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ایران اخبار با شوخی
هزینه  میگوید چه کسی ارتباطات: * وزیر
در از ایراناست. ما ماهانه اینترنتدر خارجکمتر
اینترنت از لندنبرای یکروز استفاده هتلماندر

دادیم! پول پوند ۲۰
نمیکردید نگاه را آنجوری سایت های اگر ـ

میشد! ارزانتر
آمریکایی:  سناتور به جزایری سردار * پاسخ

است. شده ایران گروگان آمریکا
زده اش کرده  ۱۳ آبان جو سالگرد احتماال ـ
این حرفها نمیزند. از وگرنه روزهای دیگر است

جدینگیرید.
اوالدی مسلمان: نرحارز بایدهرسال  *عسگر

کند. صد افزایش پیدا در پنج

از و در بیاید شما خمس که پول چی؟ که ـ
جیبندهید؟

گاز  جدید نرخ گاز: شرکت مقام قائم  *
محرمانهاست.

در و به دست مشترک برسد موقعی که تا ـ
کند! سکته جا

قم. به خامنه ای کوتاه و مجدد سفر *
باید همش نمیتونه بره، رم که به بیچاره ـ

بره قم!
ایران در ارومیه دریاچه تدریجی مرگ *

دچار کردند عوض اسمش را که زمانی از ـ
افسردگیشد.

کشور:  جمعه نماز اقامه  ستاد رییس  *
ندارند. کتابهایتعلیماتدینیجاذبه

بگذارید را لوپز جنیفر عکس اول صفحه در ـ
میشود. جاذبهدار

یارانهها  تخلفاتطرحجدید با رادان: * سردار
کرد. قاطع خواهیم برخورد

ماه شش هر باید ایران مردم که این مثل ـ
بخورند. مفصل کتک یک بار یک

را  سیما» و «صدا عادل حداد * خانواده
کردهاند. قرق

و سیما» «صدا جای به بزودی قرار است ـ
عادل»! و «حداد بگذارند را اسمش

نزدیک  دالر به ۹۰ نفت بشکه هر * قیمت
شد.

 ۸۰ جای به هم احمدینژاد زبان حاال ـ
سانتیمتر! سانتیمترمیشه۹۰

الهی رحمت جدید تعریف
در تهران، امام جمعه زاپاس خاتمی، احمد
همایشملی«نقشفرهنگسازیدینیدرارتقای
قطع حکم گفت: قم شهر در اجتماعی» امنیت
است! رحمت الهی بلکه خشونت نیست، دست
فقط میکردیم فکر حاال تا که  بگو را ما
که است. نگو الهی رحمت باران چیزهایی مثل
قطعدستهمنشانمهربانیولطفخداوندبوده

نمیدانستیم. ما و

جمعیت از نیمی ایران دیدید که در روزی اگر
فقطیکدستدارند بهخاطر ایناستکهرحمت
بقیه چشم است. تا شده حال آنها شامل خدا

بترکد! حسادت از مردم

به ترکمنچای قرارداد
پایان رسید؟

خواندم از رفقا رسیده ایمیل مقاله و چند در
پایانرسیده کهباالخرهدوره قراردادترکمنچای به
آنچیزهایی ایرانیانمیتوانیم صاحبدوباره ما و
بگیریم. پس را همه و بشویم دادیم دست از که

برایم آمد که و نامه دیگر ایمیل بعد چند تا
موعدش که ترکمنچای قرارداد این بود گفته
منتفیشده آنقراردادواقعینیستو توسطعلی
و نوشته احمدینژاد محمود توصیه به و کردان
از هنوز صدسالدیگر جایگزینقرارداد واقعیکه
برای نتیجه در مانده، شده است. باقی اعتبارش
وجب برای هر قلبشان که دوستانی دسته از آن
فعال خاکایرانمیتپد یکتوصیه کوچکداریم:

بمانید! منتظر و بخورید سرد آب کمی

«سنگسار ثریا» سانسور
شد

نقد  جلسه گیالن در دانشگاه آبان ۱۷ روز در
دانشجویان گروه طرف از ثریا» «سنگسار فیلم
مراسم این در شد. برگزار فنی دانشکده بسیج
گفته شده که نام صادقی به روحانی شخصی 
درباره سینما هیچ اطالعی ندارد و درباره فیلم
حوصله پرداخت و و خطابه سخنرانی فیلم به این
مرتبنمایشفیلم او برد. سر را دانشجویانحاضر
میکرد. ارائه را برداشتهایخود و قطعمیکرد را
که بود نزدیک و شدت گرفت دانشجویان اعتراض
این روحانیموردسنگساردانشجویانقرارگیرد که
خوشبختانه بهجایسنگآن هالیوانو شیشههای

از یکی وساطت با کردند. پرتاب نوشابه خالی
حزباللهیهایمامور حراست قرارشدنمایشفیلم

یابد. ادامه روحانی این پازایت های بدون
وحشتناک که صحنه پایان فیلم قسمت در
در و شد قطع مجددا فیلم دارد وجود سنگسار
روحانی برای فرد و بسیج حراست، تالش نتیجه

ماند. ناکام سنگسار مجازات از دفاع
خبرنگاران به بسیجی دانشجویان سخنگوی
چه دانشکده فنی دانشجوی مشت از یک گفت:
باشند؟ اینها فیلم نقد اهل که انتظاری دارید

سینما حالیشان نیست!

