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خرداد): ۲۸) جون ۱۸ دوشنبه

کانون موسیقی شب
«سماع» موسیقی و گروه «نوا» موسیقی سرپرستان گروه همکاری با

تیر): ۴) جون ۲۵ دوشنبه

و عدالت اجتماعی توسعه
رفیعی فرامرز سخنران:

جدید محل در
ویینا در

جدید محل در
ویینا در

عاشقانه جدید ادبیات
وجود خاطر به ایران در ما عاشقانه ادبیات
وبالگ های اگر حال تغییر است. در اسالمی رژیم
در را تغییر این کنید باز را ایران جدید نویسندگان
چندسطراولیهنوشتههایسوسولیوعاشقانهاین
نویسندگاناین پایگاههایاینترنتیخواهیدیافت.
اسالمی انقالب شروع در آنها اکثر که وبالگ ها
در میمکیدند، پستانک و داشتند پا به پوشک
تبلیغاتسنتی بمبارانحماسههایمذهبیو زیر
از را خود فکری مسیر که ندارند چارهای شیعه
دهند عبور مذهبی خاکی جاده های و بیراههها
با را خود عاشقانه اندیشههای پاکترین حتی و
خوانندگان واژههایجدیدمذهبیبه پوششغبار
آن را من که است نمونهای این کنند. خود عرضه

تا کردهام سر هم ادبیات گونه تمرین این عنوان به
عقب نمانم: جوان این قافله از

تنگترین تنگتر از است. خیلی تنگ دلم ...
را تو عاشورا از بعد از قدیم. ژاله میدان کوچههای

دلم! است کربالیی چه ندیدهام.
بمب های مانند میشوم، منفجر غصه از دارم
در کوچکی بمب مثل قلبم فلوجه. و بغداد
و تیک نیویورک فرودگاه در مجاهدی چمدان

تاکمیکند.
تقویم کدام به دیدمت؟ که بود کی بار اولین

شمسی؟ یا هجری کنم؟ نگاه
سوی آن بود و قتل روز دیدمت بار که اولین
بود. زیبایی روز چه بودی. نشسته نذری سفره
دلم «پست» این سطر آخرین نوشتن تا امیدوارم

نریزد. روی کاغذهایم خون و نترکد
تو قشنگ اندام رنگت سیاه تمام زیبای چادر
را میدیدم و چشمت یک فقط را پوشانده بود.
تو بیافتم. عشق دام به که بود چشم کافی همان
و مرمریاتکه میتوانستمطلع دستانسفید با
شعر«آفتابندیدهتنم» فردوسیباشدچلوخورش
بهدهنتمیگذاشتیدستدیگرتتربچه را قیمه
قرار شهوانی در دهانت حالتی تردی را با و قرمز

استغفراهللا! میداد.
عینک آفتابیام برق شاید مرا دیدی. دور از
لبخندی بود. فرستاده آمریکا از خالهام پسر بودکه
الیدندانهایت قیمه خورش لپههای هنوز زدی.
چادر پوشاندی. با را صورتت با خجالت بودند.
بود. دیوانهام کرده چادرت خش  خش صدای
دستگاه میخواستم بطری دوغ را به طرف مداح و
خاموش تا موسیقیاش پرتاب کنم او استریوی
روز این فضای در تنهایی به تو چادر صدای و شود
نبود، گازدار اگر دوغ پژواک بگیرد. و اوج مبارک

میکردم. کار را این حتما
لب های و با چادرت دهان که هست یادم
بودند شده خورش پر از چربی که را خود قلوهای
پاککردی.تمامبدنم میلرزید. مانندبرادریعراقی
قرار ضامن بمب کمربندیاش روی دستش که
برخوردبهبرجهای گرفته،مانندمحمدعطا قبل از
همسایه خانم شمسی مانند نیویورک، دوقلوی

این که ماهوارهاش از قبل درست باالیی ما طبقه
مثل می لرزیدم. تویخیابانبریزند، و کنند پیدا را
پایین درخت، مثل خیابانخواب برگ مثل ژله،
نمیلرزیدی. تو اصال دی ماه... سرمای توی شهر
بوی گالب بود. کرده گرمت چادر شاید کلفتی
آن سوی بود. از دیوانهکرده قمصر شماره پنجتومرا
میخواستم میکردم. حس را بویت نذری سفره

کنم. جایت را بو همه
دلمخیلیتنگاست. کاش میترکیدموذرات
فرو میریختند. سیاه قشنگت روی چادر بر بدنم
مثل شب... صفحه سیاه بر روی برف ذرات مثل

ظهر.. شبنامهای در هجوم
نمکزدهامگاز که را گلخانه ایام خیار تو یاد به
به دنیای را قرمز ورود تربچه سینهزنان میزنم و
خوشآمد بین لبانت رشک کنان معصومیت از پر

میگویم...

