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دالر یک موشکی
بود. تویماشین ظهر از ساعتشش بعد سر
را روشن رادیو ترافیکسنگینبود. نشسته بودم.
شهرمان اخبار محلی اخبار. گذاشتم روی کردم.
بچه ها در غرق با آتشسوزی و معموال که بود
در می شد. قتل خانوادگی شروع چند و استخر
درباره را اولش گوینده خبر من تعجب کمال
رادیوی ایرانگفت. خیلی احساسغرور کردم که
ایران درباره  را اولش  خبر آمریکا  در شهرمان 

است. کرده انتخاب
موشک پنج امروز ایران که گفت گوینده

هوا به آزمایشی صورت به را بالستیک دورزن
خبر درباره خیلی دوست داشتم فرستاده است.
سرطان را بیماری درمان ایران که این میبود
شنونده دلخواه به همیشه اخبار اما کرده کشف
از که تنم موهای این که بعد از نمیشوند. تولید
حالت به غرور ملی سیخ شده بودند و عرق فرط
رادیو خوابیدند سرم و پشتم پوست روی خوابیده
پنج این آزمایش خاطر  به گفت:  را دوم خبر
جهانی بازار نفت در قیمت بشکه امروز موشک
بود رادیو نمیدانمگوینده باالرفتهاست. پنجدالر
یکفحشآبدار نثار بالفاصله که دو یا هر و من یا

کردیم. احمدینژاد
موشکها شلیک این از که بعد میدانستم
به از چهار دالر آمریکا در یک گالن بنزین قیمت
کرد.  افزایش پیدا خواهد ۲۵ سنت و دالر چهار
کنم. بود تصادف نزدیک و عصبانی بودم خیلی
کامپیوترشان وقتیکهبهادارهرسیدمهمهبچهها
بودند. جورج، گذاشته «سیانان» روی اخبار را
می گفت و پایینمی پرید و باال ما رفیقمسیحی،
کارمند می رسدومحمدعبداهللا، آخر به دارد دنیا
من میداد. فحش اسراییل به بند یک ما عرب،
پشت و دادم آنها فحش هردو تای به لبی زیر
این شاید کردم با خودم فکر نشستم. کارم میز
و درست به کنند کار خوب پنج موشک آزمایشی
کهموشک های واقعیروز ازکجا هدفبخورند اما
نیایند؟ در کار جنگواقعیهمگیپوچ وخراب از
که کردم مجسم وقتی خندیدن به کردم شروع
آزمایشاینموشکها مثل آزمایشجلیقهحاوی
بمببرای یکجهادیستاسالمیاست؛کاربکند

ندارد! فرقی نکند کار یا و
مرا خندیدن مسلمان صدای عرب همکار
ایرانی چه شنیدوشروعکردبهفحشدادنبههر
و ندادم اهمیتی فریادهایش و داد به شیعه... و
اینترنت اخبار اخبار گذاشتم. روی را کامپیوترم
کاستروی فیدل درباره هنوز که تا سه دو از غیر
حرف دایانا پرنسس ترور توطئه و مرگ حال در
یکی بود. ایران آزمایش موشکی درباره میزدند
و بوده تا چهار و نبوده موشک تا پنج بود نوشته
آنها در از یکی و بوده تا پنج میگفت یکی دیگر

جمهوری اسالمی که بود نوشته نرفته. دیگری
در را موشک پنج فتوشاپ برنامه استفاده از با
استفاده از با دررفته هم اگر و داده عکس قرار
این است. بوده گرافیکی و فتوشاپی کلکهای
تئوری فتوشاپبرایمن قبولشکمیثقیل بود.
وجود با اسالمی حتی جمهوری نمی کردم فکر
تکنولوژیپیشرفتهنظامیوکامپیوتری اشچیزی
میتوانست میدانست اگر بداند. «فتوشاپ» از
و زشت و زمخت مجلس  نمایندگان  عکس
و خوشگل را آنها و کند دستکاری را ژولیدهاش

دهد. جلوه ترسناکتر غیر حداقل یا
و نه کار بوده در موشک تا که چهار خبر این
برایمجالببودوکمیهیجان انگیز.خیلی پنجتا
در که شرکتهایی از این یکی به داشتم دوست
فروش و خرید را نفت سهام آمریکا استریت وال
بوده تا چهار آقا میگفتم: زنگمیزدمو میکنند
دالر باال چهار بشکهای نفت قیمت نتیجه در و

دالر. و نه پنج میرود
یک روی برویم که گفت و آمد عربمان رفیق
خطخبردیگر.اسراییلهمکلیجتهایجنگنده
آزمایش را در فضا سوختگیری فرستاده و هوا به
جتها سوخت پرسیدم عربم رفیق از بود. کرده
تامینکرده عربستانسوخت را میآید؟ آیا کجا از
بهشیعههایایرانیفحش داد است؟ اوهمدوباره

زد. بهطور ناگهانی غیبش و
که شده بوش موفق میگفت جورج اخبار
موشکی ضد پایگاه های ایجاد برای را لهستانیها
درکشورشانمتقاعدکند. لهستانیهاگفتهبودند
و فرانسه با چون کرد نخواهد حمله اروپا به ایران
بودند پرسیده بلژیکحالمیکند. و نروژ آلمانو
اول چرا را دارد انگلستان به قصد حمله ایران اگر

