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دیگری از انتخابات خبر
آمریکا ۲۰۰۸

ریاست برای انتخاباتی رقابتهای آغاز تب در
هم  جدید کاندید یک سال۲۰۰۸ آمریکا جمهوری
متقاضیانبپیوندد. این ممکن استبهصفبقیه
تمام رسانههای توجه نقطه این روزها که شخص
بلومبرگ، مایکل آقای گشته آمریکایی خبری
جولیانی، از بعد که است نیویورک، فعلی شهردار
جمهوری ریاست کاندید هم او که قبلی، شهردار
پیروزی در خود برای بررسی شانس شده مشغول
انتخاباتمیباشد. آقایبلومبرگ بهعلتسابقهکار
درخشانخودبهعنوانشهردارنیویورکبهخصوص

سیستم بهبود جنایات، و جرایم با مبارزه مورد در
شهرداری منفی بودجه تبدیل و مدارس آموزشی
برای زیادی شانس توجه، قابل و مثبت رقمی به
تک عنوان به او در کارنامه که آنچه دارد. رقابت
ماده امتحانیازسویمحافلسیاسیعنوان شده
(ابتدا سیاسی مختلف احزاب در او عضویت تغییر
مستقل) اکنون و جمهوریخواه بعد دموکرات،
کارشناسان انتخاباتیبه نکته دیگریکه میباشد.
عنواننقطهضعفبرایآقایبلومبرگبرشمردهاند
کمپین در این مسئله یهودی بودناوستکه قبال
«لیبرمن» علتانتخابسناتور به سیاسیآلگور
انتخابات مشکالتی گشته بود. البته باعث هم
سال ۲۰۰۰ (بوش علیه  انتخابات ۲۰۰۸ با سال
قوی کاندیداهای چون دارد تفاوت خیلی گور) آل
ماساچوست، رامنی، ایالتدار میت چون دیگری
غیرمسیحیشمرده بسیار مذهب«مورمون»(که
به را اوباما براک و آقای میکشد یدک را میشود)
به گینریج را نیوت و کردهاند متهم مسلمان بودن
حساب به مذهب را نوعی آن (اگر «ک.ک.ک»

آوریم)چسباندهاند.
سر یک را من آقای بلومبرگ نظر به که آنچه
ثروت میدهد قرار کاندیدها بقیه از باالتر گردن و
از۲۰ میلیارد  افسانهایاوستکهمیگویندمتجاوز
هم بیشتر انتخابات تا روز احتماال است (و دالر
این ثروت با که هستم مطمئن من خواهد شد).
بسته یک آمریکایی هر برای ایشان اگر افسانهای
رای بدون خرجکردن ۱۲تاییآبجو بخرد میلیونها
دست به و تبلیغات برای کمپین سنت یک حتی
پول  دالر، به ۱۵ ۲۰ میلیارد تقسیم آورد. خواهد
تعداد بهعهدهشمامیگذارمتا یکدوجینآبجو،را

کنید! محاسبه را او رایدهندگان

در ایران اقتصاد
احمدینژاد چرخگوشت
عملکرد اخیر درباره روز یکشنبه احمدینژاد
من گفت: خبرنگاران به خود دولت اقتصادی

قصاب از را آمارهای خود اقتصادی و اطالعات
که اوست اساس گفتههای و بر میگیرم محلهام
به اوگفتکه آگاهمی شوم! ازمسائلعمقجامعه
وشاخصهایپیچیدهمصطلح در جای فرمول ها
مردمی استفاده و عامی اصطالحات از باید غرب
بودجه کسر به جای باید که دولت گفت او کرد.
اصطالح صادرات از جای به اصطالح دنبه، از
به سیرابی، اصطالح از واردات جای به پاچه،
و به پیله و پشم از ساالنه گزارش اقتصادی جای
استفاده اصطالح دنبالن از دالر نرخ موازنه جای
او محله قصاب به اینکه اشاره ضمن او کند.
زیر  را دولت عملکرد که ۵۷ اقتصاددانی از بیشتر
مال اقتصاد ادعا میکنند که بردهاند (و سئوال
خرنیست)سواداقتصادی دارد،گفت:«منتمام
بهچالشمیطلبم.تنهاشرط را ایناقتصاددانها
آقا، چالش اکبر و اینمناظره در منایناست که
قصابمحلهما، حضورپیداکند وچاقویخودش

بیاورد! همراه هم را
رییس اسپن»، گرین «آلن که شده شایع
دوران که اکنون در بانک مرکزی آمریکا، سابق
بازنشستگیبهسرمیبرد ازاحمدینژاددرخواست
رییس محله قصابی در کوچکی شغل که کرده
جمهوریاسالمیبه اوبدهندو اینشغلحتیاگر
خوراندنآشغال گوشتبهگربههاهم باشدبرایاو

بود! خواهد باارزش بسیار آکادمیک لحاظ از

ورزشی خبر
فوتبال مسابقات برای ایران میزبانی شانس
ایران  رفت. باد سال۲۰۱۱ بر در ملت هایآسیا جام
دیگر عمده دوکشور با مسابقات این میزبانی برای
خبر ـ رقابت میکرد. آخرین قطر هندوستان و ـ
علت آسیا به فوتبال کنفدراسیون است که این
این مقر به ایران میزبانی تقاضای مدارک اینکه
است. گذاشته کنار ایرانرا کنفدراسیوننرسیده،
خارجه امور به وزارت در نامهای کنفدراسیون این
صورت در حتی که متذکر شده اسالمی جمهوری
علت قوانین جمهوری اسالمی دریافت مدارک، به