سفر اورتگا      
تهران به

کشور رهبر  اورتگا، دانیل 
یف تعر که ، ئه گو ا ر نیکا

چلوکبابهای یک فوتیتهران
خانمش و چاوز هوگو از را

گذشته هفته بود، شنیده
کرد مسافرت ایران به
احمدینژاد دیدار به و
او خامنهای شتافت. و

کوچکی کنفرانس در که
علیه «مبارزه عنوان به

شرکت جهانی» استکبار
جمهوری دولت از میکرد

دادنعکس اسالمیبرایقرار
اودرکنارکاسترو،چاوزومورالز

گفت و کرد تشکر احمدینژاد و
دگادو»، «رافائل برادر زودی به

هم اکوادور، جمهور رییس

گروه خواهد ضد امپریالیست این جمع رفقای به
پیوست.

توسط مهماتآمریکایی و اسلحه خرید اورتگا
نقطه را انقالب اولیه سالهای در تهران رژیم 
نیکاراگوئه خواند. و ایران ملت در رابطه عطفی
بیدین و این که سالها خاطر احمدینژاد به او از
مرتدبودهوبهصورتغیرشرعیباهمسرفعلیاش
که حاضر گفت و خواست پوزش زندگی می کرده
را بر سر آب توبه امام، در مقبره است با حضور

و همسرش بریزد. خودش
آیتاهللا خامنهای، با خصوصی مالقاتی در
حضرت برای آن نصایح فقیهانه از دانیل اورتگا
و (درست کاتولیک مسیحیت به خود بازگشت
در جمهوری رییس آخر انتخابات از قبل موقع به
اسالم در تقیه علم و اصول کرد تشکر نیکاراگوئه)
را وی همسر اورتگا سفر این ستود. در را شیعه
روسریرنگیاش که اورتگا خانم همراهیمیکرد.
دولت چادری سیاه کالغ زنان میان در
میآمد، چشمگیر بسیار احمدینژاد
خبرنگاران برای لبخندزنان
مفسران میداد. تکان دست
زیبایی که میگویند سیاسی
کاری اورتگا  خانم روسری 
صورت زشتی پوشاندن برای
بسیار میک آپ و
انجام او، ناشیانه
شاید و  بود نداده 
بهتربود از چادرهای
«یک چشم سیاه 
بیرون»زنانکابینه
استفاده احمدینژاد
رابطهعمیقتری تا مینمود
اصولگرایان و قشریون با

فمنیست ایرانیایجاد نماید.
زیارت مراسم در  اورتگا  دانیل
کیم اینکه برادر از امام خمینی مقبره
ایلبه علتایلبودن(یعنیمریض بودن)
اخیر «مبارزه کنفرانسهای نتوانسته در
علیه استکبارجهانی»بهبرادراندیگر این

اظهار تاسف کرد. گروه ملحق شود
نیکاراگوئهبه طور گفته شدهکهرییسجمهور
مراکز تحقیقاتاتمی هستهایوچند خصوصیاز
تاثیر تحت برای که یزدی زرد کیک تولید کارخانه
نموده بازدید بود شده داده ترتیب او دادن قرار
در ایران اتمی پیشرفت های دیدن از پس او است.
بازدید با چشمان از حدقهبیرونزدهبه هرمرحلهاز
زباناسپانیاییمیگفت:کونیو!کونیو!کهمعنیآن
احمدینژاد چیزیشبیه«جلالخالق»میباشد!
اتمی فعالیت های درباره که گرفته قول اورتگا از
این آژانساتمینزند و جمهوریاسالمیحرفیبه
سوغات سیاست را به عنوان رسمی بازدید غیر
به خود با  اسالمی جمهوری دولت مهرورزی

