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آبان) ۲۹) نوامبر ۱۹ دوشنبه

آن و پیامدهای قومگرایی

امینی محمد  سخنران:

آبان) ۲۲) نوامبر ۱۲ دوشنبه

شکل گیـری فقدان موجب که عواملی
شدهاند ایران در اجتماعی مدرن احزاب

ماسالی حسن  سخنران:

مطلب کهنه

آمریکا آینده جمهور رییس
هنوز مینویسم  را مطلب  این که زمانی 
و نشده ریاست جمهوری آمریکا برگزار انتخابات
نگردیده مشخص کشور این آینده جمهور رییس
آینده برای میتوانم  من که آنجا از  اما است.
خاتمه از قبل دقیقی انجام بدهم پیشبینیهای
اعالممی کنم(ایننوع نتایجرا رای گیری برایشما
نخواهید خواند). دیگر روزنامههای را در مطالب
سال برای چهار اوباما باراک احتمال قوی به
برنده او اگر و شد خواهد جمهور رییس آینده
جمهور رییس رامنی میت قوی احتمال به نشود
احتمال که به من این است بود. حدس خواهد

رایخواهند باراکاوباما به دموکراتها تمام زیاد
رقابت تمامجمهوریخواهانبهمیترامنی. و داد
اینقدرنزدیک وشانهبهشانهاست کهممکناست
میشل مثال دهد. تغییر را نتیجه رای یک فقط
آن شاید هم یا و بدهد رای رامنی میت اوباما به
به نفعطرفمقابل و نتیجه باراک اوباما رامنیبه

شوند. همه سورپرایز و شود تمام
در آمریکایی ها واقعیتایناستکهبسیاریاز
مردد و گیج رایگیری روز یعنی نوامبر شش روز
یک مسیحی به که نمیدانند آنها خواهند بود.
اصالح طلب(مانندبهاییبرایاسالم) کهمشروب
به که متهم نفر به یک یا بدهند و نمی خورد رای

می نوشد؟! آبجو و است بودن مسلمان

ظفر انوشا سوگ در
پاکستانی مرد یک که خبر این از شده پر دنیا
به  فقط را ۱۵ سالهاش دختر ظفر محمد نام به
انوشا است. پسر کشته به یک کردن نگاه جرم
حرف  به که از این پاکستانی بعد ۱۵ ساله دختر
پدرشگوشنکردو زیرچشمیبه پسرجوانینگاه
و گرفت پدرش قرار عصبانیت غضب و مورد کرد
کرد که صدا را همسرش ظفر، محمد او، یعنی
اسید لیتر بعد از این که چندین بیاورد! اسید
چون است موجود پاکستانیها همه خانه در (که
آنها مهندسشیمیهستند) توسطهمسر اکثر
در عرض شد آورده انوشا، مادر یعنی محمد آقا،
سوزش انوشا زیر بیگناه جوانو چنددقیقه پیکر

از دست داد. را اسید جان خود
نگاه خبر این مردم چطور به نمیدانم من
آیا سرنوشت چیست؟ آنها برداشت میکنند و
آیا بمیرد؟ اینگونه  که بود این جوان  انوشای
بودن در مسلمان دختر یک جای به اگر انوشا
بود آمده دنیا به بودایی یا و مسیحی خانوادهای
پسرانلبخند بزند میتوانستبه و بود امروز زنده

ببرد؟ لذت جوانیاش از و
جای به انوشا اگر آیا بود؟ عشق انوشا گناه آیا
حتی و سوئد یا آمریکا یا استرالیا در پاکستان

از بیشتر می توانست می آمد دنیا به هندوستان
سال عمر کند؟ ۱۵

مجازاتهایضد سایر و مجازاتاعدام منبا
برایاین اما و خشونتآمیز کامالمخالفم انسانی
روح آنها در اهریمن نیستند و انسان والدین که
سر بر شده میتوانم که یکبار هم کرده حلول
مراسمسنگسارشدن در و بگذارم اعتقاداتمکاله

کنم. شرکت آنها

ایران تروریست دولت
مرتب دست ایران اسالمی جمهوری دولت
و ۶۰  دنیا مردم ۸۰ درصد ادعای که میزند پا و
ایرانیک این که مورد درصدکشورهای جهاندر
کشورتروریستیاست(نه توریستی)غلطوساخته

غربیمیباشد. مطبوعات پرداخته و
کلمه فارسی به انگلیسی دیکشنری در
و  ایجاد رعب که است کسی terrorist معادل با
اهداف خود برای مردم بنماید و میان وحشت در