رای حق
و لبنان  مردم استقبال شدید به توجه با 
فلسطینی هایمقیمجنوباینکشوروهمچنین
حزباللهیهایآنجا ازبازدید محموداحمدینژاد،
میزان و ایران!!، مردم برگزیده جمهور رییس
پیشنهاد من آنها میان در ایشان محبویت
میکنمکهچونسرنوشتمردمفلسطینتوسط
و خواهران این میشود تعیین ایران حکومت
ایران جمهوری انتخابات آینده ریاست در برادران
پای به ایرانیان کنار در و باشند داشته رای حق

بروند. رای صندوقهای
درایرانکسانیکهاسالمبدون مرزمیخواهند
قاپ بزنند! هوا روی مرا پیشنهاد دو دستی باید
آنجا هم وگرنه نکنند تقلب دوباره کند فقط خدا

مثل ایران شلوغ خواهد شد.

نگران کدام حمله باشیم
* ملیگراییبطورمطلق درایرانممنوعاست: 

احمدینژاد. وزیران از یکی
ایرانی  اسالم است، غلط  اسالمی ایران *
احمدینژاد. وزیران دیگر از یکی است: صحیحتر

* کتیبهکوروشتکه سنگی بیشترنیست:یکی 
احمدینژاد. دولت به وابسته روزنامههای از

ائمه  سوگواری باید نوروز جشن جای * به

ترویج کنیم: امام و تبلیغ مردم در میان اطهار را
شهرستان ها. یکیاز جمعه

* بهجایسینمایداستانیبایدمستندهایی 
مقام وزارت بسازیم: احمدی نژاد درباره سفرهای

ارشاد.
یک  االغاست. *چهارشنبهسوری برایخر و
آواز شعر و و میپرند آتش روی از آدم گنده سری

دیگر. امام جمعه میخوانند: یک
یکی  نگوییدمردم ایران: امتاسالم بگویید *

جمعهها. امام از دیگر
اینهمهحرف وسخنباید نگرانحملهچه با

اسراییل؟ یا بود: اعراب ایران به کسی

زبان بهشتی، زبان
جهنمی

جمهوری تلویزیون توی بود آمده یارویی یک
برنامه ایدربارهمرگوبهشتوجهنم در اسالمیو
میکرد. خطاب گوینده او را دکتر میگفت. سخن
دکتر بود هر چه ولی نمیدانم چیزی بود چه دکتر

نبود. و منطق فلسفه در
مرگجبرییلبهسراغ از بعد طرفمیگفتکه
کسی چه که میکند مشخص و میآید مردگان
او میگفت جهنم برود. کسی به چه بهشت و به
جبرییل چیزیشبیهمصاحبهشغلیبااموات انجام
زندگی بررسی را در میدهد وجزییات کارهایآنها

میکند. مرور و
مجریبرنامهکهاز اظهاراتو معلوماتاینآقای
تعجبزدهشده بودگفت: دکترجانبچه های دکتر
استودیومیپرسند جبرییل وسایر فرشتگانآندنیا
می کنند؟ مکالمه و صحبت اموات با زبانی چه با

کامال داد: کامل جواب خونسردی  با دکتر
عربی است زبان بهشت اهل زبان که مسلم است
یعنی غیر عربی به کار می رود جهنم که در زبانی و

عجمی است!
محقق و دکتر این که  هستم مطمئن من
بهشت خواهد  به حودش که دارد مذهبی اعتقاد
خواهد خیلی عالی بروم جهنم من به اگر رفت.
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آبان) ۲۴) نوامبر ۱۵ دوشنبه

آذر) ۱) نوامبر ۲۲ دوشنبه

و آثار زندگی نگاهی به
خان ملکم میـرزا

امیرحسینی بهمن سخنران:

مسالمت آمیـز مبارزه

خشونت همراه با یا
افشاری علی سخنران:

کودن را و احمق آدمهای وجود چون اصال بود
تحمل بکنم. نمیتوانم خودم و بر دور

تسلیت
(Thanksgiving) شکرگذاری عید فرارسیدن
تسلیت پیشاپیش بوقلمونهای آمریکا همه به را
فرصت دیگر است ممکن چون مینماییم عرض

پیدا نکنند. را تسلیت خواندن این
حقوق از  دفاع انجمن عمومی روابط 

حیوانات

مهم اختراع یک سالگرد
چندروزپیشصدوپانزدهمینسالگردکشف
در گوگل شرکت حمایت و همت به ایکس اشعه