نیاورد. را در صدایش ببرد و کشورش

برای چپ ها 
استخوان بیانداز

کمونیست رهبر  اورتگا، دانیل اخیر  سفر
اخبار در بین نیکاراگوئه، (سوسیالیست جدید)
اسالمی انجمنهای از بسیاری بود. ایران داغ
به او مخالف سفر قم، شهر در ویژه دانشگاهها به
که آقای چطور است میگفتند ایران بودند. آنها
احمدینژاد دسترهبران زنجهانرا نمیفشارد
ولییکمرتدومفسدفیاالرضرا چنیندرآغوش
ماچ را صورت او  بار بلکه سه بار و نه دو میکشد
میکند؟آن هادراطالعیهاینمازهایاحمدینژاد
خواندند و باطل دستانش بودن نجس علت را به

توضیحشدند. خواستار
این که آمریکایالتین مورد ایندانشجویان در
امام غربی» نه شرقی، «نه سیاست کجای در
جلسههای در فراوانی مباحث دارد، قرار خمینی
راه انداختند انجمنهایاسالمی دانشگاهخود به

نتیجهاینرسیدند. به و
مهرورزی سیاست مبتکر که احمدینژاد
همیشگی عادت به است اسالمی جمهوری در
رفت و دانشجویان این از گروه چندین به میان
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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 ۳۶   

ببرید! مردم نیکاراگوئه که برای احمدی نژاد دادهاند را آقای ناقابل زعفران بسته این ـ

به آنها نخاله های نخبهها و دستگیری از پس
نکنید گوش دشمن شایعات این به گفت: بقیه
تنها کردن خاموش و مهار برای ما می گویند که
یعنی میشوند ما دماغ موی که باقیمانده گروه
انقالب مثل اول دوباره چپها کمونیستها و
ائتالفمیکنیم. سیاست مهرورزی آنها با داریم
ماست» دوست ما، دشمن «دشمن تئوری ما
خواندن فرا ضمن او میشود.  شامل هم را
پنج این چهار از بعد گفت آرامش دانشجویان به
و نیکاراگوئه کوبا، ونزوئال، شمالی، کره کشور
برای کسب را خود تالش اسالمی جمهوری پرو،
برای  خردهای کشورهای دیگر ۱۵۰ و همکاری
آمریکا جهانی نوین نظم سیاستهای با مبارزه
که داد مژده به دانشجویان او داد. خواهد ادامه
لطف به اکوادور الحاقرییسجمهورجدید از بعد
به و آزاد شده زندان از هم زمان «نوریگا» امام

پیوست! جمعمبارزینخواهد

تظاهرات لختیها
در ونکوور جون، ماه نهم روز روز قبل، چند
مادرزاد»  «لختو حدود۵۰ دوچرخهسوار کانادا
توجه تا رکابزدنپرداختند به اینشهر مرکز در
مشکل را به بینالمللی رسانههای شهر و مردم
اتومبیلها توسط هوا  آلودگی  و مسمومیت
زن از و مرد دوچرخهسواران این جلب کنند.
دنیا مختلف نقاط از و مختلف سنی گروههای
این شهر جمع در برای این تظاهراتصلحجویانه

بودند. شده
ایتالیا و آلمان در این از قبل روز چند
علیه کشور دو سواحل دریای این در تظاهراتی
و  است گنده «G - 8» (حرف G برای کنفرانس
و گرفت میباشد) صورت تا گنده هشت منظور
و عریان خود درآوردن لباسهای با نفر هزاران
جهانی نظم نوین مراتب اعتراض خود به برهنه

دادند. نشان را
تهرانبرای بودتظاهراتمشابهایهمدر قرار
هوا آلودگی و خواهران هشت گروه به اعتراض
پا گیر علت قوانین دست و صورت گیرد ولی به
رفتن از بعد به تظاهرات این ایران، در حجاب
در لختی گشته است. تظاهرات موکول مالها

و قوانین همین هم به علت خزر دریای سواحل
تاریخ زنانهلغووبه بودنسواحلمردانهو نیزجدا