استادیوم در زنان حضور از جلوگیری مورد در
اسالمی برای مهمانان پوشش بودن اجباری و
خارجی،واجدشرایطبودنایرانبسیارغیرمنطقی
که میگویند ایران در است. میآمده نظر به
مدرک کردن جور مشغول آنقدر دولت مسئولین
که وقتی برای هستند اتمی سند برای آژانس و
نداشته اند. فوتبال مسابقات مدارک کردن فراهم
آنها بهشوخیاضافهمیکنندکهحتیبعید نیست
آسیا فوتبال کنفدراسیون به شخصا احمدی نژاد

است! مدارک نرسیده که بگویند داده رشوه

سئوال موقوف
و مجلس شده تصویب جدید قانون طبق
به بعد انتقال صورت از این از سوی آقا تایید شده
دیگران به دولتی مدیران  و  مسئوالن دارایی 
حبس و نقدی مجازات و شده محسوب جرم
محتکران لیست این حساب با داشت. خواهد
اول روز که دولت فاسد مسئوالن اقتصادی و
در جمهوری رییس به احمدینژاد انتخابات
و آن را آمده آنجا در از داشت باید جیب او قرار
بگذارند.حاالواعظطبسیمیتواندنیمه کوزه در
قادر و رفسنجانی شود را صاحب خراسان دیگر
بدوندردسر کانادا را خرید تمام مراکز بود خواهد
خریدارینماید.باخواندنخبراینقانوننمیدانم
که در ایتالیایی افتادم فیلم یک چرا بی اختیار یاد
آنپسر بچه به دنبالگرفتنکلید از دست خانمی
کند اتاق فرار از بتواند آن با تا چله بود و چاق
را ناگهان زن کلید نیافتد. چنگ آن عجوزه به و
را آن و بعد داد تکان هوا در خندهای شیطانی با

گشادش! و بزرگ سینهبند توی انداخت صاف

مهستی مرگ
خواننده مرگ مهستی، خبر  هفته این در
ماهوارههای و اینترنت مهم خبرهای از قدیمی،
به ایران سالنه باالخره سالنه خبر این ایرانی بود.
این از دوستداران بسیاری و فغان آه و رسید هم

بلندشد. خواننده
خبر این اسالمی جمهوری خارجه امور وزارت
فضولی و مهم جاسوسی اخبار یکی از عنوان به را
گزارشهای در میان از کشور ایرانیان خارج کار در
احمدینژاد، رییس اطالعمحمود به هفتگیخود

رسانید. جمهوری اسالمی،
که در مورد بودند پرسیده آنها از احمدینژاد
دهند؟ نشان عکسالعملی  فوت چه خبر این
منظورشان کرده تصور گویا که احمدینژاد
«مهستی»،شاعرهفمنیستایرانی،استازدست
چرا که شده عصبانی حسابی خارجه امور وزارت
بعدا میرسانند! او دیر به دفتر این قدر را اخبار این
بسیار اخباررسانیآنها بودندکه توضیحداده او به
همسریعاست ومنظورشانمهستی، خواهرخانم
از احمدینژاد است. ایرانی، دیگر خواننده هایده
طریقدفترشپیامیبهایرانیانمقیمخارجفرستاده
نمیشناسم(چون را اینخواننده اینکه با گفته: و
اعالم ولی نیستم) موسیقی به کردن گوش اهل
دولت سوی از لوسآنجلس در عمومی عزای

اسالمیبالمانعمیباشد!

قانون دیگری از برگ
آمریکا مهاجرت جدید

برسر تصویبقانونجدیدمهاجرتآمریکا هنوز
پینگپنگ توپ مثل و برپاست جنجال و جار هم
و چپ دموکرات به و جناح جمهوریخواه بین
و سر که قانون این مواد از یکی میرود. راست
مکزیکیها مخصوصا خارجیان از بسیاری صدای
ملحق در صورت که خارجیان است درآورده این را
و زمینی به نیروهای سهگانه دریایی، هوایی شدن
آمریکا شوند. سیتیزن می توانند به خود خود
الیحه قانونگذاران از مکزیکی اقلیت نمایندگان
وجود علت به که خواستهاند مهاجرت جدید
خدمت خطرناک بودن و و افغانستان عراق جنگ
حذف نمایند. آنها فعال را قانون بند این سربازی
پرسیده انداگرآمیگوهایماکهحاضرندبرایماندن
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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

عراقفرستاده به کاریدستبزنند هر به آمریکا در
بود؟ خواهد چه تکلیف شوند کشته آنجا و شوند
بند دو که دادهاند معترضین قول به قانونگذاران
اول اینکه کنند. اضافه خود به الیحه را جدید
«دیپورت» آمریکا مکزیکی را از شهیدان جنازه
میتواند بازمانده خانواده  اینکه  دوم و نکنند
در را شده فوت مشخصات سربازان  و مدارک
شهروندان دیگر به سیتی» «مکزیکو سیاه بازار
دعوا خوبی دربیاورند! پول بفروشند و منطقه آن

