن با مخالفت عدم
مسلماناند. ايرانيان  درصد هشت  و نود که
رنگ کشوری که در بگوييم که اين میماند مثل
پرچمشهم چشماناکثريتمردمش آبیاست،

باشد. آبی بايد
بايد را مشروطه انقالب تاريخی همان تجربه
از مذهب هم زمان آن آورد. ياد به ديگر يکبار
بودوهمشرايطسياسیفرهنگی ريشهدارتر امروز
بويه که هنگامی ديديم حال اين با نامناسبتر.
میگيرد، مردم در برابری اثبات خواست آزادی و

فراتر میروند. و شرايط شان بسی خود از

توضیحات: و منابع
«شعار  جودکی، آرش به: کنید رجوع ۱ ـ
جنبش سبز»، ضرورتهای و جمهوری ايرانی

سخنرانیمحسنکديور. نقدیبر
یوشیج.  نيما آمين»، «مرغ شعر از ۲ـ 

خدا  اگر مولوی: از مصرعی به اشاره با ۳ ـ
منم. کدخدات دانک صفتی

گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

همه... اميد» سبز «راه

مقابل در باشيد. آزادی و و آرای مردم نظام»
دستگيری و موسوی ميرحسين خانگی حبس
شما اگر سکوت اين نکنيد. سکوت تمام يارانش
اقدامی«يزيدی»نباشد،يکبی معرفتی«کوفی»
حرکتیبکنيد تبديل به حرفیيا عمرتانرا است.
به باشد. جامعه برای مثبتی تحول منشاء که
قربانی نباشيد. خوشدل هم نظام «اسالميت»
قبلیايندولت،«اسالميت»ونقشمراجعتقليد
هنوز را صدايش بود. مردم در اخالق ايمان و و
نوشتن»، «فرصت وبالگ (منبع: نشنيدهايد؟

۵ تيرماه ۸۸). مورخ

***
وضعيت ادامه با  ندارم ترديد امروز:  اما و
بازنگریقانون اساسی اجازه موجود، احمدی نژاد
رياست زمان و گرفت خواهد رهبری مقام از را
کرد. خواهد تمديد آسانی به را خود جمهوری
تنازل قانون «اجرای بدون تاکيد بر گاه ديگر آن
توسطسرانجنبش تکرار اينروزها اساسی» که
میشود،تبديلمیشودبهحربهایعليه«جنبش
مهم ترين اجرایقانوناساسیکه بر اصرار سبز»!
فرد يک و حکومت اصل آن «واليت فقيه» است
شدهاند، انگاشته نادان و صغير که ملتی بر فقيه

سبز» «جنبش خطای بزرگترين پس اين از
و معترض مردم دلسردی موجب که بود خواهد
بعدی، در گام میشود. و جنبش شده سرکوب
کودتاچيانتمامیمنتقدانومعترضانرايکیبعد
را برایادامه و راه ديگریاز پایدر خواهند آورد از
خواهند حاکميت بالمنازع احمدینژاد هموارتر
السحر» «باطل يک فقط گمانهها اين کرد.
و اين مردم. آگاهانه عمومی خيزش بزرگ دارند:
که است. مردمی مردم خود فقط کار خيزش،
البته و تمامیبرخيزند به نگرفتهاند تصميم هنوز
از برخاستن برای مناسب را فرصت است ممکن

دستبدهند.
يک احمدینژاد است که اين تلخ حقيقت
رموز که  دارد نزديک  دوست و  واقعی الگوی 
به را مادامالعمر حکومت درسهای و ديکتاتوری
رفيقکوچکاندام ايرانیخود «محمود»آموخته
است: کرده ونزوئال ملت با را معامله همين و
عليه بر کودتا در که چتربازی سروان چاوز؛ هوگو
ديکتاتوریدرکاخرياستجمهوریکاراکاسفرود
انقالب مردم وضعيت رسيدگی به شعار با و آمد
آن از ندارد قصد ديگر و ماند کاخ آن در ونزوئال
به رفيق را اين ماندن رموز حاال او بيايد! بيرون
هنوز به دست ودلبازشاحمدینژادمیآموزدوما