نمی بندد؟ تهران در را آنها سفارت
داده دستور  بوش جورج میگفت اخبار 
برابر دو نقدی آمریکا به لهستان را کمکهای
تهدیدهای هستهای درباره زودتر تا آنها کننند

به خود بیایند. ایران
پرسیده آمریکایی ژنرال یک که این دیگر خبر
موشک را ضد پایگاههای که نیست بهتر بود آیا
ژنرال و بگذاریم عراق در حتی یا و اسراییل در

در داده بود: جواب دیگری آمریکایی بازنشسته
تا نگفته ایم المالکی به ولی گذاشتهایم هم عراق

دهد! لو ایرانیان به را ما مبادا
کله ام در میدهم. فشار دستانم در سرم را
میکنم باز را کارم دفتر پنجره است. انفجار حال
پارک شرکت پارکینگ در که کوچکم ماشین و
زنم می دارم تا به بر تلفنرا می کنم. کرده ام را نگاه
متقاعد که هستم جملهای دنبال به بزنم. زنگ
پنج یا چهار از بگویم بعد به او باید باشد. کننده
به مسافرت خودمان است ایران بهتر موشک
تا بیندازیم ماهی عقب را چند فلوریدا سواحل

پایینبیاید... قیمتبنزیندوباره

بوش مذاکره مستقیـم با
در رهبر دستور خالف بر احمدینژاد محمود
آمریکا در جمعخبرنگارانگفتکه با موردمذاکره
ما باید بدون واسطه باشد ومن می خواهم مذاکره
او با بنشینم و بوش جورج برابر تک در به تک

مذاکره کنم. صحبت و
درباره عکسالعملی هنوز آمریکا دولت
با مناظره درباره احمدینژاد مجدد پیشنهاد
از بوش جورج اما است. نداده نشان بوش جورج
طریق سخنگویکاخ سفیدپیغام دادهکههر وقت
احمدینژادانگلیسییادگرفتاوممکناستتن

بدهد! مذاکره و مناظره این به

وثیقه بـرای زدن چانه
آزادی

بهمحبوبهکرمییکی از زنانمسئول«کمپین
میبرد سر به زندان در که امضا» میلیون يک
با است که شده ابالغ انقالب دادگاه سوی از
موقت آزادی وثیقه تومان میلیون صد گذاشتن
کرمی محبوبه خانواده آورد. دست به را خود
باال آنقدر را وثیقه رقم گفتهاند خبرنگاران به
زندان از را دخترمان نتوانیم تا کردهاند تعیین

به سر زندان را در او و می خواهند بیاوریم بیرون
نیستکنند.

هوشنگبابایی، وکیلمدافع محبوبهکرمی،
گران درباره قاضی حکم به اعتراض ضمن هم
امضا بهخبرنگارانگفته تومانبرای هر بودنصد
یک به امضاها تعداد چون خوشبختانه است:
همان با بتوانیم شاید بود نرسیده امضا میلیون
امضاها رویتعداد تومانجلو برویم و امضاییصد

قاضی تخفیف بگیریم! از

زنان طالق حق
در خانواده که اختالف حل شورای سرپرست
برنامهبحثروز رادیوتهرانشرکت کردهبودگفت:
این به توجه با بدهیم و به زنان را اگر حق طالق
ناراضی  زنهای سوی از طالقها درصد ۸۰ که
باقی مجرد ایران مردم همه می شوند درخواست

خواهندماند!
حتی امروز زنان گفت: امیرآبادی فریدون
اگر و ندارند هم را مرغ تخم یک پخت توانایی
خوش مردانروز بدهیم اینزنان به حقطالقرا
به وابسته حزباللهی مقام این داشت! نخواهند
اساس این دولتاضافهکرد:صدور حکمطالقبر
در کشوری مرد معتاداستبایدمنسوخشود. که
کهچهارمیلیونمعتادداریمزنانبایدبیاموزندکه

اعتیادها کنار بیایند! این خیال راحت با با
خالصهکالماینمقامآگاهومسئولجمهوری

نوشت: چنین میتوان را اسالمی
بایدحق  مزدوجبمانند همه برایاینکه ۱۰ـ 

میان برد! از طالق را
و  دارید  دوست را خود  مملکت اگر ـ   ۹
از مجرد بمانند آن جمعیت نمی خواهید همه

نگیرید! طالق خود شوهر
جای  به پیدا کند رواج تعدد زوجات اگر ۸ ـ
آنها  فقط ۴۰ درصد طالق متقاضیان درصد ۸۰
از نیمی فقط و در نتیجه خواست خواهد طالق

ماند! خواهند مجرد ایران مردم
زنانبگیریم همهمردم  از اگرحقطالقرا ـ ۷

سوپـر مارکت توچال
آتالنتا در

قیمت ها مناسبترین و اجناس بهترین با
عزیز میباشد خدمت هموطنان در
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 بقیه در صفحه ۳۳   