دارد. ادامه هنوز

بود؟ کسی چه کار
ورق را روزنامه داشتم که همینطور دیروز
فهمی «شیخ که مطلب این به رسیدم میزدم
مسجدهای مزغل امامهای  از  یکی ناجی»،
مناسبت به که خود نطق آخرین در استرالیا،
استرالیا ایراد جدید مفتی عنوان به انتخاب او
در «بن الدن که و حضار گفته خبرنگاران به کرده
است!» هیچ نقشی نداشته سپتامبر عملیات۱۱
بالفاصله مطمئن خبر این خواندن از بعد
آنچنان قبلی من و تردیدهای شک که شدم
۱۱ سپتامبر  زیر کاسه در و نبوده بیدلیل بیجا و
خودم از است. وجود داشته هم نیمکاسه یک
چه کار نبوده پس بنالدن کار این پرسیدم اگر
تا ۱۰   ۸ ساعت جورج بوش بوده؟ خود کسی
در کودکستانی بچههای برای ۱۱سپتامبر صبح
هم چینی است. دیک کتاب میخوانده فلوریدا
قلبش باتری شارژ برای روز هر معمول طبق که
نورثبرایتعطیالتبه آلیور در بیمارستانبوده.
هم حسین صدام و بوده رفته نیکاراگوئه سواحل
بغداد دولتی تلویزیون از را کردها اعدام مراسم
بهیک نفرشکداشتم تنها میکرده است. تماشا
برداشتم را تلفن بالفاصله بود! هم عمهام آن و
گوشی که وقتی زدم. زنگ ایران در عمه ام به و
میشه جان، عمه پرسیدم: عجله با برداشت را
ساعت ۸ تا ۱۰ صبح  بین ۱۱ سپتامبر روز بگی
پماد از جایش به را نداد و جوابم بودی؟ کجا
که ویاگرایی قرص های و او برای که رماتیسمی
دوباره کرد. تشکر بودم فرستاده شوهرش برای

کردم. تکرار را سئوالم

ایرانی عمههای مخصوص آرامش همان با او
دیروزچکار جان،منیادمنیستکه پسر پرسید:
تقریبا  میپرسی؟ ۱۱ سپتامبر از تو کردم، حاال
کار سر مرا و است خودش کار که شدم مطمئن
رفتم کلنجار او با خیلی دروغمیگوید. و گذاشته
حتی که میگفت و نمیکرد اعتراف ولی اصال
است. را ندیده نیویورک برجهای دوقلوی عکس
که و گفت شد من عصبانی از اصرارهای آخرش
و رفته کار سر به دیر عمهام شوهر روز آن صبح
اولش بود. مانده تختخواب در او با مدت تمام او
ولیوقتیکه وارد جزییات حرفشرا قبول نکردم
گوشی گفت برایم روز صبح را آن داستان و شد
 ۱۱ واقعا ماندم که باقی معما این در گذاشتم و را
آن است؟ عمه شما بوده کسی سپتامبر کار چه

بوده؟ کجا روز

همه برای صیغه
که اسالمی، جمهوری کشور وزیر پورمحمدی،
افتاده اینفکر به ندارد کشور اداره از کاریغیر انگار
ابعاد جامعه و اقشار تمام در را موقت امر صیغه که
و دولت از مجلس اسالمی گسترش دهد. او ایران
و صیغه را سر تسهیالت قوانین سریعا که خواست

بگذارند. اجرا مرحله به و بخشیده سامان
توجیه را برای زیر دالیل خود نطق در آخرین او

صیغهموقتیبرشمارد:
میشوند،  سرپرست دارای بیشوهر زنان ۱۰ ـ

به صورت موقتی. حتی
دوستپسرودخترگرفتنکهپدیدهایغربی  ۹ـ 

خواهد شد. برداشته میان است از
علتاجاره اتاق  به صنعتهتلداری ایران به ۸ـ 

کمک خواهدشد. بیشتر
خیابانها خواهند  به کمتری زنان خیابانی ۷ـ 

رفت.
هم  ایرانبه علتصیغه اقلیت های مذهبی ۶ـ 

خواهند گروید. اسالم به شده که
ایران  به بیشتر کشور از خارج مقیم ایرانیان ۵ـ 

کرد. مسافرتخواهند
کویت  دوبی و به کمتری دختران زنان و ۴ ـ

فرار خواهند کرد.
کمک  ایران کاندومسازی  صنعت  به ـ  ۳

شد. خواهد
پیدا  کاهش ایدز جمله از مقاربتی امراض ۲ ـ

کرد. خواهند
ودلیلشمارهیک:دانشجویانسرشانباسکس

نخواهند شد! دولت دماغ موی و گرم شده

آفریقا و ایران تشابه وجه
جمهوری رییس احمدینژاد، محمود
رییس کناره»، عمر «آلفا با دیدار در اسالمی،
که جمهوری گفت آفریقا، اتحادیه کشورهای
احساس همبستگی یک دارای و آفریقا اسالمی

هستند. مشترک و واحد
نیست، فقیر گفت: «آفریقا عمر آلفا به او

مظلوم است!»
آقایآلفاعمرضمن تشکراز سخناناحمدینژاد
مهم این مهمنیست، بودنبرایما گفت: مظلوم
قرار ایران این که هستیم! او از فقیر ما که است
کشورهای دمپاییسازیدر استچندینکارخانه
ایرانتشکر از رییسجمهور تاسیسکند آفریقایی
آفریقا قاره و ایران کشور بین مشترک موارد و کرد
را آنها و برشمارد زیر صورت به حضار برای را

داد: تحت تاثیر قرار حسابی
برشته  و سبزه شما هر دو و ما مردم ۱۰ ـ

هستند!
هستیم! فقیر شما مثل هم ما ـ ۹

فرار  حال در ما هم مرتب سرزمین مردم ۸ـ 
هستند! بهکشورهایدیگر

حال  در انگلیس و آمریکا با ما دوی هر ۷ ـ
مبارزه هستیم!