است. موکول شده آینده نامعلومی در

طرفداران از سئوال
فقیه والیت

کلمهای روزی خواهران عزیز، اگر و برادران
چاپیدرج شود، اشتباه یک دیکشنریلغتبا در
صورت اشتباهی خواهید فهمید که چگونه شما

است؟ گرفته

محرمیت جدید راه
اینترنت از پایگاههای مذهبی یکی در دیشب
جوانی کرد. جلب  خیلی را توجهم  مطلبی
«تقلیدالصفت»ازمرجعتقلیدشپرسیدهبود:من
اینکه کردهایم. برای ازدواج خواهر با دو برادرم و
به رعایت مقید و باشند محرم ما به دو خواهر این

کنیم؟ حجابنباشندچکار
یکی که بودند جواب فرموده هم زبل آیتاهللا
قصد به (ولو شرعی صیغه داوطلبانه باید شما از

ایجاب هم نباشد) با مادر
اینخواهرانخواندهواصل
محرز سازید! محرمیت را

اهلتئوری زیاد آنکه با
ولی نیستم مرجع از تقلید

برای محکمکاری برای
پاریس لوپز، جنیفر مادر
انجلینا شکیرا، هیلتون،
زیتاجونز جولی،کاترینا
یک دیگه سهتای دو و

تقاضای زیراکس شده نامه
فرستادهام شرعی صیغه
با خیال بعد به  این از  تا
شرعی طریق به و راحت
مامانی و اینخواهرانعزیز
رویصفحهتلویزیوندید را
در جهنم عقوبت از و بزنم

باشم! امان

غربی مظاهر با مبارزه
فلسطین در

حماس گروه اعضاء اخیر هفته دو عرض در
توقیف از و بعد کافه اینترنت حمله کردند دهها به
تنها که اینمراکز را کلیه کامپیوترهای اینکافهها،
کردند. تعطیل فلسطینی بودند، جوانان تفریح
همچنین آنها حماس، گروه عملیات ادامه در
«ویاگرا» قرصهای که  داروخانه  چندین به
از را قرصها این و بردند یورش میفروختند،
چندین خبرگزاری را خبر این جمع کردند. آنجا
قرصها این آن ها شایعه اینکه ولی کردهاند تایید
تایید هنوز می خواستند، تهران حاجیان برای را
از بسیاری از اینگونه حمالت است. پس نشده
فلسطینیانخشمگینتظاهراتیعلیهگروهحماس
با تظاهرکنندگان انداختهاند. راه به خیابانها در
خودنوشتههاییحملمیکردندکهضدیتحماس
دموکراسیدراسالم با مغایر را اینترنتوکامپیوتر با
بازگشاییکافههایاینترنتی تلقینمودهوخواستار
هم تظاهرات نوشتههایی در همین بودند. گشته
مربوطبه «توقیفویاگرا»حملمیشدکه می گفت:
به زور شما با خدا» «ما در رابطه که قبول کردیم
کنید قاطی را شوید و خودتان واسطه میخواهید

چکار دارید؟ زنم با من جنسی به رابطه ولی

آزادی تعریف داره!
می خواد دلم هرچی من میشه آقا، حاج ـ

بخونم؟
نمیشه! ـ

خواست دلم میشه من هرچی آقا، حاج ـ
بپوشم؟

نمیشه! ـ
می خواد دلم هرچی من می شه آقا، حاج ـ

ببینم؟
نمیشه! ـ

جا هر اینترنت توی من میشه آقا، حاج ـ
برم؟ دلم خواست

نمیشه! ـ
دلم هرچی حداقل من میشه آقا، حاج ـ

خواست بخورم؟
نمیشه! ـ

بنوشم؟ خواستم چی هر ـ
نمیشه! ـ

آزادی ایران توی میگین چرا پس آقا، حاج ـ
داره؟ وجود

من سئوال را از همه این همین که گذاشتم ـ
نیست؟ آزادی اسمش کنی

نان گرانی
شدن کوپنی دنبال به که خواندم اخبار در
توزیعکارتهوشمندسوخت(کهاختصارا بنزینو
تثبیت شده بنزین قیمت دارد) نام کارت سوخت
به  آزاد بازار در (روی۱۰۰ تومان) احمدینژاد دولت
طبیعتا  هم بنزین گرانی است. رسیده ۷۰۰ تومان
گشته مردم کاالهای مصرفی دیگر باعث گرانی
در که میکند گزارش تهران از ما خبرنگار است.
قیمت نانترقی سرسامآوریداشته اخیر روز چند