شد. گرفته جشن جهان سرتاسر
 ۱۱۵ گذشت از بعد که است این جالب نکته
برایهمهمردم،حتی سالهنوزهویتایناشعه

است. مجهولمانده کارکنانبیمارستانها،

تلخ تاریخی حقایق
ایننکتهکهحضرتابراهیم  میدانستید * آیا
قربانی راه خدا ببردو در میخواستسر بچه اش را
این ـ به از آسمان رسیده خاطر وحی ولی به کند
بهجایبچهاتبکشـ مضمونکهاینگوسفندرا
موفقبهکشتنفرزندشنشد،یکداستانواقعی
این نشد کار که او موفق به این این علت نیست؟
و به داشت تاخیر بچه اش مدرسه اتوبوس بود که

نرسید. مراسم قربانی به موقع
آنچه  خالف بر حوا که آدم و آیا میدانستید *
امر همیشه و نبودهاند عور و لخت گفتهاند که
رعایت میکردهاند؟آنها برگهایبزرگ حجابرا
آن هاخودشان میکندندو با انجیر را و درختموز
نقاشیهای بعضیاز علتاینکه میپوشاندند. را
نشانمیدهد انجیر دو موز و با را قدیمیبدنآدم
همراه را درختها این برگهای آدم که است این

بود. کنده میوه با
در  سنگسار مجازات که میدانستید آیا  *

و آمریکا و جاسوسان مسیحی نیامده «قرآن»
سالپیشآن هزار صهیونیستهایاسراییلیدو
بدنامکردناین پیشرفتاسالم و برایمقابله با را

دینبهمسلمانانآموختند؟
عالقه  و عشق که علت می دانستید  آیا *
کوروشبزرگبهیهودیاناینبودکهاومیخواست
و ضرب اسکناس چاپ به درتاریخ بار برای اولین
قوم این پشتوانه طالی به سکه دست بزند و

داشت؟ نیاز
اسفندیار  بودن رویینتن که میدانید * آیا
و عکس ها دارد؟ حقیقت و است درست واقعا
عملیات حال اسفندیار در زیادی از تصویرهای
آمده دست به گاس و شهر الس در شعبدهبازی

تاریخی میباشد. حقیقت گویای این که
رستم  عروسی شب در که میدانستید * آیا
از پذیرایی برای زال یعنی رستم پدر تهمینه، و
بود؟ کرده استخدام عربی رقاصههای مهمانان

شب  شخصیتهای که میدانستید آیا  *
و مذهبی گرایش های منکر و نکیر یعنی قبر اول
سیاسیمتفاوتیدارند؟نکیربسیاراصولگرااست

لیبرال! و اصالحطلب منکر بسیار و
و  اسکندر و کوروش که میدانستید * آیا
شروع از قبل و بودند مذهبی بسیار چنگیز خان
به ضریح امامزادهها دخیل می بستند جنگ هر
و نشوند جنگ مغلوب در می کردند که نذر و
در جنگی هرگز آن ها که این علت پیروز گردند؟
یادشان رفته که آخر جنگ (بجز مغلوب نشدند

است. همین ببندند) دخیل بود
درآوردن چشم  داستان که * آیا میدانستید
آغا توسط کرمان شهر مردم  از نفر هزار ده
مقابللشگر مقاومتشاندر محمدخانبهخاطر
بوده عصبانی از دست این مردم او که این و وی
این شهر مردم ده هزار چشم او و درست نیست
توسطحکیمانچشمپزشکخودمعاینهکرده را

دهد؟ سفارش عینک آنها برای تا بود
* آیامیدانستیدکه«دیوسپید»افسانهایکه 
رستمبا اونبردها وجنگها داشتتوسط سیاهان
و داشتهاند ساخته بردگی تجربه آمریکایی که

ندارد؟ خارجی و وجود است شده پرداخته
غذاییعقوب  که اینشایعه میدانستید * آیا
با نیست؟  درست بوده  پیاز  و  نان تنها لیث 
در او مداوم پیروزیهای علت میگویند که آن

که بوده خوردن پیاز از بد ناشی بوی جنگ ها
که ثابت شده اما است می داده را فراری دشمن
کالری دشمننیاز به برایکشتن اینهمهسرباز
آن نمیتوانسته خالی پیاز و نان که بوده زیادی

کند. تامین را
* آیامیدانستیدکهافسانهحسنکچلواقعی 
نیست؟اصل قضیهاین است کهاوپس ازکاشتن
میخورد سیب آب حالی که در سرش روی مو
از دختر تا سه دو با بعد کمی و زد بیرون خانه از

به خانه برگشت. قصههای والت دیسنی
ساسی  نژاد و اصل که میدانستید آیا  *
بر ساسانیان به تهران، روز خواننده مانکن،

میگردد؟

و مذهبی اخبار علمی
جلد یک احمدینژاد محمود دستور به
جمهوری اسالمی تحقیقاتی سفینه «قرآن» به
شده فرستاده گرفته، قرار فضا در است مدتی که