باشد. نداشته ابا هم کشتن از
را ایران از مردم شما کدامیک خوب! بسیار
میشناسیدکهازحضورماموراندولتیبردرخانه
برایجمعآوریماهوارها،وجستجویمحل آنها
چند نداشته باشند؟ ترس وحشت و سکونت،
شدن ظاهر از میشناسید که جوان را ایرانی نفر
منکر از نهی و اخالق پلیس و ماموران انتظامی
جشنهای مراسم کافه ها، سواحل، پارکها، در
کافیشاپ ها دولتی، ضد اعتراضات ایرانی، ملی
چند نشود؟ قبضه ترس از روحشان مهمانیها و
در مراسم اگر که میشناسید را کارمند دولت
نمیشوند؟ اخراج نشوند ظاهر دولتی فرمایشی

کلمه تروریست! تعریف قسمت اول این
که میشناسید نفر ایرانی را چند شما حاال
بهنوعیحذف ناپدیدشدهاند، اعدامگردیده اندو یا
جایزه اعدام هزارانهزار... ترور شدهاند؟مسلما و

یعنی چه؟ دنیا در رتبه دوم
ثابت میخواهد اسالمی جمهوری حاال چرا
کندکهتروریستنیست؟ یا اینکهکلمهتروریست
میخواهد این که یا و کرده توریست قاطی با را

عنوان به ایران را در دار اعدامیها طنابهای
الیافهای دوستیوعشق ومهربانیو بشردوستی
دنیا اسالمیبه مردم تقیه چهارچوبسیستم در

قالب کند.

طرح سئوال از
احمدینژاد

در جمهور رییس از سئوال طرح که انگار
صحنه روی به است  ممکن باالخره  مجلس 
یک ایران اسالمی رژیم این در باالخره بیاید.
کند که زده اعتراف به این کثافتهایی باید نفر
بگیرد. گردن به اشتباهات خود را مسئولیت و
که در آن میافتم آمریکایی کمدی یاد یک فیلم
در میکشد و تصویر به زندگی خانوادهایدهاتیرا
خود راه رفتن از هنگام پیر صحنه ای مادر بزرگ
میکند. تولید ناخواسته و ناخوشایند صداهایی
بزرگ درست مادر برای احترام به افراد خانواده
بیچاره سگ مشکوک صدای هر ایجاد از پس
بزرگ تا مادر و کتک میگیرند ناسزا به باد را خانه
شنیدن از خانه بعد سگ خجالت زده نشود. پیر
از آماده فرار کردن کوچکترین صدای مشکوکی
مادربزرگ از وقت هر و است خانه دست اهالی
قضیهسئوال از ترسزوزه میکشد. از راه میرسد
مادر و این سگ داستان شبیه جمهور هم رییس
هستند دنبال کسی به مسئوالن و است بزرگ
او گردن به را اسالمی رژیم نواقص که کسری ها و

نرود. سئوال رژیم زیر تا بیندازند
برو مجلس در که رفقا از یکی کمک به
از برخی احتمالی سئواالت توانستیم دارد بیایی
پرسیده احمدی نژاد است از قرار که نمایندگان

بگذاریم. میان در با شما و کنیم پیدا را شود
سئوالنمایندهلرستان: آقایاحمدینژاد،این

میاری؟ در ادا داری یا خودته قیافه واقعا
مفسدان لیست اون کرمان: نماینده سئوال
چند داشتی جیبت توی پیش سال هفت که را

شد؟ چی ما سهم فروختی؟
بر که مشتی هر با اصفهان: نماینده سئوال

الزم  یا رفت تومان باالتر ۱۰ زدیم دالر پوزه آمریکا
کنیم؟ بازی بوکس آمریکا با بود

سئوالنماینده تبریز:چراشما مدتیاستاون
نمیپوشید؟ را خودتان سوراخدار کاپشن

همه آن با شما چرا قزوین: نماینده سئوال
کردید؟ پشت به مردم قشنگ قولهای

تجربه از چرا شما تهران: نماینده  سئوال
تا نمیکنید استفاده  جهانی خودتان مدیریت

کند؟ پیدا مدیریتکشورمانبهبود
واقعه شما چرا بوشهر: نماینده سئوال
باال دالر اینقدر که کردید کتمان را هولوکاست

برود؟
سئوالنمایندهسیرجان:آقایاحمدینژادبعد
آفتابه از زدهاید آیا مملکت به ترکمانی که این از