توریستها  پول با فقط شما مثل هم ما ۶ ـ
می کنیم! ایجاد مازاد درآمد

تعمیم وگسترشدین  در هممثل شما ما ۵ـ 
می کنیم! تالش اسالم

چیزیداریم کههمه دنیا  ما هممثل شما ۴ـ 
الماس! نفت و طال، آن هستند: دنبال به

هستیم (دوباره  فقیر شما هم مثل ما ۳ ـ
شده) تکرار

کند! استثمار را ما میخواهد دنیا همه ـ ۲
توافق  زنان اجباری حجاب روی دو هر ۱ ـ

داریم!

که نیمه آفریقایی زن چند عکس در پایان او
درخت شاخه های و الیاف فقط و بودند لخت
حالیکه در و بود پوشانده آن ها اندام  از برخی
حضار به را داشتند، سر به مشکی روسری های

گردید. مواجه آنان تشویق با و داد نشان

خارجیان برای تاکسی
سفرهای از ماه چندین گذشت از بعد اکنون
آمریکای کشورهای به احمدینژاد آقای تاریخی
می توان کوبا ونزوئال و بخصوص و کارائیب التین
به مسافرت ها این از پر دست با ایشان که دریافت
«کاسترو» حقه هایبابا نصایح و از و ایرانبازگشته
سیستم است. جسته بسیار سود «چاوز» برادر و
فقیر کشورهای سایر و کوبا در وضوح به که آپارتاید
آرام به اصطالحضدامپریالیستمشاهدهمیشود و
اقتصادی و سیستم سیاسی را در خود چهره آرام
رستورانهای و در کوبا هتلها ایراننشانمیدهد.
فقط دالر که فروشگاه هایی همچنین و درجه یک

قبولمیکنند منحصربهخارجیانو توریستهاست
بگیرند محلها این در را کوبایی شخص یک اگر و
و کوباییان بینوا بود. خواهد او بزرگش گوش تکه
شیشههای هتلهای پشت از با حسرت بدبخت
ساخته اسپانیاییها و کانادایی ها توسط که مجلل
و آسایش رفاه نهایت در که به توریست هایی شده
قدم مطبوع درجه حرارت با  هتل سرسرای در
رستوران در طرفتر آن که آنهایی یا و میزنند
میکنند نگاه می خورند، گرانقیمت غذاهای هتل

میکشند. آه و
یعنی با امپریالیسم ما بپرسند جنگ آنها اگر
دستگیر دقیقه چند  عرض در بالفاصله  این؟
هم ایران در میشوند. غیب و خورده کتک شده،
بعد از است. صورتی تبدیل گشته چنین وضع به
کیش و قشم جزیره در توریستی ایجاد تسهیالت
کشورهای سایر و کوبا مانند  وضعیتی ایجاد و
جمهوری خود شهروندان حقوق حفظ به متظاهر
و جدید تاکسی های و برداشته دیگر قدمی اسالمی
به خیابانهای توریست برای خارجیان مخصوصی

شده! خیس زیرتان انگار عادل حداد آقای ـ

 بقیه در صفحه ۳۸   
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۱۳ صفحه از بقیه
همنیست.

واقعیتگرایی از  رایس خانم  منظور پس
در آمریکا چیست؟ تامین منافع ملی آمریکایی
و ایران در شده اعمال خارجی سیاست پهنه
یافته تحقق صورتی چه به خاورمیانه منطقه

است؟     
خانم رایسضمناستدالل خود گفتبرخی
جمهوری رییس اینکه تئودور روزولت  درمورد
پیشرو» «آرمانگرایی روحانی پدر آمریکا اسبق
بوده اینکه اویکآرمانگرای واقعیت گرا یا بودهو
پرزیدنت هاریترومن دارند و اختالف نظر است
اتفاقوزیران نخستینروزهای جنگ سرد به در
از امورخارجهاش،جورجمارشالودینآچسن،
پیرویمیکردوهماکنونجورج همینآرمانها
خود در بوش همانآرمانها را در سیاستهای
زمینههایبازرگانیخارجیوکمکهایخارجی
جنگهای در و همچنین دموکراسی ترویج و

است. کار بسته عراق به افغانستان و
«کمک که است داشته اظهار رایس خانم
را گذر خود وسایل بتوانند که به دولتها کردن
فراهم کنند و بهتر وضع به دارند از وضعی که
واقع بینانه ترین اصالحکنند اوضاعخودشانرا
است.» با آن مواجه است که آمریکا برخوردی
روزولت جمهوریخواه از تدی رایس خانم
مدل و نمونه عنوان دو دموکرات به ترومن و
رونالد ولی از نامبرد بوش حکومت جورج برای
ریگانرییسجمهورجمهوریخواهومحافظهکار

نامینبرد.
وزیر امورخارجهآمریکاهمچنینمشتاق بود
روابط خارجی آمریکا به را و انگ همین مهر که
خارجی (روابط در این زمینه میدانیم که بزند
بین صاحبنظراناتفاقنظر وجودندارد آمریکا)