شود. نگهداری سفینه داخل در تا
اخیر سال علمی سی بزرگترین پیشرفت این
یک چطور که این میباشد. اسالمی جمهوری
این داخل که در حلزون یک کرم و یک و موش
تعلیم دادهاند کهقرآنبخوانند دارند را سفینهقرار
روی و میباشد باورنکردنی و شگفتانگیز واقعا
محققینجهانشاخسبز دانشمندانو همه سر

است. شده

اخبار ورزشی
فدراسیون دوو میدانیایراناز حضور تیمملی
خبر لبنان بینالمللی مسابقات در ایران ماراتون
اینورزشکارانزمانیدرمحلمسابقهحضور داد.

بود. رسیده پایان به رقابت ها این که یافتند
دوهای کمیته مسئول گلستانی، روحاهللا
این از عذرخواهی  ضمن فدراسیون، ماراتون 
امور وزارت  گردن به را  گناه  خندهدار اتفاق 
که این جای بود به بهتر و گفت: انداخت خارجه
آنجا تا و بروند لبنان به پیاده پای ورزشکاران این
هواپیما بلیت برایشان خارجه امور وزارت بدوند

تهیهمی کرد!

اخبار علمی
مردان اسپرم کاهش و کامپیوتر

بهگزارش بودکه اخبارعلمیاینترنت آمده در
که است مشخص شده و پزشکان پژوهشگران
زانوها و پاها کامپیوترهای لپتاپ روی گذاشتن
کامپیوترها را نوع این از کننده شخص استفاده
معرضخطرهایجدیازجملهکاهشاسپرم در
توانایی و میدهد قرار اسپرم کاربردی کیفیت و

می کند. ضعیف را مردان جنسی
هنوزوسطخواندناینخبربودمکهزنمیکهو
رویزانوهایمبرداشت راهرسیدوکامپیوترم را از از
علمی خبر این که این مثل گذاشت. کناری به و
هم بعد دقیقه یک درست بود. رسیده هم او به
میپرسید بود که دخترم زد. دوست زنگ تلفن
از که گفتم زنم به البته کجاست؟ کامپیوترم
وضعیت نگران و زدهاند زنگ کامپیوتر تعمیرگاه

شدهاند. من
اینجوانهایی تازهحاالمتوجهشدهامکهچرا
لپتاپ کامپیوتر یک خودشان با همیشه که

ندارند.کسینیست حملمیکننددوستدختر
لپتاپ یعنی اسمش را بپرسد کامپیوتری که
داد؟ قرار بدن کجای باید را گذاشتهاند زانویی
شد اسمش را خوب باسن؟ و کمر روی سینه و
«هدتاپ»یعنیکامپیوترکلهاینگذاشتهاندچون
اقساممرضهایمغزی میگرفتیم. آنوقتانواع و
خود توانایی جنسی و اسپرم نگران وضعیت اگر
محکم کاری کار از این که توجه به با هستید
گلوله ضد جلیقه یک است بهتر نمیکند عیب
را لپتاپ سپس کنید و خود پهن زانوی روی را

دهید! قرار آنجا در

آلزایمر درمان راه
کوتاه قصه

که مرض شد چطور نمیدانست خودش 
بود مشنگ خرده یک بچگی از گرفت. آلزایمر
آخر سال تا میرفت. یادش چیزها خیلی و
بود. نگرفته یاد را ضرب جدول هنوز دبیرستان

Madison Family Medicine
دکتر حمید اسدی

خانواده پزشک تخصصی در برد دارای

2555 Chain Bridge Road, Vienna, Virginia 22181

(703) 261 - 6550

قبلی وقت با تعیین دیروقت تا روز هفته هفت ویزیت *
Medicaid و Medicare ،درمانی بیمه های اکثر پذیرش *
عزیز بدون بیمه درمانی ختفیف ویژه برای هموطنان *

بیمهسالمتیوبهداشتیبیمهسالمتیوبهداشتی
گروهی فردیو

بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
زیر تلفن شماره بصیری در الدین نجم با

بگیرید تماس

مخارج و دارو، ویزیت، شامل
بیمارستان آزمایشگاهی

مناسب قیمت بیمه دندان با همچنین و

301-299-4800
Insurance Brokers of America

www.InsuranceBrokersUSA.com
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۲۷ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

۱۲ صفحه از بقیه
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هزار  با ۵۸۷  آفریقایی است  کشوری ـ  ۱
ـ  جمعیت ۱۴ میلیون و مساحت مربع کیلومتر