میگوید است. او درآورده را صدای ملت و سر و
تولید علت به که است باقی شکرش جای البته
از مرتب آن واردات همچنین و فراوان خشخاش
افغانستان،قیمتنان «سنگکخشخاشی»ترقی
نانواییتهران قیمت چند زیادی نداشتهوحتیدر

است! کرده هم سقوط آن

هوش ایرانیان ضریب
که پدیا» «ویکی اینترنتی پایگاه که دریافتم
یکیاز نوعیدایره المعارفاینترنتیموثقاستدر
صفحات خودضریبهوش مردمکشورهای دنیا
که جدول این درج کرده است. در جدولی در را
برگرفته ضریب  دنیا را در ۸۱ کشور مختلف فعال
رده ۵۶ اینجدول  و ما در هوشایرانیان۸۴ آمده
اینترنتیتوضیحدادهکه اینپایگاه گرفتهایم. قرار
ضریب هوشانسانمعمولی بین۸۵ تا ۱۱۵ است 
۱۵۵ تا  بین ضریب هوششان انسانهای نابغه و
مثال آقای  هوش ضریب میگویند دارد. قرار ۲۰۰
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صفحه ۳۴. همانجا، ۵ـ 
صفحات ۳۶ـ  ۳۵. همانجا، ۶ـ 

مارچ  هشت تایمز»، «نیویورک روزنامه ۷ ـ
.۱۹۹۲

صفحه ۳۶. ۸ـ  Tabb، همان جا،
سر بر آینده «جنگ های ،M. T. Klarc ۹ ـ

۲۰۰۶ در  مارچ هفت منابع»،
www.tompaine.com
۱۰ـ  N. Chomsky، «به سوی یک جنگ سرد 

صفحه۳۴۲. نیویورک،۲۰۰۳، جدید»،
لندن،  بقاء»، یا ۱۱ـ  N. Chomsky، «هژمونی

.۱۵۰ صفحه ،۲۰۰۳
شرقی»،  شیرین «میوه  ،G. Achcar ـ   ۱۲

صفحه۳۸. ،۲۰۰۵ نیویورک،
ملی  منافع و ۱۳ ـ C. Rubenberg، «اسراییل

صفحه۱۲۶. آمریکا»، شیکاگو،۱۹۸۶،

ANTWERPEN TOYOTA AND SCION

هرگونه خرید از قبل لطفا
من با دست دوم نو یا اتومبیل
کنید مشورت نادعلی کوروش

����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

���������������������������������������

نیز در گرفنت وام ما ایرانی جتربه با مالی کادر
کرد. یاری خواهند شما را اتومبیل

میکنیم را تضمین کامل شما رضایت ما

Purchase your new or used vehicle 
from Antwerpen Toyota and take 
advantage of:
* Low prices
* Seven days service
* Free first oil change
* Free shuttle
* Free loaner car
* Free touch up paint
* Free manicures on Tuesdays & Wednesdays

Bring this ad with you and get $ 300 off your best 
price or your first payment is on us*

* Excludes Scion and Hybird Camry

* Whichever is less

 

Kourosh Nadali
Sales Consultant

دفترچه  یک  ساده،  دوربین  یک  با 
یادداشت و یک قلم معمولی، در محافل 
شرکت  خود  اقامت  محل  مجالس  و 
کنید، از رویدادهای سیاسی، فرهنگی، 
تهیه  خبر  و  عکس  هنری  و  اجتماعی 
آن ها  به  که  شخصیت هایی  با  کنید، 
دسترسی دارید گفت و گو کنید، و پس 

دریافت  با  گزارش،  سه  فقط  چاپ  از 
هم  شما  «ایرانیان»،  خبرنگاری  کارت 
بپیوندید  ما  فعال  همکاران  جرگه  به 
اعتبار  و  موقعیت  هم  طریق  این  از  و 
خود در جامعه ایرانی را افزایش دهید 
و هم نقشی در گسترش پوشش خبری 

«ایرانیان» ایفا منائید. 