توالت؟ دستمال یا و میکنید استفاده

اساسی کمبود کاالی
نداریم!؟

و معدن صنعت، وزیر معاون قبادی عباس
گفت: خبرنگاران با خبری نشست در تجارت،
و سال یک برای و نداریم اساسی کمبود کاالی

آینده ذخیره کردهایم. نیم
صفر اخیر سال در گندم صادرات گفت: وی
افشا نمی کنم. را واردات گندم ولی میزان بوده

مورد در ارقامی و آمار گفت: همچنین وی
مرغ کرد: او اضافه نداریم. صادرات آرد و واردات
و  ۸۰۰ تومان و چهار هزار قیمت یک با درجه
از  ۶۰۰ تومان و هزار چهار قیمت با دو درجه مرغ
درجمع استو مرغدارانخریداریوذخیرهشده

داریم. موجود منجمد مرغ گوشت تن هزار ۵۱
همذخیره زیادی گوشتقرمز مقدار گفت: او
پزشکان توصیه چون گوشت قرمز به اما کردهایم
درجمیزان برایمصرف مناسبنمیباشدفعالاز

میکنیم. خودداری آن
تخم مرغ موردذخیره در عباس قبادیگفت:
ما مسئولین که میدانم ولی ندارم درستی آمار
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 بقیه در صفحه ۳۳   

تعریف مدیریت جهانی احمدی نژاد به روایت تصویر!

آموزشی کالسهای
هفت آهنگ» «مرکز موسیقی

سنتی ایران موسیقی آموزش سازهای
هدایت مستقیم: نظر و زیر

داودیان کاظم
������������

�����������������

مقدار زیادی نطفه مرغ موجود در تخم مرغ ها را 
خریداری و ذخیره کرده اند.

او اضافه کرد: خرید خارجی برنج هم صورت 
برگشتی  دوم  درجه  برنج های  اگر  اما  گرفته 
هندوستان و برنج های مسموم پاکستانی را از 
گردونه خارج کنیم فعال فقط متکی به همت 

برنجکاران شمال کشورمان هستیم.
از  وی در خاتمه مصاحبه مطبوعاتی خود 
این که وقت خبرنگاران را با چرت و پرت گفتن 
از همه حضار  کرده  تلف  بی اساس  آمارهای  و 

معذرت خواهی کرد.

اقتصاد اجتماعی
یک نفر که ریاضی اش خوب است برای من 
رابطه جمعیت چین و سود ساالنه فروشگاه «وال 

مارت» آمریکا را با فرمول ریاضی بیان کند.
دو سال قبل سود فروشگاه های زنجیره ای 
«وال مارت» آمریکا که یک بیلیون و دویست 
میلیون دالر بود با جمعیت چین یک بیلیون و 

دویست میلیون مساوی بود. 
امسال که جمعیت چین به یک بیلیون و 
سیصد میلیون نفر رسیده آیا سود شرکت «وال 
مارت» هم به یک بیلیون و سیصد میلیون دالر 
می رسد؟ آیا من باید فورا سهام شرکت «وال 
مارت» را بخرم و سهام شرکت تولید کاندوم چینی 

خودم را بفروشم؟

همه چیز درباره ایران
ایران فکر می کنم ظرفیت  با دیدن اوضاع 
جهنم خدا پر شده و خدا دارد از کشور ما به عنوان 

انبار موقت یا اتاق انتظار استفاده می کند!

***
چرا این هایی که وام ازدواج می دهند وام های 
دیگری مثل «وام دختر بازی» به مردم عرضه 
نمی کنند؟ جدیدا شما قیمت های کافی شاپ ها و 
ساندویچ فروشی ها را دیده اید؟ من با این قیمت ها 

چطوری می تونم دختر بازی کنم؟

***
دیروز گفتند که دالر داره می رسه به زیر سه 

هزار تومان. به خدا اگر ارزونی دالر ادامه پیدا 
کنه و به هفت تومن زمان شاه برسه من دربست 

مخلص انقالب می شوم!

***
توی ایران دیگه تحصیل و کار خوب گرفتن 
معنی خودشو از دست داده. بهترین چیز این است 
که آدم یک بابای پولداری که با مالها جفت و جور 
شده داشته باشه؛ هم مدرکش را می خری و هم 

مجبور نیستی مثل خر کار کنی!

***
سال «همت مضاعف» یعنی تولیدات ملی 
یکجوری درست بشوند که بسته بندی نایلونی 
آن ها را فقط با دندان بتونی باز کنی و کلی همت 

مضاعف به خرج بدهی!

***
در ایران اینقدر هزینه مسافرت گران شده که 
قرار است امام زمان و حضرت عیسی مسیح با 

هم یک ماشین بگیرند و به ایران بروند!