است! کرده دیوانه قیمت گوجهفرنگی مرا این احمدینژاد:

خواهند ماند! باقی ایران متاهل
طالقندهد  را برایاینکهشوهرتانشما ـ ۶
بهتراستغیرازپختنتخممرغآبپزپختنقورمه

بگیرید! یاد هم را فسنجون و سبزی
اگربلد نیستیدغیر ازتخممرغ چیزیبرای  ۵ـ 
شوهرتان درست کنیدونمی خواهید خدای ناکرده
پیزا تلفنی سفارش حداقل بدهد طالق را شما او

بیاموزید! سریعا را
است  شما معتاد شوهر فکر میکنید اگر ۴ـ 
مرغ (حتی تخم برای پختن غذا را فقط شما و
جلسه از لگد با را بهتر است او دارد الزم آبپز)
برایتانطالق بعدا تا خواستگاریبیرونبیندازید

گرفتنمشکلنگردد!
غر  اهل که معتاد تریاکی مردان با فقط ۳ ـ
سعی ازدواج کنید و نیستند در مورد غذا زدن

بیاموزید! کنیدشیرینیپزیرا
میلیون معتاد  چهار شمار سعی کنیم ۲ ـ
طالق میزان تا میلیون برسانیم دو به را مملکت

بیاید! پایینتر درصد ۵۰
تعداد  و  است معتاد شما شوهر اگر  ـ  ۱
معتادانمملکتدرحالافزایشاستوشماهنوز
شماست پختن مرغ تخم عاشق که معشوقه ای
و بسازید و بسوزید که است بهتر نکردهاید پیدا

جیکتان در نیاید!

شریعت قوانین تمرین
انگلستان در

بود که یکی از عالیترینمقامات آمده اخبار در
قضاییدولتانگلستانپیشنهادتصویبالیحهای
مبنایآن قوانینشریعتاسالمیبه بر که را کرده
وپیادهشود!حرف طورآزمایشیدرانگلستاناجرا
جنجال در انگلستان جار و مقام مهم دولتی این
آن مطبوعات از برخی و است کرده پا به فراوانی
«فرنچ نوعی بدل کردن و را رد ایده این کشور
این کردهاند.  تلقی الدن اسامه بن با کیس»
بسیار که پیشنهاد کرد خود تعدیل ایده قاضیدر
دست، قطع بدون را شریعت  قوانین خوب،
تناسلی، آلت قطع  چشم، سنگسار، درآوردن
ختنهدختراننابالغوغیرقانونیدانستنحرمسرا

با باز هم پیشنهاد این کنیم. پیاده انگلیس در
اینچه که و گفتهاند اعتراضبسیاریروبرو شده
غیر قانونشریعتیاستکهدرآنداشتنحرمسرا
و ختنه قانونیاعالم میشود؟حاالقطعدستو

خودش. جای غیره
آخرین در کامل بیچارگی در قاضی این
اظهار خود  گفته از مطبوعاتی اش  مصاحبه 
سعی گفت: من خبرنگاران به و پشیمانی کرد
اکثریتهستیم آیندهنگری کنم. ما االندر کردم
سرعت به که انگلستان مسلمان جمعیت و
در اکثریت بزودی میکند مثل خرگوشان تولید
ازهمین را اقلیت خواهد نمود. اگر گرفتهو ما قرار
از خطر را مسلمان مهاجران این دوم االن نسل
مزه طعم و نگذاریم و نکنیم آگاه قوانین شریعت
جزوههای و مذهبی کتابهای از خارج در را آن
امامجمعههایخودشانبچشندمانندمردمایران
خواهیمشدکه شنیده ولی ندیده کشورخودشان

کشیدند. فالکت و بدبختی به را
زنان معاشرت آزادی مانند داد: ادامه او
مردم دارم دوست  من ما در جامعه مردان و
صیغهموقت مدتیبا انگلستانقوانینشریعت را
ونامزدیتجربه کنندوچشمو گوشبستهصیغه

ننمایند! قبول نامردی را هر ازدواج

انتخابات از خبـری
آمریکا

رقابتانتخاباتیبین دو نامزدریاستجمهوری
آمریکا،سناتورجانمککینوسناتوربراکاوباما،
هنوز که آن با است. گرفته قرار خود اوج در
کاندیدا دو این سوی از جمهوری ریاست معاونان
پست دولتی اما چند اعالم نشدهاند و انتخاب

شدهاند. تعیین از اکنون مهم بسیار مهرهای
نزدیک به موثق غیر منبع چند طبق گفته
منوچهر انتخابات قرار است براک اوباما جریان
کردن و متقاعد ایران با برای مذاکره را متکی
فعالیتهای توقف در مورد  اسالمی جمهوری
استخدام خارجه امور وزیر عنوان به هستهای

نماید.
دنبال به  مککین سناتور دیگر سوی  از

غالمحسینالهامبهعنوانسخنگویکاخسفید
نحوی کثافتکاری جمهوریخواهان به استکه
کرده و ماستمالی را اخیر سال هشت در عرض

سازد. مککین آماده برای ورود را راه
استخدام که کردهاند اعالم شده یاد منابع
جمهوری و دمکراتها جدید مهره دو این
تقریبا کارت» آن ها «گرین از صدور بعد خواهان

قطعی است!