کارت خبرنگاری «ایرانیان»
همه درها را به روی شما باز می کند 

از جلسات و برنامه های مختلف 
در محل اقامت خود در شهرها و 
مناطق مهم ایرانی نشین عکس 

و خبر تهیه کنید و با چاپ آن ها 
در «ایرانیان» موقعیت و اعتبار 

خود را در جامعه افزایش دهید

«ایرانیان» در جستجوی خبرنگاران فعال در ایاالت نیویورک، 
نیوجرسی، ایلینویز، جورجیا، فلوریدا (شمال و جنوب)، 

تگزاس، آریزونا، واشنگنت و کالیفرنیا (شمال و جنوب) می باشد 
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۱۵ صفحه از بقیه
رهبری این (۱۹۴۷ تا ۱۹۹۱) نیم قرن نزدیک به
در «جهان غرب» اعمال کند، امروز همان را
علیه «مبارزه شعار تحت که میکند رژیم تالش
که است روشن کند. حفظ را مقام آن تروریسم»
از آنموفقیتی که آمریکا هیات حاکمه این دفعه،
بود،محروم دوره«جنگسرد» بهدست آورده در
و در افغانستان آمریکا عدم موفقیت است. شده
تسلط آمریکا برای پروژه که است نشانه این عراق
طریق کسبو تامین هژمونینفتیدر جهاناز بر
اکناف مردم در مبارزات و مقاومت خاورمیانه با
اینکه وپیش از جهانروبرو گشتهاست.در اینجا
این چالشها بپردازیم، نگاهی چون چند و به
اجمالیبهرابطهپدیدهاسراییلبهعنوانیککشور
کسب ـ آمریکا هدف و خاورمیانه در استعمارگر

ـ میاندازیم. خاورمیانه نفتی در هژمونی

در پروژه موقعیت اسراییل
خاورمیانه

درگیری تحلیلی از آغازینهر بدونتردید نقطه
آن نفتی در منابع وجود باید خاورمیانه آمریکا در
چامسکی نوام جمعبندی شاید باشد. منطقه
مورد  این در آنها بهترین از گذشته ۴۰ سال در
منابع سو، این دوم جهانی به جنگ «از باشد:
(که جهانی خاورمیانه یک اصل در نظام انرژی
و محسوب می شود قرار دارد) آن در راس آمریکا
امور شکافی کالبد در بنیادین عنصر یک امر این
امور در مورد آمریکا سیاست بینالمللی است.
این اصل گرفتن نظر در بدون خاورمیانه جاری در
اخیر کتاب در او (۱۰) شود.» فهمیده نمیتواند
،۱۹۴۵ سال «در یا بقا» نوشت: «هژمونی خود
عربستان انرژی منابع آمریکا خارجه امور وزارت
یکی و استراتژیک قدرت عظیم منبع را سعودی
کرده و جهان، توصیف تاریخ مادی در از جوایز
اقتصادیدر غنیترینجایزه منطقهخلیجفارسرا
داشت.» محسوب خارجی، سرمایهگذاری حیطه
در آمریکا آیزنهاور (رییسجمهور بعد، سالها (۱۱)
منطقه را «مهمترین آن ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۰) سالهای
گیلبرت کرد. اعالم جهان» استراتژیکی منطقه

اچکار نیزکهیکدانشمندومحققاست،در کتاب
اخیر خود معتقد استکهسیاست درهای باز نفت
و پروژه ای بزرگ استراتژی در تعیین کننده نقش
نیز بوش جورج دولت میکند: بازی آمریکا جهانی
خلیج اول که جنگ (پدر) جورج بوش دولت مثل
انداخت،  راه عراقدر۱۹۹۱ـ  ۱۹۹۰ به علیه فارسرا
وابسته نفتی فراملی کمپانیهای به کامل طور به
در نقش کلیدی یک تردید البی نفت بدون است.
قرن نیم در آمریکا خارجی سیاست فرمولبندی