***
دولتی.  مرغ  توی صف  رفتم  ظهر  از  بعد 
چشمتون روز بد نبینه. اینقدر توی صف موندم 

که دیدم خروس داره میخونه!

***
اگر روند گرانی ها در ایران ادامه پیدا کند فکر 
می کنم به زودی یک دست چلوکباب سلطانی 
میشه یک غذای شاهانه و مردم مجبورند فقط 

برنج و گوجه اش را سفارش بدهند!

***
همش خبر می دهند که در فالن کارخانه 
یا  و  یا صرافان  و  معلم ها  یا  و  اعتصاب شده 
زندانیان سیاسی و... چقدر خوب می شد دری به 
تخته می خورد و مدتی هم این آخوندها اعتصاب 

می کردند که اعصابمان آرامش داشته باشد.

***
یک آخوندی که استاد علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران شده فتوا داده که محرم شدن زن ها و مردها 
اگر به قصد ازدواج باشد می تواند با خوردن یک 
ساندویچ یعنی هم نمک شدن میسر باشد. این 
دوست دختر بدمصب ما اینقدر موندش باالست 
که حاضر نیست ما با یک ساندویچ به هم «محرم» 

بشیم و فقط چلوکباب می خواد. یک دوست 
دختر دیگرم که از دستش فراری هستم هر روز 
زنگ می زنه و میگه: چرا نمی آیی بریم با هم یک 

ساندویچ بخوریم؟

***
دیروز پلیس توی خیابون جلویم را گرفت و 
گفت چرا گردنبند انداختی گردنت، مگر نمی دونی 
این  پس  پرسیدم:  شده؟  غیرقانونی  گردنبند 
گردنبند با عالمت حرف اول اسمم را به کجای 

بدنم آویزان کنم؟!
یارو اصال اهل شوخی نبود. خوب بود بابام در 
خونه پول نقد داشت و زود مرا از زندان درآورد.

***
روحیه رهبر انقالبی این چیزهایی نیست که 
مالها می گویند: روحیه قوی و صبر انقالبی دکمه 
(enter) کامپیوتر ما جوان ها است که زیر ضربات 
متعدد و پشت سر هم و گاه خشونت بار انگشت 
ما که در حسرت وصل شدن بی طاقت و عصبی 

شده ایم اصال صدایش درنمیاد!

یا قمر بنی هاشم!
وقتی دیروز آمار جدید سازمان آمار در مورد 
تعداد باالی ۱۰۰ هزار امام زاده در ایران را خواندم که 
به تایید سازمان حفظ و حراست از بناهای تاریخی 
و مذهبی کشور هم رسیده بود، بی اختیار به جای 

یا قمر بنی هاشم گفتم یا کمر بنی هاشم!

مهندسی خانه خدا
اگر دقت کرده باشید خانه خدا یعنی کعبه 
در عربستان سعودی هیچ گونه پنجره ای ندارد. 
این شاید تنها خانه بدون پنجره روی کره زمین 

باشد.
نمی دانم چرا خداوند ساختن چنین خانه 
مهمی را به دست مشتی عرب سپرد که تنها تجربه 
خانه سازی آن ها برپا کردن چادر در بیابان ها بوده 
است؟ آیا خدا نمی توانست چند نفر از فرشته ها 
و مقارب دربار خود را که کمی درباره معماری 
به  می دانستند  خانه ها  داخلی  دکوراسیون  و 

عربستان بفرستند؟
در شماره آینده درباره این که چرا خانه خدا رو 
به قبله نیست بحث جدیدی را آغاز خواهیم کرد.

نکته اتفاقی!
سعی  که  می گوید  راست  احمدی نژاد  اگر 
می کند حقوق اقلیت های مذهبی در ایران اسالمی 
را حفظ کند چرا کاری نمی کند که امسال محرم 
به ایام کریسمس ارمنی ها و آسوری ها برخورد 

نکند؟

در محفل شیـخ
روزی اصحاب بیکار و عالف در محضر شیخ 

نشسته بودند.
شیخ از اصحاب خود پرسید: از من سئوالی 

ندارید؟
اصحاب جواب دادند: خیر!

شیخ گفت: پس مردم چگونه بقیه این مطلب 
را بخوانند؟

آنگاه اصحاب و هواداران شیخ به هر سویی 

نمایند و شیخ در  تا سئوالی جستجو  دویدند 
خجالت نمانده باشد.