میآيد؟ ايران سر بر چه درنيافتهايم درستی
وبالگ نویسنده از برگرفته

... مادامالعمر دولت

مطبوعاتو خودسانسوریروزنامهنگاران بهعنوان
کرد. یاد جدی تهدید دو

مسایل به از عالقمندان یکی نریمان آسیه
فارسی از ایران ترجمه سخنان گنجی سیاسیدر

داشت . را بعهده انگلیسی به
از یکی قاضی فرشته مراسم بعدی سخنران
سایت همکار و آتالنتا مقیم ایرانی روزنامهنگاران
نشریات از آماری ارایه به وی بود . آنالین» «روز
و زندانی پرداخت روزنامهنگاران شده و توقیف
از در خارج برنامه هایی چنین تاثیر برگزاری به
اشاره در ایران فعاالن روحیه ارتقا جهت ایران در
کوتاهی ارایه تاریخچه همچنین ضمن وی کرد.
سرکوب سابقه به ایران  در روزنامهنگاری  از

کرد. اشاره ایران در روزنامهنگاران
نداشتن و نابسامان اوضاع از قاضی فرشته
نیز همکارانش و حقوقی صنفی و جانی امنیت
و سخت معیشتی آنها را و اوضاع بد کرد یاد
تامین برای که روزنامهنگارانی خواند ؛ دشوار
کارهای رانندگی و و دستفروشی خود به زندگی
نفروختهاند؛ پرداختهاند ولی قلم خود را مختلف

روزنامههای با بخواهند  اگر که روزنامهنگارانی 
وضعیت بهترین  از  کنند همکاری  حکومتی 
آنها ترجیح ولی شد خواهند معیشتی برخوردار
به کنند اما را تحمل و مشکلی فشار میدهند هر

بمانند. وفادار جنبشدموکراسیخواهانه مردم
بود. امیر کلینی دکتر سخنران مراسم آخرین
را  ۱۳ نفرهای خود گروه شخصی با سرمایه وی
حقیقتیاب به یک گروه در قالب تا آورده گرد هم

بررسیوضعیتپناهندگانایرانیبپردازند.
ترکیه به سفر خود در جریان کلینی دکتر
به و نشسته گو و گفت به ایرانی پناهندگان با
بر امور که بینالمللی موسسات دیدار مسئولین
از وی است. رفته میکنند رسیدگی پناهندگان
حضارسخنگفت. این زمینه با در تجربیاتخود
با رابطه در جدیدی اطالعات کلینی امیر سخنان

داشت. پناهندگان در بر
درپایان مراسمفریباداودیمهاجریکی ازاعضا
کمیتههمبستگی ضمنتشکراز شرکتکنندگان
برایحضوردرمراسممذکورازروزنامه نگارانحاضر
احساسات ابراز حاضران با کرد و تشکر جلسه در
کردند. تقدیر آن ها داشته و از پاس را آنان حضور

تبعید در زندانی و روزنامهنگاران همبستگی با شب

در این کند. دخالت خانوارها خرج و در دخل و
آییننامه،سازمانهدفمند کردنیارانههامیتواند
صورت حساب خانوار به «محدودیت برداشت از
را کرد» هزینه نحوه مدیریت در و ریالی و زمانی

اعمالکند.
مبنایتوزیعنقدییارانهها،اطالعاتیاستکه
ایرانازخانوارهایایرانیجمعآوریکرده آمار مرکز
خانوارها اندازهگیری مالی آن توانایی اساس بر و
با دو سال پیش خانوارها میشود. بخش عمده
برای خانوارها، اقتصادی اطالعات فرم کردن پر
باقی مانده اما کردند اقدام نقدی دریافت یارانه
از آمار داده مرکز که تازه ای مهلت متقاضیان در
به  شروع ۲۰ اردیبهشت، ، هفته این دوشنبه روز

کردهاند. اقتصادی اطالعات فرم کردن پر
طرح«اطالعاتاقتصادیخانوارها»کهنشان
پرسشنامهای خانوارهاست، مالی توانایی دهنده
نظیر باید اطالعاتی سرپرست خانواده که است
اجارهای، ماهانه، واحد مسکونی ملکی یا درآمد
مسکونی، ارزش تقریبی زیر بنای واحد سطح
مستغالت و امالک دیگر ارزش مسکونی، واحد
مرکز اختیار در را شخصی خودروهای تعداد و