سخنچین.
تیزهوشـمجلس یادبود  آبزی بازیگوشو ۲ـ 

فلزی. باریک رشتههای ـ درگذشته
معتبرـ   انجیل چهار از ـ پابرجا و ۳ـ  استوار

از  مانده بجا تاریخی در کرمان بناهای از ۱ـ 
هجری. ۱۳ سده

هستند ـ  خوش هم اینطوری ۲ ـ بعضیها
هیوالی قاتل یونانباستانـ ومشهور زیبا شاعره

دوش. به خانه برای درآمد
پاره ـ  و کهنه ـ خاک زیر در پنهان ۳ ـ گنج

روسیه. شورای مجلس
بخشی  ـ تعجب حرف ـ نزدیک به اشاره ۴ـ 
دوست ـ است کم آب بسیار عمق که رودخانه از

محبوب.
برای  ـ ظرفی نیکوکاران  ـ  بند  شکم ۵ ـ

نوشیدن.
موطن  از آنکه شهریبندریدر فرانسهـ  ۶ـ 

شود. مقیم دیگر کشور در خود
عدد  ـ پسوند جمع ـ و مشکل دشوار ۷ ـ

مکان. و ظرف زمان ـ قدم یکپا ـ نفسکش
نوعیذغال  خاموشـ دوستدانشمندو ۸ـ 

خراسان بزرگ. در ـ شهری سنگ
طاقت و  ـ طمع و حرص ـ عرب عزیز ۹ ـ 

مرزی. روز ـ صریح اللهجه ـ توان
برای  ـ هدیهای آسیا معروف در رودی ۱۰ ـ

خوب و شایسته. کار
و هم آهنگ  شده سنجیده ـ آن سو تر ۱۱ ـ

چهارپا. ناخن ـ
شایسته  از جنایت ـ قبل کردن دور ۱۲ ـ

خودروی جنگی. در لفظ عامـ  نیست! گشوده
غذای  ـ عربی ـ نامی تکمیلی ضمیمه ۱۳ ـ

نیمروز.
ـ  میرود!  داییاش به  حاللزادهاش ـ ۱۴
و شکاف غار ـ ساختمان محصول فروریختن

کوه.
کتابقصهایبرای کودکانازهنریستون  ۱۵ـ 

شیدهجاللیفر. ترجمه به

دارایی. و ثروت مجموع
از  یک ـ و یک ـ حرف سه و یک حرف ۴ ـ

آسمان. چراغ ـ آسیایی پایتخت های
قایق ـ  نوعی ـ گوشت پرندگان حالل از ـ ۵

نظیر. و شبیه
شالودهوبنیادـگسیلداشتنوفرستادن  ۶ـ 

اندرزگو. ـ
آیین  و رسم ـ ندا حرف ـ دارند پرندگان ۷ ـ

محبوبسلطانمحمود. ـ
مفرح ـ  ـ از ورزشهای شهر ۸ ـ نظافتچی

دیده. آسیب
از غالت ـ  ـ روش و راه ـ پیکار جنگ و ـ ۹

همداستاناست. برهمن با سالهاست
اروپایی. رود ـ توزین وسیله ـ ماه آغاز ـ ۱۰

سیارات  استـ  از پولی آخرـ  واحد حرف ۱۱ـ 
منظومهشمسی.

زندگی  نیمه ـ زیبارو ـ شوکت و عظمت ۱۲ـ 
آورند. اصول در با ـ

وسایل  از ـ سیاه دریای خزر مروارید ۱۳ ـ
گیتی. ـ جمعی ارتباط

از بخشهای  چراغ دریاییـ  آرزوی بزرگـ  ۱۴ـ 
استانهرمزگان.

مشهورترین  جمله از ـ تازی روز ـ  ۱۵
عنوانمرد اولتنیس بارها تنیسورهای جهانکه

است. خود اختصاص داده به را

اینجوریشده. میگفتندچونزیاددرس خوانده
و خوانده زیاد حفظ کردنی درسهای می گفتند

داده است. دست از خودرا مغزش گنجایش
تا است حواسپرتی آدم فالنی میگفتند قبال
از استفاده و افتاد زبانها سر بر آلزایمر اسم آنکه
آنمرسومشد (مثلآنفلوآنزابهجای سرماخوردگی

کردند. خطاب مریض رسما را او و ساده)
حفظ نمیتوانست را  تلفنی  شماره هیچ
آخر تا سال همین بسپارد. برای به خاطر و کند
آن دورهتلفندستی دانشگاهدوستپسر نداشت.
را تلفنها تا شماره وجود نداشت کالر آیدی و
یادشنبودکهچطوری وارد کنی. ببینی وذخیره
است.حتییادشنبودکهچطوری دانشگاهشده
دانشگاه در شده.  فارغ التحصیل دبیرستان  از
چون نکرد پیدا دوستی هیچ دبیرستان مثل هم
با اول از و دوباره یادش میرفت از همه قیافه
هیچوقت و میکرد آغاز را دوستی دیگری کس

نماند. نفر یک با
آشنا مهربان و خوب مرد یک با باالخره
راهنمایی دوره در او با که افتاد یادش بعدا شد.
برایاینکهقیافه اینمردرا همکالسبوده است.
بزرگ یکپوستر اندازه به را نبردعکساو ازخاطر