***
روزی اصحاب شیخ مردی را به حضور وی 
آوردند تا شیخ او را برای منع از میگساری فراوان 

نصیحت کند.
فردا  را  او  ندارم،  وقت  امروز  گفت:  شیخ 

بیاورید.
اصحاب پرسیدند: شما را چه شده که امروز 

کامال عالف و بیکار هستید؟
شیخ جواب داد: امروز میگساری فراوان کرده 
بودم و رطب خور را نمی توانستم از رطب خوردن 

منع نمایم.
آنگاه اصحاب شیخ دست او را بوسیدند و از 

وقت شناسی او در شگفت شدند.

***
روزی شیخ به گرمابه عمومی رفت.

دالک گرمابه که مردی همجنسگرا بود پرسید: آیا 
مایلید که شما را مشت و مال دهم؟

شیخ گفت: من برای حمام کردن آمده ام و اگر 

قدردانی و تشکر
«کانون مهر» اعضای از یکی بعنوان میدامن خود وظیفه
خنعی، مهین مرتضوی، آبان خامنها دوستان عزیز از
برگزاری بخاطر کامور مصطفی آقای و امیننژاد پروین
و سپاسگزاری مهر» «کانون سالگرد بیستمین جشن

منایم. قدردانی

پروین توکلی

توضیـح درباره گزارش جشن بیستمین سالگرد «کانون مهر»
در گزارش هفته قبل در خصوص برگزاری جشن بیستمین سالگرد «کانون مهر» متاسفانه اسامی سه تن از اعضای هیات 

موسس کانون مذکور از قلم افتاده بود که به شرح زیر تصحیح می شود.
اعضای هیات موسس «کانون مهر» عالوه بر خانم ها گیتی کنگرلو، دریل کنگرلو و نانسی مرتضوی (کنگرلو) عبارت بوده اند 

از آقایان دکتر ذکری، کاظم جزایری و حسینعلی کنگرلو.

 تلفن: 9680 - 724 (703)
 فکس: 9689 - 724 (703)

iranians@iraniansnewspaper.com

خواندن هفته نامه «ایرانیان» فقط از طریق تهیه نسخه چاپی آن میسر است
جهت دریافت مستقیم نشریه از طریق پست 

و قبول اشتراک آن در سراسر جهان با ما متاس بگیرید

از آقایان دکتر ذکری، کاظم جزایری و حسینعلی کنگرلو.

خواندن هفته نامه «ایرانیان» فقط از طریق تهیه نسخه چاپی آن میسر است
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در  پایتخت کشوری ـ داشتن به غذا میل ۱ـ 
آمریکایمرکزی.

ـ  آلمان در تورنمنت فوتبال بزرگترین ۲ ـ
بی باکی. نترسیو

ترس و  ـ در قدیم تقسیمات کشوری ۳ ـ از
بازداشتن. ـ خوف

از جانب  (ص) که اکرم از صحابه رسول ۱ ـ
موالیمتقیاندرجریانجنگصفینبهحکومت
ـ خورد را عاص عمرو فریب ولی شد منصوب

ناخنستوران.
باشدـ   و سست شنی آن که زمین ۲ـ  قناتی

نوشته. نامه و وحشیـ  خوک
آتش  برای فلزی آلتی ـ تفرق و پراکندگی ۳ـ 

درختی. میوههای گرمـ  از اسلحه چاشنی زدن
اسیر ـ چهاردیواری است و  ۴ ـ راه راست،
و مثل مفهوم به ـ پسوندی دوش! به خانه رویای

و باالپوش. ـ جبه مانند
یا  حشرات تخم تسبیحـ  قرآن یا با تفأل ۵ـ 

وزن. در واحدی ـ کرمینه
زشت. و قبیح ـ آب ترشح ـ ۶

برایاندازهگیری  مقیاسی ـ فرنگی! چپق ۷ـ 
اتللو. ـ سخن چین تراژدی کوچک اشیاء

نباشد  اگر چنین مفهوم قید به کلمه ۸ ـ
و کهنه ـ جامه هندی در گویش استخوان ـ

فرسوده.
و مسلط  ـ چیره کند قول از دیگران نقل ۹ـ 

ـمتحیر.
گرد  و شاعر است خانه در ـ زدن گناه سر ۱۰ـ 

جهانمیگردد!
ـ جانوری  باردار بانوی هوس ـ پنبه دانه ۱۱ـ 

سمبلاسترالیا.
آتش  گسترده و فراخـ  بدی و فسادـ  ریزه ۱۲ـ 

معادل چهارجو. وزنی ـ واحد جهنده
نخستین  ـ دیرنشین ـ ارزش و بها زن ۱۳ ـ

موذن.
سلسله  ـ اردبیل استان شهرهای از ـ  ۱۴
با آسیایی است کشوری ـ اسپانیا در جبالی

اقتصادیشکوفا.
مکتب  ـ پایهگذار در تنیس زمان واحد ۱۵ ـ

روانکاوینوین.