می باشد. اختالف مورد نظریه این و
حکومت شدن دوشقه دنبال به مثال
شد پیشقدم شتاب با رایس خانم فلسطینیان
بهمحمودعباسکمک  فورا میلیوندالر که۴۰
برساند.البته اینکمکیبودکه مدتهاحکومت
«حماس»منتظرش مشترکمحمودعباسبا
از «حماس» که میشود داده وقتی اما بودند
ما و است رفته بیرون عباس محمود کابینه
اکثریت برنده حماس که کنیم فراموش نباید
دیدگاه از او و مشروعیت بود انتخابات در آرا
عباس از محمود بیشتر به مراتب دموکراسی
بود.ویادماننرفتهخانمرایسبراساسدکترین
خارجیاش سیاست است قرار بوش پرزیدنت
و فلسطین در دموکراسی کننده برقرار و مبشر
عمل با واقعیتگرایی ایران باشد و و خاورمیانه
دموکراتیک حاکمیت مورد در چطور پس کند.
فلسطین مردم اکثریت منتخب که «حماس»
مطرح سئوال این ضمنا نمی شود. عمل بود
نکردن به سیاست عمل میشود که همین
تامین تبعیضقایلشدن آیا دموکراتیزه کردنو

نه؟ یا بود خواهد آمریکا ملی منافع کننده
بهگمان منوقتیدولتمعظمیمثل آمریکا
اصولواقعیت گرایی وتامین منافعملیوحقوق
دموکراسیدرکشورهایمختلف استقرار و بشر
دکترینخود میداند چگونهمیتواندبه جهانرا
طورتبعیضآمیزعمل کند ومدعیباشدتبعیض
به است. گرفته صورت واقعیتگرایی روی از او

بفرمایید: ایننمونه هایتاریخیتوجه
ایرانکه  حکومتدکترمحمدمصدقدر ۱ـ 
و برایتوسعه دموکراسیهمبه دموکراتیکبود
شدتباوجوددربارخائنوسایرعواملانگلیس
در خائنانه کودتای با میکرد، فعالیت روس و

شد. برانداخته ۱۹ آگوست ۱۹۵۳
که  در شیلی آلنده حکومت سالوادر ۲ ـ
هم دموکراسی توسعه برای و بود دموکراتیک
دولت دسیسههای  انواع وجود با شدت  به
آمریکاوکمپانیهایمس «آناکوندا»ومخابراتی
با هم آغاز از و میکرد فعالیت «آی.تی.تی»
بود شده انتخاب شیلی  مردم  اکثریت رای

برانداختهشد.
انگلیس  و آمریکا حکومتدستنشانده ۳ـ 
باز فضای شاه محمدرضا توسط ایران در
پذیرفتهو مشغول پیادهکردننظریات سیاسیرا
و هم برانداخته شد بود معهذا آن جیمی کارتر

مخوفترین از یکی جایش به انگلیس و آمریکا
نوع جانیترین و دزدترین و آزادیکشترین و
حکومت را بهملتایرانتحمیلکردند که هنوز
مردمایراندرداخل وخارج درزیرستمگری های
راههایرهایی و میزنند پا اینحکومتدستو

است. شده بسته رویشان به هم
پوچ و هر حیث از رایس پس ادعاهای خانم
همیشه خارجی آمریکا و سیاست است بیپایه
بوده آمیز تبعیض و هوا دو و بام یک و دوپهلو
و تفسیر و می بینیم که هنوز هم هست و است
رایسماهیتوطبیعتسیاست تعریفخانم یا
مواردی در و زورچپان و یکطرفانه خارجی
داد. تغییر نخواهد را متحده ایاالت تجاوزکارانه
تونی وزیری نخست دوران پایان دنبال به
بلر به که است این از سخن انگلستان در بلر
متحد در ملل رابط سازمان یا و پست واسطه
خاورمیانهدادهشود.رسانه هااطالعمیدهندکه
پرزیدنتبوشوخانمرایسهم در این انتصاببا
موافقتآنان همجلب شده و میان گذارده شده
بایستی گفت جرات به باشد چنین است. اگر
بزرگیبهسیاست خارجی این انتصابلطمه که
آمریکادرمنطقهخاورمیانهواردخواهدکردچون
سیاست های خاورمیانه از انزجار مردم و نفرت
سوءظن که است حدی به انگلیس استعماری
نخواهد فرو ابد دولت انگلیس تا به نسبت آنها
مردم نزد آمریکا که  نفرتی  حتی و نشست
عربو مردمشبه غیر عربو یا از خاورمیانه اعم
استناشی پاکستان بدان دچارشده و هند قاره
ازهمکاریها وهمدستیهای سیاستخارجی
انتصاب چطور پس میباشد انگلیس با آمریکا
ناشی آمریکایی بینی واقع از میتواند بلر تونی
فعالیتهای است ممکن چگونه و باشد شده
مردم ذهنیکه خاطره با انگلیسی یکدولتمرد
آمریکا منافع ملی دارند کشورش او و از منطقه
بزرگترین که هم در شرایطی آن کند. تامین را
سوی تحقیر از لجبازی و و دهنکجی و توهین
همین روزهای اخیر در دولت انگلستان دربار و
بهکلیهمسلمانان جهان  وارد آمدهاست.اعطای
و خصمانهترین رشدی سلمان به «سر» لقب
مانند دولت یک که است عملی منافقانهترین
وهست مسلمانان بوده انگلستانکه جیرهخوار
و  انگلستان وجود اخیر ۳۰۰ سال در طول و
سپرده پولهای و بازرگانی سایه در مردمش
کشورهایمسلمانونفتخیزحفظشده،انجام
سعودی اگر عربستان حاال همین است. داده
با قراردادهایش و خود ستد و داد به تنهایی به
غذایملتانگلیسیک از بدهد انگلیسخاتمه