مهاجرت جدید راه
آمریکا به

احمد که شما شنیدهاید از بسیاری حتما
و کرده اسالمی فرار جمهوری چنگ از باطبی
نمیدانند که آنهایی برای است. آمده آمریکا به
با را خودشان وقت (چون کیست باطبی احمد
جام شبکه مسخره و لوس سریالهای تماشای
جمجمهوریاسالمیتلفمیکنندوموقعاخبار
توضیح به الزم می روند) دستشویی شبکه به این
دانشجویی همان باطبی احمد بگوییم که است
دانشجوی رفیق خونین «تیشرت» که است
و باال برد تهران دانشگاهی تظاهرات در را خود
عکسش۳۰ ثانیهبعد رویجلدمجله اکونومیست 

گردید. ظاهر
به دستگیری از بعد باطبی بالفاصله احمد
شد مشخص از آن که پس محکوم شد و اعدام
بهحبسابد نبوده اینتیشرتپیراهنیقهدار که
وبعدباکمکسازمانهایحقوقبشروجمع آوری
 ۱۵ به وی مجازات هوادارانش سوی از امضا
رفقایی که تقلیل یافت. (قابل توجه سال زندان

میگویند امضاهایاینترنتیتاثیری ندارند.)
بهگفته«کیهانتهران»احمدباطبیاززندان
آمده به آمریکا عراق گریخته و سپس به اوین
«روی عنوان با مقالهای در روزنامه این است.
بودنهخوندانشجویان»خشم تیشرتآبآلبالو
احمد باطبینشانداده فرار را از وعصبانیتخود
است.کیهانتهرانبا حذفقسمت هایشکنجه
کابل، احمدباطبی(زندان انفرادی، شالقزدنبا
پاشیدننمکرویزخم،شکنجهروانیوغیره)در
بازجایشکرشباقیست است: آورده پایانمقاله

غرب به و او شد کمتر مشکل مملکت یک که
است. شده پناهنده

اخذویزایپناهندگیسیاسی احمدباطبیبا
و کوبا روسیه و پیشنهاد و مقیم آمریکاست فعال
را نپذیرفته کرهشمالی برایسیتی زنیآنکشورها
خودش زندگی شروع منتظر بیصبرانه او است.
تیشرت دادن نشان که است آزادی دنیای در
ایرانیان درون به او ندارد. اعدام خونین مجازات
اگر شما منسیاسیاست، کار داده: مرزی پیغام
آمریکا هستید و کارت» «گرین به دنبال گرفتن
تیشرت پیراهن و یک کردن بلند میخواهید با
ولی سعی گرم دمتان بشوید آمریکا خونی مقیم
تا۱۵ سال  زندانخوبکنید در کنیداخالقتانرا
شود کاهش داده نیم سال و هفت شما به زندان

باشد. داشته صرف برایتان و
برای (مخصوصا است  توضیح  به الزم
گرفتن پروسه که جامجم) شبکه تماشاگران
و برادر و خواهر برای آمریکا کارت» «گرین
۱۲ سال  تا هشت بین درجه دوم خویشاوندان
و سال بیشتر از هفت می کشد که کمی طول

است! خوب اخالق با نیم زندان

آگهیها بخش

پـوزش و خداحافظی
اکنونکه برایدریافت «گرینکارت» آمریکای
این عازم بردهام قرعهکشی در که خانواده و خود
که و آشنایان دوستان کلیه هستم از سرزمین
درآوردن موفقبهخداحافظی وبستن شیشکیو
برای شما همه با و طلبیده پوزش نشده ام زبان

بایبای! همیشهخداحافظیمیکنم.
علیحسینخوش دست

نـقد خلقت
دو تای هم باز خانهام حیاط دیشب پشت
و خلق کار در خدا محاسباتی اشتباهات از دیگر
دو پیش هم شب سه دو کردم. پیدا آفرینش را
مورد دیگر چند در فاحش تولیدی تا اشتباه سه
یک خدا خود می کنم فکر ولی کردم پیدا هم را
میان کسی در با نتوانم و برود یادم کرد که کاری

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

P. O. BOX 1455, ANNANDALE, VA 22003-9455

(۷۰۳)-۸۱۷-۱۶۵۱ كانون: اطالعات تلفن
برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینى و صرف چاى ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

E-mail: kanooneiranian@hotmail.com  www.kanooneiranian.org

 : محل برگزارى جلسات
Marshall Road Elementary School

730 Marshall Rd., Vienna, VA 22180

مرداد) ۷) ۲۸ جوالی دوشنبه

آمریکا و ایـران روابط پیـرامون بحث
گنجبخش امیرحسین و پارسابناب یونس سخنرانان:

تیر) ۳۱) ۲۱ جوالی دوشنبه

داروین دین و جدال
اسعد ارژنگ سخنران:

حاال موقع
است خانه خرید

این و  است حد پایینترین در بانکی بهره و قیمت خانهها
خانه خرید و موقعیت از استفاده برای گرانبهاست فرصتی

واقعیت  شما را در تا بگیرید من متاس با
کنم یاری نظر دارید آنچه در به بخشیدن

Call me so I can help you with all your Real State needs,
* Your dream house

* Investment properties

* Foreclosure, short sale, Bank owned Properties

* Commercial properties / office and retail

* Resale, new homes

Available now for investment
$100k Townhouse for investment, 20% down & $730.00 payment, 
including property taxes, and rental income of $1100.00, posetive 
cash flow of $370.00 monthly.