بگذارد. آمار
نام سرپرست به اقتصادی اطالعات فرمهای
اطالعاتاقتصادینظیر اما میشود صادر خانوار
اقتصادی اطالعات سایر و درآمد میزان شغل،

میشود. ثبت آن نیز در خانواده اعضای
قلم شانزده یارانه یارانهها، حذف قانون بر بنا
و جدید حذف قانون اجرای با و خدمات کاال
عرضه بین المللی به قیمت خدمات و کاالها این

میشود.
بنزین،گازوییل،گاز،نفت، یارانهموادینظیر

شیر، روغن، برنج، شکر، (نان)، گندم آب، برق،
کاالها این و شده حذف سال پنج مدت در شکر،
فارس منطقه خلیج بازارهای با قیمت خدمات و

می شود. عرضه
اساسقانونحذفیارانهها،دولتمیتواند بر
بهصورت افزایشقیمترا نیمیازدرآمدحاصلاز
قانوندولت بر بنا توزیع کند. نقدیبینخانوارها
از  تومان میلیارد ۲۰ هزار جاری سال در میتواند
حذف و خدمات و کاالها قیمت محل افزایش

باشد. داشته درآمد یارانهها

رییس دیدار احتمال
با اروپا خارجی سیاست

جلیلی سعید
خارجی سياست  ریيس اشتون، کاترين 
برای تهران مقامات درخواست اروپا، اتحاديه
جمهوری اسالمی را اتمی برنامه سر گو بر و گفت
که اظهار نظر کرده است در عین حال پذيرفته و
هفته شش یا ایران چهار تحریمها علیه احتماال

نهاییمیشود. دیگر
که است تاکيد کرده عین حال در اشتون
باره در اين نظرش و اوست و تخمين حدس اين

قطعینيست.
خارجه امور وزير اوغلو، داوود احمد ديدار در
کاتریناشتون، قرارشدهاستداووداغلو با ترکيه،
برای الزم و هماهنگی های گرفته تماس تهران با
انجام اسالمی جمهوری مقامات با ديدار اشتون

شود.
جمهوری خارجه امور وزير متکی، منوچهر
بازگشت جريان  در و گذشته  هفته اسالمی، 

از نمايندهای بود کرده درخواست نيويورک، از
ديدار داشته اشتون کاترين با اسالمی جمهوری
«گروه از نمايندگی به است قرار اشتون باشد.
گفت اسالمی جمهوری با یک» اضافه پنج به

گو کند. و
ديدار کاتریناشتونبا مقاماتتهراندر حالی
«گروه عضو شود که کشورهای انجام است قرار
دور برای در حال مذاکره یک»  اضافه به پنج
به دليل جمهوری اسالمی تحريمها عليه چهارم

فعاليتهای اتمی آنهستند.
درباره «مذاکرات است: گفته اشتون
ممکناستدر و تحريمهایايراندنبال میشود
شود.» نهايی تحريمها آينده هفته شش يا چهار
استکه داده پيشنهاد ترکيه خارجه امور وزير
یک» اضافه به «گروه پنج نمايندگی از به اشتون
ملی امنيت عالی شورای دبير جليلی، سعيد با
امور در مذاکرهکننده ارشد اسالمی و جمهوری

کند. ديدار هستهای،
هيچ هنوز گفتهسخنگویکاتریناشتون، به
ديدار مشخص نشده اين مکان تاريخ دقيق يا
گو تاکيدکردهاستکهگفتو اينسخنگو است.
فقطدربارهفعاليتاتمیجمهوریاسالمیخواهد
مذاکراتشورای مانعیبرایادامه ایندیدار و بود
امنيتنيستو آنمذاکراتادامه خواهدداشت.
نيز واشنگتن است که تاکيد کرده همچنين وی

است. موافق ديدار اين با
وزيران امور با ديدار حاشيه در و اشتون پيشتر
آماده بود گفته در بروکسل اروپا اتحاديه خارجه
«اگر بود: گفته ايران است. وی با گو و گفت
و داشته مستقيم من تماس با می خواهد ايران
و گويی واقعی درباره مساله اتمی نظامی گفت
اين و کرده استقبال  آن از باشد، من داشته
پرونده مطرح اين درگير کشور شش با موضوع را

خواهم کرد.»

و... سیاسی خبـرهای
۳۰ صفحه از بقیه