اتاق خوابش زد. دیوار و به چاپ کرد
باز می کرد. چند پیشرفت آلزایمرش مرتب
از و  کرد فراموش را ماهانهاش قاعدگی حتی 
بود نزدیک  باشد شده حامله که این وحشت 
دستش که حتی آمد یادش بعد کند. ولی سکته
و خیالش است نخورده دیگر مرد دست یک به

شد. راحت خیلی
داشت. زیادی مشکالت روزانه زندگی در
چون بودند شده  خراب دندانهایش حسابی
یادش دندانپزشکش را با مالقاتها تمام وقت
که ببیند. وقتی را او بود نتوانسته بود و رفته
خیلی کارش بخورد غذا رستوران در میخواست
و میخواند غذا را چون صورت میشد، سخت
میخواست به وقتی ولی میکرد انتخاب غذا را
که یادش میرفت سفارش دهد غذا را گارسون
پیتزافروشی به بود. کرده انتخاب را غذایی چه
همبرگر در و میداد سفارش همبرگر و میرفت
از هندی میخواست. و غذای تایلندی فروشیها
رویناچاریهمیشهغذایشمارهیکصورتغذا

میداد. سفارش را

پیدا بانک یک در کوچکی کار پدرش کمک به
بود بار نزدیک چند بود. مشغول مدتی آنجا و کرد
سر تعطیل روز که این برای اول دفعه شود. اخراج
بانک میخواست در به ورود برای بود و کار آمده
نیامد کار سر اصال دوم دفعه بکند. جا از ورودی را
بعدیادش تعطیلاست. دفعه چونفکرمیکرد روز
و پیر خانم و بیاورد رادر سرش بیگودیهای رفت
مسنمشتریبانکازوحشتجلویگیشهاوسکته

عصبانی شد. رییس بانک حسابی و مرد کرد و
بشود اخراج از کار که از این قبل آخر دفعه
نقدکردچون یادش بار چهار چکیک مشتریرا

است. کرده قبال نقد را چک که رفته بود
بیکاریگرفتیکآپارتمان بیمه از پولیکه با
یادش آپارتمانش  شماره شب هر کرد. اجاره 
زنگ کند. پیدا نمیتوانستخانهاشرا میرفتو
آپارتمانی که میفهمید تا میزد را همه آپارتمانها
است. خودش نمیدهد آپارتمان را زنگ جواب
ولیمتاسفانههمیشهکلیدشراجاییمیگذاشت
بیدار خواب از را ساختمان مدیر میشد مجبور و

کنند. برایش باز در آپارتمان او را تا کند
در صدا به او را زنگ آپارتمان مردی یکشب
آن به شب هر او چرا که بداند میخواست آورد.
تازه میدهد. پیتزا سفارش و میزند زنگ مرد
دادهاش سفارش پیتزاهای هیچوقت چرا فهمید
بودگرسنه بخوابد. تحویل ندادندومجبورشده را
اینهمانمرد خوب یادشافتادکه برای اولینبار
چون و بود شده آشنا او با قبال که است مهربان و
مالقات سر وعده را او و را فراموشکرده وقتقرار
قالگذاشته بودهیچوقتنتوانستندبا همباشند.
را بهداخلآپارتماندعوتکرد.سفارش پیتزا مرد

نوشیدند. هم شراب با و دادند
رختخوابکنار آنمردخوب بعد در صبحروز
مرد احساسعجیبیداشت. ومهربانبیدارشد.
برهنه هنوز دو هر زد. لبخندی او به و شد بیدار
زد. لبخند و بست را چشمانش بودند. عریان و
فروریخت. مغزش در یکباره ضرب جدول تمام
بود به کرده تلفنهایی را که فراموش همه شماره
خاطرشآمد.قیافهتمامدوستاندوراندبستانو
دبیرستانبهوضوحدر برابر چشمانشقرارگرفتند

گذشتند. رژهکنان و
و خوب آن مرد لبهای را روی لب هایش
را اسمت پرسید: زمزمهکنان و گذاشت مهربان
بگویی فقط یکبار بگو... را نگفتی. اسمت من به

است... کافی

در امتیازاتی ـ بود خواهد جدید کنگره خواست
آنانکسبکند.این از زمینهمسایلداخلیآمریکا
بود موفقیت خواهد قرین وقتی بیشتر سیاست
بسیار با هزینه سیاست این داده شود نشان که
در آمریکا هدف آمریکا)، (برای جنگ از کمتری
را اسالمی جمهوری هسته ای سیاست کنترل
دیگر، برای رییس سوی از تامین کرده است.
قرار مضیقه در داخلی صحنه در که جمهوری
با مخالفت و برایاجرایسیاست هایخود گرفته
شدیدکنگره مواجه شدهاست، تشدید فعالیتدر
برابر در عمل شدت بهخصوص و خارجی صحنه
شمار میآید. به خوبی مفر «دشمنان» آمریکا
رییس برای خارجی کشمکشهای به زدن دامن
داخلی با بحرانهایی که در صحنه کشورهایی
این از عمومی برای انحراف افکار میشوند، روبرو
این از آقای اوباما و بحرانها،سنتی جهانیاست،