آببرین رامین
Ramin Abbarin

Cell: 703.407.6811
raminabbarin@yahoo.com

Support Innovation and Technology in Fairfax County
with the 

AMERICAN FOUNDATION FOR BETTER LIVING (AFFBL)

The AFFBL is working to create a state-of-the-art educational Facility 
to showcase the best in technology and innovation in the home.

Help make the dream of better living a reality in Fairfax County.
Visit www.affbl.org for more information and to show your support!
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مونتسکیو  از اجتماعی و تحقیقی کتابی ۱ـ 
طرف. و جانب ـ فرانسوی نویسنده

مجلس  ـ خوشاقبال و خوشبخت ـ  ۲
روسیه. شورای

مخصوص  شیرینی نوعی ـ فروش ماهی ۳ـ 
سنگین. بار و گناه ها ـ ختم و عزا مراسم

و عزیز ـ دارو ساییدن برای دراز سنگ ۴ـ
چوپان. ساز ـ گرامی

شاتو  کتابهای از عمو سامـ  زبان به باال ـ ۵
و تندی. غضب ـ در حال بریان فرانسوی
یکصد و یازده. ـ مفت و مجانی ـ ۶

و قسمت  بخش ـ موذی از حشرههای ۷ ـ
شمالی. گویش به منتها ناشتاست همان ـ شده

گیاهیبا میوه ایبسیار  گوسفندجنگیـ  ۸ـ 
حرف. سه و حرف یک آتروپینـ  نام به سمی

آن با  ترکیب از شوق آوردن ـ به ـ ۹ ـ جوان
میشود. تولید اوریک اسید اکسیژن

ییالقی  بخش های از ـ که زمان آن ـ ۱۰
تهران. اطراف

دیگر  چیز به چیزی تعلیق و الزام ـ اولین ۱۱ـ 
جمعکن. دهان مزه ـ

درختی و  ـ از میوههای آذری به ۱۲ ـ زمین
معلم! محبت ـ زمزمه تابستانی صفرابر

دینی  کتاب های از ـ افراسیاب سرزمین ۱۳ـ 
وصل می کند. چهارچوب را به در ـ

ترکیه.  دیدنی شهرهای از ـ جادوگر ۱۴ـ 
شهرری که  نزدیک کوهی ـ بهشت ۱۵ ـ باغ

سوم میدانند. یزدگرد گور دختر را آن

که  بوسنی هرزگوین در شهری قریهـ  ده، ۱ـ 
خونینی بود. شاهد حوادث

وزن. در چاقـ  واحدی گوسفند ـ ۲
ریز  دهها گونی طالب که کیست آبسوارـ  ۳ـ 

مروت. و شفقت ـ نباشد! آن درشت و
کردن. پخش و پراکندن ـ برقی و برق ـ ۴

یا  ستاره ـ نظامی واحدهای از ـ نه هرگز ۵ـ 
قبیله. چادر و دایره مرکز

نمایشنامههای  از ـ سفالین بزرگ کاسه ۶ـ 
نوعی ـ منفیباف ـ تکیه کالم تراژدی شکسپیر

خطکش.
کاریبرایآرایشساختمان و  ـ ـ بلندمرتبه  ۷

خویشی. و نزدیکی ـ هنری رشتههای از
ـ  ترقوه گردنو زیر و استخوانباالیسینه ـ ۸
ملی. مجالس برای عنوانی حال! آشفته «سود»

آغاز،  در زاییده شود ـ رمه از گله و آنچه ۹ ـ
پرتوافکنی. درخشندگی، ـ نخستینروزها

جاهل  شده ـ وارونه تبریز چهل من ۱۰ ـ
شده نگار و نقش ـ ندارد! که می کند اعتراف

فرزندزاده. ـ
برگشته  آسیا گندم از نویسندگیـ  درس ۱۱ـ 

ناب. طالی ـ
برای  بود وسیلهای  ـ  تبار و خاندان  ـ  ۱۲

تشخیصارتفاعستارگان.
دارد  سمعک به نیاز که گوشی ـ گردو ۱۳ ـ

الغری. حمام ـ
قرقاول. برای ـ نامی پنداری گویی، ـ ۱۴

از  بخشی ـ و چاپ عکس ظهور اتاق ۱۵ ـ
استانهرمزگان.