(۱۲) است. کرده بازی گذشته
و رقبا با آمریکا برخوردهای چون و چند
چالشگرانشدردوره۵۶ ساله «جنگ سرد» (مثل 
آزادیبخش شوروی، جنبشهای جماهیر اتحاد
دموکراسی در دولتهای سوسیال عروج ملی و
یا خیالی واقعی دشمنان با و آتالنتیک) اروپای
 ۱۹۹۱ سالهای سرد» در «جنگ بعد از دوره در
«تروریسم»،  اسالمی، بنیادگرایی (مثل ۲۰۰۷ تا
به اینکه بدون توجه کشورهای گردنکش و...)
نکتهاساسیکه کنترلبالمنازعبرمنابعنفتییک
عاملتعیینکنندهدرسیاستجهانیآمریکااست،
ارزیابی مورد و تبیین قابل روشنی به نمیتواند

قرار گیرد. معقول مناسب و
منطقهای» سیاسی، واژه «ثبات ادبیات در
که است این معنی به آمریکا حاکمه هیات برای
دسترسی قابل برای سیطره آمریکا باید خاورمیانه
دوره«جنگ سرد» دولتهایخاورمیانه در باشد.
و مقدور آمریکا دسترسی را برای این می بایستی
دولتها آن سران اگر بعضی از میساختند. میسر
منطقه» «ثبات  و نکرده رعایت را قرمز  خط
تمایالت احیانا یا  و انداخته «مخاطره»  به را
بیانمی کردند،آمریکا استقالل طلبانهمردمخودرا
از و جلوگیری «ثبات» استقرار به بهانه بالفاصله
(در خونین کودتای طریق از شوروی و کمونیسم
انداختن راه به در عراق ۱۹۶۳)، ۱۹۵۳ و ایران
تجاوزهای و (۱۹۵۸ لبنان (در داخلی جنگ
آندولت درمصر۱۹۵۶) غیرمستقیم(جنگسوئز
امروز مطیع میساخت. ضعیف یا سرنگون، را
ازکشورهای «معتدل» وقتیکه دولتمردانآمریکا
اسممیبرند خاورمیانه در «تندرو» دولتهای یا و
کشورهاییکه یا منظورشانکشورهای«مطیع»و

میباشد. نمیپذیرند، را آمریکا «اطاعت»
(در   ۱۹۶۰ دهه ۱۹۵۰و دهه دوم نیمه در
«بلوک بین  اوج گیری «جنگ سرد» بحبوحه 
تعدادکشورهای«تندرو» «بلوکشرق») غرب»و
هیات افزایش یافت. در خاورمیانه «سرکش» و
زمان متحد آن تا که اسراییل از حاکمه آمریکا
تا کرد استقبال میشد، محسوب غرب» «بلوک
باگسترشسیاست«اسراییلبزرگ»درخاورمیانه
حفظ و جهت تنها «متحد» آمریکا در به عنوان
نظامی درصحنهسیاسیو آمریکا گسترشمنافع
بعد به تاریخ آن از گردد. عمل وارد خاورمیانه
در آمریکا پروژه در تدریج به اسراییل موقعیت

(۱۳) کرد. پیدا کلیدی نقش خاورمیانه
اواسطدهه۱۹۵۰،جمالعبدالناصر،رییس در
دولتمردان«بلوکغرب»یک نظر از جمهورمصر،
عنصر«تندرو»و«غیرمتعهد»اعالم شد.بالفاصله
در سوئز جنگ برپایی و نظامی تجاوز با اسراییل
نابود سازد  را دولتناصر تالش کردکه اکتبر۱۹۵۶
فرانسه) و (انگلستان آمریکا متحدین چون ولی
نظامی به یک حمله حمایت از اسراییل به که
نتوانستند بودند، زده دست مصر در سرتاسری
در ناصر سرنگون سازند، طبیعتا پدیده را ناصر
استقالل در سمبل به سوم جهان از بزرگی بخش

گشت. تبدیل ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۷ سالهای
دارد ادامه

توضیحات:
رجوع  مورد این در بیشتر اطالعات برای ـ ۱

کنیدبه:
«حاکمین   ،P. Duignan و   L.H. Lewis ـ

پرینستون،۱۹۷۹.     آفریقایبلژیک»،
پولد»،  لئو پادشاه A. Hochschild، «شبح ـ

نیویورک،۱۹۹۸.
۲ـ  A. Warmer و J.D. Sachs، «منابع بنیادی 
اکانامیکس «آمریکن مجله در مدت»، دراز رشد