می شود. کسر فورا وعده
دوره پرزیدنت بوشدکتریندو سویدیگر از
تروریسم اعالم مبارزه با ریاست جمهوریخود را
هم سرکوبی افراطیون مسلمان و اخیرا داشته
قرارداده دیگری ستیزی را هدف اسالم ترویج و
است که این نهایی و اساسی پرسش است .
با انگلستاندر همگامیسیاست خارجیآمریکا
است؟ واقعیتگرایانه و معقول شرایطی چنین
ایاالت متحده ملی منافع تامین کننده مآال و
میباشد یا نه؟آیااین سیاستخارجی با همگامی
کار در از جنگافروزانه اسراییل و  با انگلستان
مردم جنگ افروزی واقعیتگرایی آیا و نمیآید؟

است؟ آمریکا
خاطر به که اوج نفرتی در پیش سال ده
اقدامات از انگلیس و آمریکا پشتیبانی های
پرنسچارلز، بود شده اسراییلپیدا تجاوزکارانه
«آکسفورد» دانشگاه در انگلستان، ولیعهد
اهداف وحدت در زمینه مبسوطی سخنرانی
همه پیروان مسالمت آمیز همزیستی و ادیان
نزدیکتر شدنروابطملتها و به کرد ایراد ادیان
اعتقاددینیتاکید نوع  داشتن هر با وجامعهها
و مسلمانان متبرکه اماکن کردن ویران آیا کرد.
خورده سوگند شوالیه به دشمن نشان اعطای
که اصولی با وی و تجلیل از تقدیر و مسلمانان

دارند؟ مطابقت شد یاد آنها از
بنابراین نتیجهگیریماچنیناست کهبازی
به بهکارگیریدیپلماسی«حرف» و «الفاظ» با
سراسر در اروپا و آمریکا مقاصد پیشبرد منظور
فریبکاریها همچنان و جهانبا انواعدوروییها

ادامه خواهد داشت.

میگوید؟ چه رایس کاندولیـزا خانم

ساختمان پلورالیستی و طبقاتی است. حقوق
میماند. محفوظ آن در سرمایهداری جامعه
و پایین اقشار رفاه تامین سوسیالیسم شناسه
آنهاست. بودن حقوق اجتماعی برگشتناپذیر
ساختار تقدم سرمایهداری چهارچوب، این در
ملی سازش به این و می پذیرد را سوسیالیستی
بنیاد دموکراسیاستمعنایتازهای میدهد. که
از میان به سوسیالیستی جامعه مشروط کردن
و دموکراسی پلورالیسم، سرمایه داری، رفتن
خارج بشر را به و میکند. ملی را بیمعنا سازش

تاریخ میراند. از
انتقادهایسوسیالیست هایسنتی بسیاریاز
این است نادرست آنچه درستاند. دموکراسی به
دیده بیطرفانه انحرافها  و  ضعفها که است
حقانیت تا خیره می شود بر آنها دیده نمیشوند.
بیرون آن ها از را شده بندی بسته سوسیالیسم
سوسیالیسمی به داشتن باور یعنی این و بیاورد.
آلترناتیو بعنوان سوسیالیسم دموکراسی؛ بیروناز

دموکراسی.
پیدایی شده، بستهبندی سوسیالیسم پیآمد
ویژگی که است ضدامپریالیستی شخصیت
مخالفت اخالقی آنفرا رفتنفرد از روانشناختیو
به که قائم با امپریالیسم است. مخالفتی حق به
ایدئولوژینیست.تجلیاتامپریالیستیدراینبرش
توجیه زمانشیوهمبارزهضدامپریالیستیرایجرا از
کشور شصت در نظامی آمریکا حضور نمیکند.
شبهامپریالیستی سیاست یک محصول جهان
زیرا امپریالیستی نه و (شبهامپریالیستی است.
ولی است.) همراه محلی دولتهای موافقت با
دموکراسی چهارچوب  در  تنها  آن با  مخالفت
هدف حالیکه در میگیرد.  شکل  پلورالیستی
حرف در دموکراسی رایج، ضدامپریالیستی مبارزه
سه از یکی با که است. عمل در دیکتاتوری و
خلقی تجربه یا مذهبی پسوند: سوسیالیستی،

است. شده
نمی توان ضدامپریالیستی نظریه با دیگر امروز
گروههایی شد. ملی و جنبشی جریان یک خالق
ایجاد خصوصیت ضدامپریالیستیبه منظور با که

پس و میآیند هم گرد به دور جنبشی جریان یک
را راز شکست خود مدتی دچار بحرانمیشوند، از
کهیکتناقضریشهایاستنمیتوانندبشناسند.
جمهوریاسالمیچنان با برخورد در اینجریانها
از رادیکالاند که ایرانیانمقیمخارجرا در دودسته
پناهنده بودند آنهایی کهسابقا همجدا میکنند:
آنهاییکه و ایرانرفتو آمد میکنند؛ اکنونبه و
دست را، که ایران آمد به رفت و امکان استفاده از
نادرست فشار داخلیو جهانیاست، و مبارزه آورد
اسالمی جمهوری فریبهای دام به افتادن و
بسیار بایدگروه مبارزهجنبشیناچار اما میدانند.
پسنبایدکسانی را که تنها بگیرد. وسیعی را در بر
نشینی جمهوری عقب از جستن گناهشان سود
طرد است، حقوق خودشان استفاده از و اسالمی
نمیتواند هم این جریان این دیگر کند. از سوی
امپریالیست هم ضد و کند خود جلب به را گروه
هم تبلور آمریکا ـ ـ امپریالیسم بماند. ضدیت با
جلوه یک که است رادیکالیسمی خاستگاه هم و
ایرانیان از بسیار وسیعی به گروه بدگمانی آن دیگر
جنبشی این غیر ویژگی یک بدگمانی است. این
گروههاستکهسکتی(فرقهای)میمانند،هرچند