۳۱ صفحه از بقیه

یادداشتهای... نوشتن

نوشتن می گویند این رویداد توجیه در کردهاند،
میخوریم، روز طی که خوراکیهایی جزییات
کمکمیکند تانسبتبهآنخودآگاهی پیداکنیم
بهاندازه تنها نه میشود باعث خودآگاهی این و
عملیکردندانستههایمان به بلکه بخوریم، الزم

کند. کمک هم سالم تغذیه مورد در
که دارند اعتقاد  روانشناسی کارشناسان 

توصیف همینطور و روزمره احساسات نوشتن
آنهادرگیر است،میتواند موقعیتهاییکه فردبا
راه و کند پیدا اشراف آنها بر تا کند کمک او به

بهتر بیابد. را منفی موارد مقابله با
یادداشتها، این آنها، دید از گفت میتوان
به میشود. تبدیل افراد برای مشاور نوعی به
برای نسخه حتی این گفت ترتیب میتوان این
در خاصی مشکل هیچ که آنها و سالم افراد
قابل هم، ندارند سالمتشان و تغذیه زندگی،

است. تجویز
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

حافظه علیه یا خدا تا یادم نرفته و حاال بگذارم.
در شما با را دیشبم کشفیات نکرده توطئه من
کشفیاتدوسهشبپیشم فعال میان میگذارم.

طلبتانباشد.
پر از درخت گالبی ام دیدم که حیاطم پشت
میوهشده وشاخه هایدرختازسنگینی میوهها
تا یکی دو حتی رسیدهاند. زمین به شده و خم
خوردن و ترک حال به سوسولتر از شاخههای
خلقت؟ شد هم این بفرما! افتاده اند. شکستن
مقاومت ندارد؟ محاسب و خدا مهندس مگر
مهندسی و دانشگاه مدرسه حاالفرشتههایش به

نرفتهاند پساینهمهمهندسیکهاینجا میمیرند
شاخه یا نمیشد بودهاند؟ کجا میروند آنجا به و
درخت این تا کمآبتر را گالبی یا کرد کلفتتر را

نیفتد؟ فالکت و نزار حال این بدبخت به
این بوتههای اینجا هستمچیزیهمدرباره تا
پس خار! تا چهار تا گل وسیصد گلسرخبگویم.
است؟ تا کجا رفته خدا و تعادل انصاف عدل و
و بیاوری دماغت نزدیک را گل که میزنی دست
توی پوست میرود خارش بویی! چه به بگویی به
می آید.حاال و فریادتدر وگوشتتوصدایناسزا
باید اینکهگلسرخ زیباست و مثلیک شاهزاده
جای باشد داشته محافظ گارد» «بادی تا صد
گل خلق تکمیل برای نمیتوانست خدا آیا خود،
صورت به اضافه گل و میوه تا چند حداقل سرخ
می داد؟ قرار سرخ گل بوته روی زخم» «چسب

۲۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

نومحافظهکاران نفوذ زیر هنوز یکی که نیرویی دو
آمریکایی قرار دارد ودیگریزمینه ظهور امام زمانرا
مانع جنگ» [و] «عواملبازدارنده از فراهم میکند
شدن دست کم یک قربانی و خطر برخورد است یا

میکند؟ بیشتر (ایران) را دعوا طرف
است:خطرجنگ کداممسئوالنهتر باالخره، و
مردم را به هشیاری فراخواندن و را پیشکشیدن و
دادن افزایش غرب و جمهوری اسالمی بر فشار را
کهسیاستهای صلح جویانهدرپیش گیرندودست
درخت و برکنند دشمنی نهال و بردارند تحریک از
جمهوری آمادگی» یا «تجهیز و بنشانند؛ دوستی
به و او را شمردن بازدارندگی عوامل اسالمی را از
تحریک از تسلیحاتیتشویقکردنو مسابقه ادامه
که اطمینان دادن مردم به و باک نداشتن دشمن
جمهوری «آسودهبخوابید،زمامدارانمابیدارند»؟
این شرایطقرار اسالمیبرای اولینبار نیست کهدر

نظام، حیات این آغاز در دیگر بار است. یک گرفته
را عراق بعثی رژیم رجزخوانیهای صدور انقالب،
نیز آن هنگام کرد. در به ایران تحریک حمله به
طریق از دیگران و فارسی جاللالدین وقتی آقای
سر نعره صدام رژیم علیه ایران رادیوی عربی برنامه
میدادندبسیاریبودند که خطرجنگرانمیدیدند
نخواهد ایرانرا به ومدعیبودندعراقجراتحمله
هنگام هزینه آن اطمینان کاذب در داشت. این
اکنون کرد. تحمیل ایران مردم بر سنگینی بسیار
به انگیزهای با و قوی تر و مصمم تر دشمنی با ما
هستیم. روبرو اسراییل) مورد (در حیاتیتر مراتب
به مراتب سنگین تر آن و نتایج شوم جنگ خطر
کنار از دلخوشانه بتوان که است آن از عظیمتر و
خواند حاکمیت به اعتماد به را مردم و گذشت آن
هم میخواهد و هم حاکمیت که فرض کرد و
رفع برای شود. مانع جنگ حدوث از میتواند
حقوق و ملی صلح جنبش یک ما به جنگ، خطر
است که جنبشی چنین تنها و داریم، بشر نیاز
و بازدارنده عامل مطمئن و موثر طور به می تواند