قاعده کلیمستثنا نیست.
بهاینترتیب، آقایاوباماهمبه دلیلفشارهای
وارد او بر آمریکا کنگره جدید سوی از بیشتریکه
برابر خواهدشد، وبهعنوانیکوجهالمصالحه در
اینفشارها،و همبرایانحرافافکار عمومیآمریکا

کنگره، با درگیری از ناشی داخلی بحرانهای از
را ایران علیه تحریم سیاست های است ممکن
را تا زمینه کند، تشدید آینده دو سال یکی در
اوباما آقای سازد. آماده خود مجدد انتخاب برای
کرد خواهد حفظ را جنگ گزینه همچنان البته
اصرار آن بر نیز جمهوریخواهان که (چیزی
خواهندداشت)،ولیباموفقیتجمهوریخواهان
بلکه است، نشده بیشتر جنگ خطر کنگره در
که دهد آمریکا سعی خواهد کرد نشان حکومت
خواهد تامین را آمریکا هدف های تحریم سیاست
زبان بهخصوص از روزها این در این سخن کرد.
اعتماد مورد و دفاع آمریکا (وزیر گیتس رابرت
جمهوریخواهان)واهودباراک(وزیردفاعاسراییل
آمریکا خارجی با نفوذترین البی بزرگترین و که
است. شده بیان است) ایران به نظامی حمله در
ماهمچنان گیتسگفتهاستکه«درحالحاضر
خود اقتصادی و سیاسی اقدامات تاثیرگذاری به
داشته اظهار و باراک اطمینان داریم» ایران علیه
طرز به ایران علیه  بینالمللی «تحریمهای  که
قبیل این اظهاراتی از است». غیرمنتظره ای موثر
را کند جدید آمریکا کنگره حربه جنگطلبان در
به ایران تحریمها علیه ولی تشدید کرد، خواهد
حصولنتیجه، در دستور تا باالآمد، در دالیلیکه

داشت. خواهد آینده قرار دو سال در آمریکا کار

برابر... در اوباما سیاست

ازنوعمحدود راغبنیستندکهدرگیرتهاجمنظامی
میتواند فقط که مسالهای شوند. نامحدود یا و

است. خطای تحلیل را بچکاند جنگ ماشه
نیست. پیام رای ایران نفع گذشت زمان به
به آمریکا شدن دور جمهوریخواهان آوردن
جهانی جامعه تنبیهی برخوردهای موتور عنوان
و باال دادن نشان نرمش موضع از علیه ایران
رفتنبهاییاست کهحاکمیتباید برایسرگرفتن
پاسخگویی از ایران امتناع بپردازد. آشتی و صلح
کننده تایید جامعه جهانی، خواست به مثبت
اسالمی جمهوری است معتقد که است تصوری
منفی را میفهمد. موضعگیری زور زبان فقط
به اعتراض و ایران علیه اتمی بینالمللی آژانس
عدمهمکاریآنتقویتکنندهگسترشتحریم ها

گرفته حکم تکاملی مذاکرات صورت است. سیر
و دیپلماتیک تفاهمآمیز بیثمری روشهای به
سمت به رفتن  روند این  نتیجه میدهد. 
در موفقیت عدم کننده است. فلج تحریمهای
را راه ناگزیر سازمان ملل تحریمها در این تصویب

میکند. باز نظامی محدود حمله برای
شرایطفعلی، حداقلتا نیمهنخستسال در
نظامی  گزینه است بعید خیلی میالدی، ۲۰۱۱
برقرار جنگی» «وضعیت شرایط اما شود عملی
توصیفمی کند شرایطیرا است.وضعیتجنگی
افق حل مسالمتآمیز مشکالت در به امید که
وضعیتجنگی، در ندارد. زمانیمشخصیوجود
را نیز آن قطعی و حتمی وقوع و جنگی نیست
مشخص نمیکنداماهمسایهدیواربهدیوار جنگ
کوچکترینخطا تا مساعدمیسازد را استوفضا
ارادههایجنگافروز،باعث شود یا بهانهدادنبه و
شعلههایجنگ برافروختهگردد. مسیرجنگبه

گرفت. شکلینیست که هموارهبتوانجلوی آن را
بلکهبه تدریجشدتمی گیردوبهنقطهای می رسد
آن جلوی نمیتوان و است برگشتناپذیر دیگر که
آمریکا و سیاست صحنه جدید آرایش را گرفت.
نمایندگان مجلس در جمهوریخواهان سیطره
در نظامی دنیا را قدرت آستانه تحمل بزرگترین
کاهشمی دهد. ستیزهجوییحکومتایران برابر
و اسراییل دولتمردان بین همسویی افزایش
می سازد مساعد تر مراتب فضا را به اکنون آمریکا
آن اقتدار احیای و آمریکا امنیت از دفاع برای تا
صادر ویرانکردنتاسیساتهستهایایران مجوز
که است آنی از بیشتر آن احتمال که امری شود.
ایرانمیپندارند،اگرچه مقاماتاصلیتصمیمگیر
بودن کارساز و ماجرا مسالمتآمیز حل هنوز
مورد مدت بیشتر کوتاه زمانی در بازه تحریم ها

بازیگرانجهانیهستند. توجه
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

و رابطه... انتخابات کنگره
۲۹ صفحه از بقیه

در جهانی فلسفه کنگره برگزاری انصراف از در
جمهوریاسالمیاستقبالکردهاند.