کنند. را دنبال هدفی جنبشی کالم در
جهان چپهای برای امپریالیسم سمبل
برایمذهبیها، اسراییل است. سومی، آمریکا، و
سخت، کشور دو نسبت به این آنها نگرش و
جنبشی حرکت با و است فرقه ای و بعدی یک
برخورد آنان با ثروتهای ناهمخوان. از همین رو
تمدنبشریدر مادیومعنویاین دو کشور، که با
نیست. بی طرفانه است، آزاد، و شده تنیده هم

ضدامپریالیستی، جنبشهای گذشته در
ملی منافع با رابطه نبودند؛ در مکتبی یا مسلکی
پیروانجنبشملیبا آمریکا بودکه مانند نفتـ ـ
به و گرنهشخصا و میکردند پیدا انگلیستضاد یا
اعتبارفرد،اندیشهضدامپریالیستینداشتند.چون
تضادشان سراسری بودند، ملی و جنبش ها این
بود. نسبی و مشروط بلکه نبود مطلق آمریکا با
امپریالیسم با آن ها تضاد بودن نسبی و مشروط
فرهنگ و غرب به آن ها نگرش که میشد موجب
دموکراسی با و نباشد داوری پیش به آلوده آن
مخالفتمسلکی پیدانکنند.رهبران اینجنبشها
پلورالیسم از  غربی  با دموکراسی همخواهی  با

می کردند. دفاع خود کشور در سیاسی و مذهبی
یعنی جنبشضدامپریالیستیدرگذشته قبل
ملی جنبش یک باشد ضدامپریالیستی اینکه از
میچرخید مشخص اختالف گرد تضادش و بود
دلیل مشخص بودن به سوئز. مانند مورد کانال
جنبشی، حرکت های که است اختالف مورد
ضدامپریالیستی مبارزه برعکس، فرامسلکیاند.
دست از را خود ملی خصلت است انتزاعی چون
میدهد.ضدامپریالیستهاکهدرداخلنمی توانند
از خارج در همکیشان خود بگسترانند، به ریشه
اینگرایشفوقملی،آنها متکیمیشوند. مرزها
میکند. خود فروکاهنده و در بسته داخل در را

ضدامپریالیستی را مبارزه که عواملی یکی از
آمریکا که تهاجم قرار می دهد این است تنگنا در
میان از تعارض کشورهایی همچون عراق را به
هم اعتقادی خیلی استبداد و دموکراسی غربی
در مذهبی گروههای مبارزه کرد. جدا نمی توان
تهاجم بر ضد هرچند آمریکا، علیه تهاجم عراق
ویژگی حال همان در ولی است، امپریالیستی
ضددموکراتیکهمدارد؛مبارزهایاستبهمنظور
استقراراستبداد وخفقان؛ودست اندرکارانعمده

اند. و ارتجاعی بی فرهنگ آن
یکیدیگرازعواملیکهنظریهضدامپریالیستی
این که است این میدهد قرار دشواری وضع در را
نظریهبربنیاد ایدئولوژیکدفاعاز محرومینمبتنی
رادیکالیسم با را مذهبی رادیکالیسم این و است
ابتکار یکموقعیت مشترکقرار میدهد. چپدر
در برخالفگذشته، مبارزهضدامپریالیستیهم،
تضعیف به این و است مذهبی بنیادگرایی دست

فرهنگ آزادیخواهانه میانجامد. در چپ
که هنگامی امپریالیسم و آمریکا واژههای
را پیروانخود ایدئولوژیکمیشوندخرد واژههایی
مسایلروزمره به نگاه شیوه همدر قفلمیکنند.
میگیرندو همآنها را بیطرفیو روشنبینیآنها
می کنند. و خود در کشور دموکراسی را مخالف
حزب یک تشکیل راه در بزرگ مانعی راه این از
ایدئولوژیک غیر دموکراتیک سوسیال گسترده
راه جنبش می تواند که حزبی بوجود میآورند.
برای استقرار دموکراسی در سراسری را ملی و

ما بگشاید. کشور
از پایگاه اینترنتی «ایران امروز» نقل

ایاالت متحده مردم لبخند
۱۰ صفحه از بقیه

نظراتوپیشنهاداتخودراازطریقپستالکترونیکی
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برایما ارسال فرمائید

فقط جدید تاکسی های این است. فرستاده تهران
و هستند توریستها و خارجی مسافران مخصوص
ندارند(مگر را ایرانیانعادیحقسوار شدنبه آنها
انگلیسیشان و آبی چشمانشان طالیی، مویشان

عالیباشد)
رعایت زیر موارد تاکسیها این انتخاب در

است: شده
باشد! داشته کولر حتما باید ـ ۱۰

برای  مسافر متعارف هشت کمتر از باید ۹ ـ
کند! نفر سوار چهار حداکثر و تاکسیهای دیگر