تلقی شود. مانع جنگ

جنگ به نفی اطمینان کاذب
۱۱ صفحه از بقیه

بسکتبال... دیپلماسی
۳۵ صفحه از بقیه

پایگاه دررسانههایآمریکاییمطرحبود. ایالتیوتا
چطور  که کاملی از این MSNBC گزارش خبری
مخابره رفته است آمریکا به بسکتبال ایران تیم
کرد.اینسایتباتیتر«دیپلماسیبسکتبال؛ایران
اشاره و آمریکا ایران سیاسی به مسائل آمریکا» و
نظر دارند در و مدعیشدهاستکهدوکشور کرده
بازسازی را روابط خود دیپلماسی ورزش راه از
آمریکا افزایشتنشمیانایران و «با وجود کنند:
وزارتامورخارجه ایالت متحده آمریکاهفتهپیش
گسترش روابط سیاست توجه به با که اعالم کرد
ورزشکارانایرانیدعوتشده استکه ملت ها، از

آمریکا بیایند.» به
وزارت برنز مدیر کل امور سیاسی نیکالس
 MSNBC با گو گفت و خارجه آمریکا در امور
حمایت است: «با گفته و کرده را تایید خبر این
این دومینسالی سخاوتمندانه کنگرهملیآمریکا
استکهمسابقاتروابطملتهارابرگزارمی کنیم.
ماباهمکاری کمیتهملیالمپیک هفتهپیشاز۱۵ 
بازیکنانپینگپنگایرانبرایحضوردراین از نفر

مسابقاتدعوتکردیم.در اینگروهبازیکنزنهم
شرکت در این مسابقات که اولین زنی بود او بود.
وبا همکاریاتحادیه ادامه اینبرنامهها میکرد.در
برای ایران المپیک تیم ،(NBA) بسکتبال ملی
میآید.  آمریکا NBA به تابستانی درلیگ شرکت
تبادلبهترینسرویسهای آموزشی، متعهد به ما
پلهای ارتباطی بازسازی برای و ورزشی فرهنگی

هستیم.» سال ۳۰ از دو کشور بعد میان
مطرح  سئوالی گزارش این در  MSNBA
استمبنیبر اینکهچه زمانییکمسابقه کرده
بسکتبالفقطیکمسابقهبسکتبالنیست؟این
است: داده اینجوابرا اینسئوالخود سایتبه
در تیم ها با و بیاید ایران از تیم یک که «زمانی
است: «توپ  اینسایتنوشته NBA بازی کند.»
در بوش محور شرارت های حاال از ما چرخیده و
برگزاریاینمسابقاترسیده ایم. ایرانبه روابطبا
برگزار وگاس در الس بود مسابقات ابتدا قرار این
میزبانی شرایط ایران با این که از پس اما شود
عنوان به یوتا ایالت کرد، مخالفت وگاس الس
مسابقات شد.» این مذهبی میزبان شهر یک
شش با حضور سیتی سالتلیک انجمن کالج در
تیمهای داالس یوتا جاز و تیم محلی ،NBA تیم

ماوریکز،آتالنتاهاکز،گلدناستیت،نیوجرسینتز
اسالمی جمهوری تیم ملی اسپرز و آنتونیو سن و

می شود. برگزار ایران
اصلی  عامل را ورزشی اتفاقات  MSNBC
تاریخجهانمیداند: شکستنیخهایسیاسیدر
برای  را پینگ پنگ راه ۱۹۷۲ سیاست سال «در
از آمریکا جمهور رییس نیکسون تاریخی بازدید
تکواندوی کره هم تیم کرد. اخیرا باز کشور چین
شمالی،بهعنوانقدمیبرایپیشرفتروابطمیان
این بر بنا راهی اینکشورشد. آمریکا کره شمالیو
توپی با با اما پنگ پینگ دیپلماسی همان آیا این

است؟»! بزرگتر ابعاد
اینسایتاتحادیه بسکتبالحرفهای گفته به
فاش را مسابقات این برگزاری جزییات آمریکا
معاون ارشد مک اینتایر، برایان اما نکرده است
است شده مدعی ،NBA ارتباطات بخش رییس

تیمهای با  بازی انجام به عالقه مند ایران که
داده آمریکا را به پیشنهاد و این بوده آمریکایی
برابر دیدار دو یا یک برگزاری برای «ایران است:
به المپیک  شدن از عازم NBA پیش چند تیم از
میتوانست تابستانی لیگ کرد. ابراز عالقه چین
خارجه امور وزارت از ما باشد. جذاب آنها برای
که ایران اینبارهنظربدهدچرا آمریکا خواستیمدر
تمامی وجود روابط دیپلماتیکندارند. با آمریکا و
این ایده از خارجه امور وزارت راه، سر موانع بر
حرفهای اتحادیه که بود آن از پس کرد. استقبال
تیم مالی حامی راکی با را مساله این بسکتبال
مالک جاز تریمیلز، گذاشت. میان در یوتا جاز
به اما کرد. موافقت رقابتها این برگزاری با هم
ایران حضور جاز چندان موافق که می رسد نظر
جاز یوتا پایگاه در که چرا نباشد مسابقات این در
به تیمها تمامی نام حاضر تیمهای لیست در و