انصراف به تهران واکنش
«یونسکو» از برگزاری

همایش فلسفه
مقاماتجمهوریاسالمیخودداری«یونسکو»
برگزاری همایشروزجهانیفلسفهدر اینایران در

آنرا و نامیده ایران» «آپارتایدعلمیغربعلیه را
برخالفتعهدات«یونسکو»دانستهاند.

جمهوری نماینده مجیدی،  رضا محمد
با اینهفته چهارشنبه «یونسکو»روز اسالمیدر
اشارهبه تعهد«یونسکو»برایهمکاریدر برگزاری
تصمیم اخیر ایران، جهانیفلسفه در همایش روز

دانست. تعهد این خالف سازمان را این
از «یونسکو» خودداری اعالم که او گفت
روز برگزاری در اسالمی جمهوری با همکاری
جهانیفلسفهصرفا در قالب یک بیانیهمطبوعاتی
بودهوتاکنونبه طوررسمیبهنمایندگیجمهوری

است. اعالم نشده سازمان این در اسالمی
سهشنبهاینهفتهبخشاطالعرسانی سازمان
آموزشی،علمیوفرهنگیمللمتحد،«یونسکو»
سازمان، که ایرینا بوکوا، مدیرکل این کرد اعالم

همایشیکه ازهمکاریبا تصمیمگرفتهاستکه
جمهموری  در روزهای۲۱ تا ۲۳ نوامبر است قرار

کند. خودداری شود، برگزار اسالمی
«بیانیهای صدور را یونسکو مجیدیاطالعیه
جریانهای سیاسی فشارهای تحت سیاسی
تصمیم که این گفت و صهیونیستی» دانست
سازمان کارنامه فعالیتهای این تاریکی در نقطه

شمار میآید. به
خواجه سروری، غالمرضا حال همین در
معاونفرهنگیو اجتماعیوزارت علوم،تحقیقات
چهارشنبه روز نیز اسالمی، فنآوری جمهوری و
با همکاری  از «یونسکو» انصراف هفته این 
جهانی فلسفه در برگزاری روز اسالمی جمهوری
تبعیضعلمیغرب و «آپارتاید ایرانرا میزبانی به

خواند. ایران» علیه

خواجه سروریاینتصمیم«یونسکو»را نوعی
مخالفتهای سیاسیغرب از ناشی بهانهجویی و

دانست. اسالمی جمهوری با
که خواست همایش برگزارکنندگان این از او
نگذارندتصمیم«یونسکو»تاثیرمنفیدرکیفیت

باشد. داشته روز این برنامههای کمیت و
ایران، در فلسفه جهانی روز همایش بود قرار
باهمکاری«یونسکو» و موسسهپژوهشیحکمت
ایرانانجامشودوغالمعلیحدادعادل، فلسفه و
پدر و اسالمی شورای مجلس اصولگرای نماینده
را همایش ریاست این آیتاهللا خامنه ای، عروس

گیرد. عهده بر
اعالمآمادگی«یونسکو»درحمایتازهمایش
از انتقاد بسیاری با ایران در بین المللی فلسفه
ایرانیروبهرو فیلسوفانوپژوهشگران ایرانیو غیر

آلمانی، فیلسوف هابرماس، یورگن جمله از شد؛
استادان و پژوهشگران از گروهی اعتراضی نامه

کرد. امضا را مورد این در دانشگاهها فلسفه
مترجمان و نویسندگان برخی همچنین
و دانشگاه استادان فلسفی، کتابهای و مقاالت
نامهایدیگر در فارغ التحصیالنفلسفه ایرانی نیز
را ایران در همایش این برگزاری با خود مخالفت
اعالمکردند.بهگفتهمخالفانبرگزاریهمایشروز
جهانیفلسفهدرایران،حکومتجمهوریاسالمی
از بینالمللی فرهنگی نهاد یک حمایت جلب با
افکار در صدد کسب مشروعیت در همایش، این

است. عمومیجهانیانبوده
از همایش فلسفه لغو حمایت «یونسکو» با
فلسفه جهانی روز بینالمللی مراسم ایران، در

و... سیاسی خبـرهای
۳۱ صفحه از بقیه

 بقیه در صفحه ۳۸   