.۱۹۹۷ می ریویو»،
و  توسعه طبیعی، «منابع  ،P. Collier ـ   ۳
۲۸ اپریل ۲۰۰۳. جهانی»، «بانک مجله تالقی»،
در منابع»، «جنگهای ،W. K. Tabb ۴ ـ
هشت شماره ،۵۸ مجله «مانثلی ریویو»، سال

(ژانویه۲۰۰۷)

خاورمیانه... منابع طبیعی: پروژه آمریکا در سر بر جنگ

بنیانگذارشرکتنرمافزاری«مایکرو بیلگیتس،
میباشد. سافت»،۱۶۰

هنگ کنگ و باالی این جدول چین و رده در
چندین کشور آفریقایی پایین در رده جنوبی و کره

دارند. قرار گینه و اتیوپی مانند
و آه دیده مثل مناین جدولرا که رفقا یکی از
با عصبانیت و منتلفنزد به بود نهادش برآمده از
است غیرممکن و است الکی جدول این که گفت
یونان وحتیمکزیک ماکمهوشتر ازمردم ترکیه و
ایرانیانموفق داخلوخارج باشیم.پساز آناسم
کسب افتخار مختلف رشتههای و علوم در که را

کرد. کرده اند، برایم قطار
بقبوالنم که به او و آرامش کنم کردم سعی
ملت که به خودمان مشتبه کنیم امر را نباید ما
باشیم زبل و زرنگ فقط شاید هستیم. تیزهوشی

باهوش. نه و
به او گفتم فکر هرچه گفتم به خرجشنرفت.
 ۳۰ حدود االن بودیم باهوشی ملت اگر میکنی
گول ما را چنین این میتوانستند مالها سال این

مفت بگیرند؟ سواری ما و از بزنند
ولی کند  پیدا  جوابی که زد زور  خیلی 

نتوانست...

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

و پسرش است. کرده تهیه برایش را عرب و
خانه الواطی در شب تا صبح از دوستانش هم
یک میلیون درخواست او از تحصن با میکنند و
در ناسیونالیست یک ایرانی با تا کردهاند دالر
بیاندازند. قلیانفروشیراه لوسآنجلسکارخانه
نمیدانند «شارلین» اصال برابر پرسش در آنها
چیزیبهاسم«مجمعتشخیصمصلحتنظام»

دارد. وجود ایران در
ازدوستانعموهمپیانیستیاست یکیدیگر
دچار درگیری و است بهجت آیتاهللا مقلد که
است. موسیقی بودن حرام یا حالل سر ذهنی بر
وقت چند خود، هر ذهنی رفع دغدغه برای او

میرود. قم به یکبار
فرهنگی نبرد به سرگشتگی عین در بچهها
کتابهایی آنها میشوند. مشغول فامیل با
در ایران» حسین سیاسی مانند «موانع توسعه
 Sent) آل» تو «سنت تمام فامیل برای را بشیریه

میکنند. (to All
پایانشباشد. شایدجالب ترین نکته فیلم اما
فرهنگی تاثیر رویبچهها تا تالشبود که در عمو
مثبت بگذارد، خودشدر کوههای کالردشتبساز
فیلم برداری بفروشمیشودوهمزمانبهخاطر و
ماه پنج به دانشکده «تربیت معلم»، از غیرمجاز

می شود. محکوم دریا روی سواری قایق
به هوشمندانه و رندانه نگاهی با فیلمساز
بزنگاه در شرقی غربی با سنت مدرنیته برخورد
پرداختی با هم آن میپردازد، ایران مردم زندگی
میتوان میان، این کاریکاتوری. در و هجوگونه
زندگی از را سندی «صحنههای خارجی» فیلم

دانست. ۱۳۸۰ دهه تهران در مردم،
«فجر» جشنواره در خارجی» «صحنههای
گذشتهرویپردهرفت وپساز آندرجشنوارههای

در آمد. نمایش به اسلو و نانت کلن، پراگ،
میرزایی شهاب نویسنده:
بی سی» «بی نقل از:

«صحنههای خارجی»...
۲۴ صفحه از بقیه

«ایرانیان»
میشود منتشر جمعهها
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