روحوضی و  آهنگهای و ندهد پا بوی ۸ـ  باید
نکند! پخش لوسآنجلسی و بازاری

(یورو  کند قبول دالر به را کرایه پول باید ـ ۷
است) قبول قابل هم

مثل  مذهبی تابلوهای و برچسب زدن از ۶ ـ
قوت» «خدا یا و همراهت» به علی «دست

استفادهنکند!
کرده  همسوار با را مرد زنو می تواندمسافر ۵ـ 

در کنار هم قرار دهد! و
اجباری  تاکسیها این در حجاب رعایت ۴ ـ

نمیباشد!
ازمسافران باشامپاینارمنیو خاویاردریای  ۳ـ 

شود! پذیرایی خزر
بزرگ  و بایدجادار استفاده خودروهایمورد ۲ـ 
آنها در راحت بلند و قد چاق خارجیان تا باشند

جایبگیرند!
تاکسیهای جدید: برای یک شرط شماره و

سیاسی با  از بحثهای تاکسی باید ۱ـ  راننده
اسالمی فحش دادن به سران جمهوری و مسافران
است) برقرار عادی تاکسیهای در که (آنچنان

نشود!   باطل کسب او پروانه نماید تا خودداری

مکالمات غذایی 
زنم و من

زنم با شام قضیه این سر که است وقتی چند
و دعوا علت ما به بین گو گفت و و شده حرفم
و (درست مثل ایران است بودن قطع شده قهر

شام!) و غذا مسئله منهای آمریکا
ما رابطه قطع درست قبل از زیر مکالمات

صورت گرفته بود:
عزیزم، پرسیدم: زنگزدم بهخونه و کار سر از

داریم؟ چی شام امشب
پلو! گشنه گفت: و خندید

همین که هم گفتم: دیشب عصبانیت با
بود.

برات شب هر میخواستی کشید: داد سرم
کنم؟! درست جدید و تازه غذای

***
عزیزم، پرسیدم: زنگزدم بهخونه و کار سر از

داریم؟ چی شام امشب
نداشتم. درست کردن حال غذا اصال گفت:

بیارن؟ زنگ بزنم پیتزا میخواهی
باعصبانیتگفتم: میخواهی زنگبزنمبچهها

بیارن؟ برام «صیغه» ایران از

***
عزیزم، پرسیدم: زنگزدم بهخونه و کار سر از

داریم؟ چی شام امشب
کباب. چلو گفت:

خیلی زحمت نکند، دستتدرد گفتم: بهبه!
کشیدی!

خانمها از تا چند با نبود. زحمتی گفت:نه
داشتند رژیم اکثرا چون و چلوکبابی رفتیم
برایت بخورند.نصفغذایشانرا نتونستندهمهرا

بخوری! که گرم کنی و آوردم

***
عزیزم. و گفتم: به خانه زنگ زدم کار سر از
این چلوکبابیایرانی از امشبآشپزینکنو بگذار

باشه؟ خانه. بیارم بگیرم و غذا خیابان سر
دوست جور هر گفت: مکث ثانیه چند از بعد
میکنی من به که لطفی این برای ولی داری.
موقع آن چون من نداشته باش از بیجا توقع

است. از ماه بخصوص
و یک خرده میخورم را گفتم: پس منشامم

میآیم!... دیرتر
***

غذاهای آماده این دیگه از من زنم گفتم: به
یخزده چیز غیر یک نمیشه خسته شدم. یخزده

درست کنی؟
گفت: دفعهدیگهمیگذارماولیخشباز بشه

مایکروویو! میگذارم توی بعد و

آشپزی بخش
ل معمو طبق
این در همیشگی
چند هم ه ر شما
دستور آشپزیرا برای
میکنیم. درج شما
از غذاهای ایندفعه را
میانغذاهایخارجی

انتخابکردهایمتاآنهاکهازغذاهایایرانیخسته
استفادهایببرند. شدهاند

سوئدی گنجشکی کله
بال) (سوئیدیش میت

بگویید بهیکیاز رفقای خود درسوئد زنگ بزنید و
از  بعد و بریده را سوئدی گنجشک کله ۲۰ عدد حدود
پستاکسپرس با را دادنالینایلونهاییخآنها قرار

برایشما بفرستد.
شده سرخ در پیاز دریافت بسته کلهها را از بعد
گوجه فلفل و رب و نمک کمی آن دهید و به غلت
بپزد. آب لیوان با چند و بگذارید نموده اضافه فرنگی
رویماکارونییا اسپاگتیپخته را می توانید اینکلهها

بیاورید. سفره سر و بریزید شده
توضیح: اگراینغذاراهنگامدریافتماساژ سوئدی

جان! نوش بود. خواهد خوشمزهتر کنید تناول

آلفردو سس با پاستا
به را یک بسته رشته ماکارونی قابلمه یک در
و از آبکش  جوش پخته ۱۰ دقیقه در آب مدت
بالفاصله برگردانده و قابلمه به را نمایید. رشته رد
بزنید و زنگ «آلفردو» خود مکزیکی به همسایه
روی تا برساند بهشما فورا را بگوییدکهسسخود
مخلوطرشته ویکقوطیقارچکنسرو شدهریخته
اگر شام بگویید میتوانید آلفردو به بزنید. به هم و

جان! نوش بخورد. شما با را غذایش ندارد

بریان شاتو
وزارتفرهنگ آشپزیرا به توصیه ایندستور
از آن پخت در این که علت به و اسالمی ارشاد و
امیدوارم و کرده حذف میشود استفاده شراب
در اصالحطلبی پیشرفت یا و مالیان رفتن از پس
کنیم. درج شما برای آینده آن را در بتوانیم ایران

طلبتان!  جان فعال نوش

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه
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