به ایران حالی که در است. ثبت شده ایران جز
۲۰۰۷ به  سال آسیایی رقابتهای قهرمان عنوان

است.» شده دعوت مسابقات این
که  است MSNBC آمده سایت گزارش در
مقاماتآمریکاییبراینباورندکهپیشنهادبرگزاری
دادهاند تا ایران ارشد مقامات را این مسابقات
«مقامات دو کشور کاهش یابد: میان تنشها
تندروهای  ایرانی بهبخش اخبارNBC گفتهاندکه
با اعزامتیمموافقنبودهانداما میانهروها اینکشور
تالشند آنها در و کردهاند سفر موافقت این با
ادامه داشته هم آینده سال دو در این برنامه تا
سوی شده از طبق برنامه اعال م ایران باشد.» 
بعد و ربع دو ساعت آمریکا، فدراسیون بسکتبال
برابر تیم داال س ماه تیر نهم ظهر روز بیست و از
ظهر از ساعت هفت بعد ماه و یکم تیر سی روز و

مصاف تیم یوتا جاز میرود. به

نيزمسدودکرده را اتحاديه،دارايی هایاينگروهها
فرانسه يکی گزارشخبرگزاری«رويتر»، است. به
هستهای مذاکرات در حاضر اصلی کشورهای از
مجاهدين سازمان ابقای از اسالمی جمهوری با
اتحاديه تروريستی سازمانهای فهرست در خلق

است. کرده حمايت اروپا
گونه هر اروپا درهمينحالمقامهایاتحاديه
با هسته ای مذاکرات با اخير تصميم بين ارتباط

کردهاند. رد را اسالمی جمهوری
خارجی سياست مسئول سوالنا، خاوير 
سعيد جليلی، با ژنو در فردا،شنبه، اتحاديه اروپا،
اسالمی جمهوری ملی امنيت عالی شورای دبير
ديدار کشور، مذاکرات هستهای اين سرپرست و

خواهد کرد.
شورای مقاومت سخنگوی همين زمينه، در
خلق، مجاهدين سازمان سياسی بازوی ملی،
مجاهدين سازمان ابقای در اروپا اتحاديه اقدام
اين تروريستی سازمانهای فهرست در خلق

است. کرده محکوم را اتحاديه
 ۶۰ دهه ميانه در خلق مجاهدين سازمان
«مارکسيست سازمان يک عنوان به ميالدی
اسالمگرا»وبرایسرنگونساختنرژيمپادشاهی
شهروند چند سازمان اين شد. تاسيس ايران در
ترور  تهران در ميالدی ۷۰ دهه در را آمريکايی
خارجه وزارت امور اساساعالم همچنينبر کرد.
از وابستگانش و خلق مجاهدين سازمان آمريکا،
سفارت اشغال در که بودهاند گروههايی جمله
به  و ۱۳۵۸ خورشيدی سال در تهران در آمريکا
در تهران کشور اين ديپلماتهای گروگان گرفتن

دستداشتهاند.
شدن پيروز در  که  حالی در  سازمان  اين
قدرت از بعد داشت، نقش ايران اسالمی انقالب
به تازه، سياسی نظام در شيعه روحانيون گرفتن
از سلسله ای و آورد روی روحانيون اين با مبارزه
مخالفان رساندن به قتل ترورها و بمبگذاری ها،

کرد. آغاز را خود
ترورهای و  بمبگذاریها اين جريان  در
از بزرگی گروه خلق، مجاهدين سازمان دنبالهدار

اعدام شدند. سازمان اعضای اين

اينگروهمسلحهمزمانباحملهنظامیصدام
و تا سال شد منتقل عراق به حسين به ايران،
پی  در عراق پيشين ديکتاتور که ميالدی ۲۰۰۳
از شد، سرنگون ائتالف نيروهای نظامی حمله

بود. برخوردار او حمايت
مدت تمامی در که خلق مجاهدين سازمان
عراق کشور در ايران، با عراق جنگ سال هشت
که  بود شده ۲۰۰۳ موفق سال تا بود، مستقر
اين بسازد. کشور اين در خود برای نيز شهرکی
«کمپ را آن خلق مجاهدين سازمان که شهرک
اشرف»مینامد،هماکنوننيزسکونتگاهگروهی

است. مجاهدين خلق اعضای سازمان از
عنوانبازوی آنبه از شورایملیمقاومتکه
در میشود، ياد خلق مجاهدين سازمان سياسی
اتحاديه  تصميم تا شد موفق ميالدی سال۲۰۰۶
اين دارايی های ساختن مسدود بر مبنی را اروپا
اما بکشد، چالش به اروپا اتحاديه در سازمان
سازمان اروپا تا اتحاديه نشد موجب موضوع اين
سازمانهای فهرست  از  را خلق  مجاهدين

کند. خارج خود تروريستی

۹ صفحه از بقیه
و اجتماعی خبـرهای سیاسی

۳۸ صفحه در بقیه