شوهر ـ  مادر و زند مادر ـ تاریخ اقوام ۴ ـ از
اتومبیل. انواع مارکی بر قدرتمندـ  وزارتخانه

به  گاه ـ آخر پایان و جامه ـ پوستین، ۵ ـ
زنند! ریشه

جانوری  ـ روباه صفت ـ اروپایی القاب از ۶ ـ
پلیس. خدمت در

بلندیهایبسیار  که آنجا ـ  وبیهمتا تنها ۷ـ 
ایتام. امور عهده دار ـ است کشیده فلک به سر

ـ  منزلتها  و پایهها  ـ ویولن  کمان ـ   ۸
پشتنویسیچکوسفته.

لقب  بزرگ خود چنین صوفیان نیز به ۹ ـ
حکومت با آفریقایی است کشوری ـ دادهاند

استانی. مراکز ـ از پایتختی ماسرو و سلطنتی
ـ  ابریشمی  پارچه  نوعی ـ ارجمندی  ـ   ۱۰

شایستگی.
بینی. آب ـ وسط شهر ـ مرتبه و دفعه ـ ۱۱

گیاهان  کندن ـ پوست چروک و چین ۱۲ ـ
و دفعه ـ خون جوی کشاورزی ـ زمین از هرز

مرتبه.
تراژدی  ـ پشیمان  ـ مقدار و اندازه  ـ  ۱۳

مشهوریازشکسپیر.

چاپ  به وابسته صنایع از ـ خوشبختی ۱۴ـ 
خود اهمیت اخیر سالهای پیشرفتهای با که

است. داده از را
تکانخورد،  ازشهرهایاستانسمنانـ ۱۵ـ 

حرکت کرد.

متوسط هشتاد، دهه میانی سالهای در کند.
پنجاه و ای» دویست بی  بازیکن «ان  یک حقوق
اکنون این که حالی در بود سال در دالر هزار
مدیریت پیشاز است. متوسطپنج میلیوندالر
سقف حقوق بازیکنان برای لیگ دیوید استرن
تعییننمیکردوهمینباعثمی شدکهبسیاری
تیمشان به ستارهها جذب برای تیمها مالکان از
باعث بدهند که تن قراردادهایی ناخواسته به

ورشکستکیتیممیشد.
دیویداسترنتوانست با تعیینسقفدستمزد،
بدهد. سروسامانیبهاوضاعمالیتکتکتیمها
ای»در سالهای بی  درآمدهای جنبیلیگ«ان 
آن عمده ای از بخش و شد برابر چهل مدیریت او
تلویزیونی پخش بینالمللی قراردادهای طریق از
شد. سرازیر تیمها و بازیکنان صاحبان جیب به
(لیگ بی ای» «دبلیو ان  که لیگ او بود نظر زیر
دولپمنت ای» بی  «ان لیگ و بانوان) حرفهای

افتاد. راه به سازی) آماده (لیگ
هم از را که دیوید استرن مهم مشخصه دو
اف چون «ان بزرگتری لیگهای قطارانش در
خاص او می کند توجه جدا ال بی» «ام ال» و
آمریکا و از مرزهای فراتر این لیگ به بازاریابی
رسانهای تکنولوژی روی بر عظیم سرمایهگذاری
میانی دهه سال های بی  ای» در «ان بود. لیگ
حرفه ای ها موفقیت بینظیر حضور از پس نود
آغاز را مرز برنامه بسکتبال بدون المپیک، در
ای»، بی   «ان  شدن جهانی ادامه در و  کرد
آسیا در اروپا و لیگ شعبات اداری خود را این

تاسیسکرد.
ای» بی  موفقیت بینالمللی «ان بارز نمونه
است. چین کشور در لیگ این تجاری جایگاه
ای» بی «ان یونیفرمهای تعداد گذشته سال
در لباس ها این از فروش چین در شده فروخته
آمریکا پیشی گرفت.بهعالوه برایفروشکاالهای
برنامههای عظیم «ان بی ای» لیگ، مرتبط با
تفریحی ـ ورزشی مجموعههای ساختن برای
تنها نه مجموعهها این دارد. آمریکا خارج در
خود به را لیگ این ورزش و این عالقهمندان
سرشاری درآمد منبع خود بلکه میکند جلب
بود. خواهند لیگ این ورزشکاران و تیمها برای
چین در آینده سال سری این از مجموعه اولین

شد. افتتاحخواهد
و رسانهای  تکنولوژی از استفاده نظر از 
بین بی ای» لیگ «ان  شبکه های اجتماعی،
لیگهای حرفهایجهاناول است.صفحه همه
همراه به بازیکنانش  و لیگ بوک»  «فیس
و  الیک میلیون ۲۷۰ «توییتر»شان حسابهای

دارد. دنبال کننده
حرفه ای لیگ اولین ای» بی  «ان  لیگ
از برای مصرف کنندگان خارج آمریکاست که
بازیهای فصل پرداختحقاشتراکتمام قاره با
و میکند پخش دیجیتال استریم بطور را عادی

آمریکا حرفهای بسکتبال و سالهای طالیی استرن دیوید
پیشبینیمیشودکه بزودی درآمدناشیازپخش
آمد در آمریکا از خارج از در بازیها این اینترنتی

بگیرد. پیشی آمریکا قاره در مشابه
منتقدین استرن دیوید مدیریتی روش
گزنده بیانی صراحت با او است. داشته زیادی
جریمه از و میبرد سئوال زیر را منتقدیناش
دلیل بازیکنانیکهبههر و کردنمسئولینتیمها
انتقاد لیگ بطور علنی یا نحوه اداره داوران از
او مدیریت سالهای در ندارد. ابایی میکنند
بسیاریازمدیرانتیمها، مربیانوبازیکنان،تنها
بهدلیلحرفهاییکهعلیهقوانینلیگزدهبودند

کردند. پرداخت جریمه دالر میلیونها
شدت همراه به مذاکره در او مهارتهای
اوصحیحتشخیصمیدهد اجرایآنچه عملدر
دوره چهار در که اوست بارز صفتهای جمله از
او کمک به بازیکنان اتحادیه با حقوقی مذکراه
از بسیاری خالف بر استرن است. دیوید آمده
فنی موضوعات در حرفهای ورزش ارشد مدیران

بسکتبال بطورمستقیمدخالت میکند.
افزودن تعداد داورانبرایقضاوت بهتر، تغییر
برای ای» بی  «ان بسکتبال در متعدد قوانین
جمله بازیها از شدن و دیدنیتر شدن رقابتیتر
درگیر جزییات تصمیم شخصا که او مواردی بود
به مختلف اشکال به را خود نظر و میشد گیری

کرسیمینشاند.
۱۹۴۲ در نیویورک در  سال در استرن دیوید
 ۱۹۶۶ سال در آمد. دنیا به کلیمی خانواده یک
ازدانشکدهحقوقدانشگاهکلمبیافارغالتحصیل
مشاور حقوقی به عنوان سال در همان شد.
شد. کار ای» مشغول به وقت «ان بی  کمیسونر
درسال۱۹۷۸ اوبهعضویتهیاتمشاورانارشد 
لری با مستقیم بطور و آمد در ای» بی  «ان  لیگ
مشاورهحقوقی پیشینلیگ، کمسیونر اوبراین،
که را سیلور آدم معاونش، استرن دیوید میداد.
به ای»کار میکند، بی  «ان  بیستسالاست در

است. کرده معرفی خود جانشین عنوان

دولتی تظاهرات ضد در مال میخواستم مشتو
خیابان میرفتم به و میکردم حکومتی شرکت و

به حصارک. یا و
رسیدند از راه شیخ هواداران اصحاب و آنگاه
از و لنگ پوشاندند با بود پتی لخت و که را او و

رساندند. خانه خیابانبه

پرسیدند:*** خواجه از اصحاب از جمعی

ایرانی ماهواره های تماشای حکمت
چیست؟

و تعادل چیزی هر در داد: جواب خواجه
رعایت گردد. امساک باید

پرسیدند:منظورتانچیست؟
شیخجوابداد:گاهی هممیتوانیدبرای
ماهوارههای به سری امساک و تعادل حفظ

اونجوری اروپا بزنید.
موتور دست به «ریموت» اصحاب آنگاه
چرخاندند را به سویدیگر ماهوارههایخود

گفتند. و هوش شیخ آفرین درایت به و

نخواهدگرفت».نتانیاهو اینسخنان رادرواکنشبه
پخشگزارشیمستندازشبکهدومتلویزیوناسراییل
ارتش سانسور اداره اجازه با که گزارشی کرد، بیان
نتانیاهو که گردید آن فاش در و شد پخش اسراییل
 ۲۰۱۰ سال در این کشور، دفاع باراک، وزیر اهود و
وزیران از نفر هشت تنها که محرمانه نشستی در
ارتش به شرکت داشتند در آن حساس پستهای
را برای آمادهباش حالت که باالترین دادهاند فرمان
با کند. تاسیساتهستهایایرانبرقرار به حمله آغاز
مئیر اشکنازی و ژنرال قاطع حال مخالفتهای این
عملیکردناین از باراکرا ـ ائتالفنتانیاهو داگان،

حمله بازداشته است.
که در اسراییل اپوزیسیون احزاب اما رهبران
او و کرده انتقاد نتانیاهو از شدت به اخیر ماه های
و آمریکا اسراییل مناسبات در شکاف عامل ایجاد را
تشدید فرصت را برای اوباما دانسته اند، با پیروزی

مناسب دیدهاند. نتانیاهو انتقادها از
اپوزیسیون حزب رهبر یخیموویچ، شلی خانم
کارگر، روزچهارشنبهبهشبکهدومتلویزیون کشورش
در انتخابات آمریکا مخالف با دخالت که «ما گفت

آمریکا... انتخابات اصلی حمایت تلویحیبازنده سیاستمدار، این گفته بودیم». به
بود. رامنی «روشن» از میت نتانیاهو

ایتانکابل عضوحزبکارگرنیزگفت: «نتانیاهو
رویاسببازندهشرط بندیکردومناسباتاسراییل
مردم اگر کشاند و بیسابقه قهقرایی را به آمریکا و
را نتانیاهو رو دوباره انتخابات پیش در اسراییل
چهار این ما باید در که کنند، یعنی این انتخاب
با آمریکا روابطمان بیشتر سقوط باز شاهد سال

باشیم.»
«یدیعوت روزنامه وبسایت حال همین در
از نقل به هفته این سه شنبه روز آخرونوت»
تیم انتخاباتی استکه تحلیلگران اسراییلینوشته
در پیروزی از پس اوباما است نگران نتانیاهو
نتانیاهو آشکار حمایت از تالفیجویی انتخابات به
راههای مختلف از بخواهد و بپردازد میت رامنی از
کند و دخالت بهمن اسراییل سوم در انتخابات
و حزب نتانیاهو جدی تضعیف یا موجب شکست

لیکودشود.
ریاست سوگند بهمن  اول روز اوباما  باراک
تنها و خواهد کرد ایراد را خود دوره دوم جمهوری
مجلس انتخابات بهمن، سوم در آن، از پس روز دو

اسراییل برگزار میشود.
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

انتخاب برای امروزشان شوق که ديد خواهيم
بوده سطحی و بسيار زودگذر رامنی ميت شدن
مقابل میشدند در ناگزير روز، آن زيرا در است.
ازوطنخود دفاع و بايستند دولتآمريکا رامنی و
کنند وجمهوریاسالمیهمازاينجمعيتچهار
ميليونیخارجنشينو امکاناتی کهدارند،بهرههای
تصورش که میبرد خود «بقای» برای فراوانی
پيروزی هم زاويه اين از نيست. سخت چندان

بود! عالقه حکومت تهران مورد رامنی
به عقيده بنگريم، موضوع به که اين زاويه از
ازهمه،اين جمهوریاسالمیاستکه من بيشتر
سرخورده وعصبانی باراکاوباما انتخاب مجدد از
منبعدکارشبهمراتبسخت ترخواهد زيرا است،

آسانتر! نه شد
شخصی نویسنده وبالگ از برگرفته

اوباما... مجدد انتخاب
۱۵ صفحه از بقیه

۱۶ صفحه از بقیه

چگونه... چرا و اوباما

کشیده بودند. بنزین انتظار صفهایطوالنی

عدم موفقیتها گرفتن از درس
ریاست مناظره اول در اوباما حضور ضعیف از پس
اوباما که کردند مطرح را سئوال این بسیاری جمهوری
و دوم مناظرههای اما است؟ شغل این خواهان چقدر
دارای انرژی و پر گذشته مثل اوباما که نشان داد سوم
نطق در او است. از امید پر آینده و برای چشمانداز
نوامبر ساعات ابتداییهفتم پیروزیخوددرشیکاگو در
تالش کرد عین آنکه در کرد، تکرار همینچشم انداز را
کشوریکه رقابتهایدورانانتخاباتی در افتراق ها و از
رود. شده فراتر تقسیم سیاسی اردوگاه میان دو تقریبا
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته


