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 بقیه در صفحه ۳۳   

بشه!... سرازیر ما اتاق پذیرایی توی سیل بگذارید بیاورید نه سفره ما سر نفت پول شما قرار بود احمدینژاد آقای الو،

شوخی عکسی

WORLDWIDE TRAVEL, INC.

TEL: (202) 355 - 9915
(800) 343 - 0038 Ext. 115

E-Mail: farzad@wwt-usa.com
with offices located at Maryland (Baltimore, Gaithersburg 

& Silver Spring),  Virginia (Alexandria) & Washington DC

ایران ـ ترکیه ـ افغانستان ـ امارات ـ کویت ـ عربستان
Iran -  Europe - Middle East

* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

برای اطالع از بهترین نرخ ها با فرزاد یزدانی تماس بگیـرید 

آمریكا سراسر در خود اقامت محل از گزارش هایى تهیه خبرها و با

به جمع خبرنگاران هم شما
بپیـوندید نویسندگان«ایرانیان» و

دیگران خبر بدهیم به ما تا ما خبر بدهید به
آمریكا سراسر در زبان فارسى رسانه قویترین «ایرانیان»

Tel.703-724-9680  Fax:703-724-9689
E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com

نمایندهدیگریگفت:جداسازیدردانشگاهها
ممکناست نتیجه معکوسبدهد وکلی دانشجوی

فارغالتحصیلشوند. آنجا از همجنسگرا
سخنان به عکسالعمل در دیگری نماینده
به زیاد که این مثل آقا حاج گفت: قبلی نماینده
چون زده سر اینترنت غیراخالقی این سایتهای

میگوید. پرت و چرت دارد
سکوت به را نماینده دو هر مجلس رییس

دعوت کرد.
اینطرح نمایندگانزنمجلسگفت: یکیاز
و دختران میتوانیم چطور ما ولی است خوبی
جوان ها برای این داریم. نگه جدا هم از پسران را
باال هم جنس مخالف از دیوار راست به رسیدن
از آن ها کردن دور برای راهی باید و رفت خواهند

کنیم. پیدا یکدیگر
نمایندهزندیگریگفت:بایدبیندودانشکده
و شوند پاره تکه و متخلفین کنیم تا مینگذاری

این غلطها نکنند. از
فکر گفت: من تهران اصالحطلب نماینده
مین کارساز بمب و کاشتن نمیکنم گذاشتن
غربیها تمسخر مایه بیشتر کار این با ما و باشد
به اگر من به نظر کرد: او اضافه بود. خواهیم
خواهد حل کنیم مشکل خاردار اکتفا سیمهای
هم بد خاردار سیمهای این در ضعیف شد. برق

بود. نخواهد
گیر جوان ها به باید گفت: اصفهان نماینده
ندهیمکهچرامانتو وشلوار جینتنگمیپوشند.
مردانه و زنانه قسمت دو بین بلند دیوار یک اگر
بسازیمدانشجویاندختربامانتویتنگنمیتوانند
آن با هم پسران البته و بروند باال این دیوار از
مشابهی وضع جین چسبان و تنگ شلوارهای
ما نفع به آنها لباس تنگی داشت. خواهند

بود. خواهد
همه پیشرفت این با پرسید: نماینده تبریز
کسی هنوز چرا ما، اسالمی دانشگاههای علم در
کند درست زنگ خطر یا آالرم نتوانسته نوعی
نزدیک محض و به کند کار عرق مرد بوی با که
این دختران به قسمت دانشجو  پسران شدن

زنگها آژیر بکشند؟
نمایندهرضاییهگفت:حاال مشکلمملکتما
دانشگاهها؟ در مردان با زنان جدایی همین شده
بلیت و تخممرغو نانو گوشتگاو قیمتمرغو

چیشد؟ هواپیما
هو ضمن مجلس در دیگر حاضر نمایندگان
دستور از بطور خارج این نماینده، برای کشیدن
ظهر نماز وقت آیا پرسیدند که مجلس رییس از
ناهار هستند. و منتظر گرسنه چون همه شده
که کرد صلوات اعالم با فرستادن مجلس رییس
و داشت خواهد تنفس ساعت دو برای مجلس
خود راست طرف از خواست نماینده برادران از
از برسانند و مجلس مسجد و به ناهارخانه را
به چپ طرف از که خواست نماینده خواهران

بروند. مکان آن

کافیشاپها بستن
سرهنگعلیرضامحرابی،رییسپلیسامنیت
در  ۵۳ کافیشاپ که کرد تهران، اعالم عمومی
تهران بهعلت عدمرعایتشئونات اسالمیتعطیل

شدهاند. پلمپ و
یک باید حاال که تهرانی دخترهای بیچاره
قبلش یک و پسرشان دوست خانه ضرب بروند

مجانیهمنصیبشان نشود! فنجان قهوه
دارد. ضرر خیلی ایران در بودن زن

افغانی با زنان مردان افغانی مساوات
معاونفنیـمهندسیپلیسراهوارجمهوری
اسالمی اعالمکردکه از این به بعدمهاجرانافغانی
رانندگی دارایکارتاقامتنمیتوانندگواهینامه

کنند! و رانندگی کنند دریافت
هم مهندس گویا که آقایی رحیم سرهنگ
اعتبار ایران در افغانی گواهینامه گفت: نیست

ندارد.
بود: پرسیده  که خبرنگاری در جواب وی
و مسلمان و برادر کشور که میگویید پس این
جواب در وی شد؟ چطور افغانستان ما همسایه
حق هم زنهایشان ولمون کن! بابا! برو گفت:

رانندگی ندارند.
گواهینامه افغانی چرا پرسید: خبرنگار دیگر
اسالم بودن بی مرز به که وقتی ندارید قبول را

دارید؟ اعتقاد
ماند. بیجواب خبرنگار هم این جواب

سرهنگرحیمآقاییدر جوابخبرنگاردیگری
بدون برادران مسلمان این می پرسید: پس که

تصدیقرانندگیچکارکنند؟گفت:بروندعربستان
ندارد! الزم تصدیق که شوند سوار شتر سعودی

می دانم؟ چه من

شیخ محضر در
ای پرسید: او از شیخ مریدان از یکی روزی
هوای مردمدرصفهایطوالنی در شیخ، اینکه
خانه به و تابستانمیایستند تا مرغیبخرند گرم

تدبیری دارد؟ ببرند چه
تدبیری رخداد برای این همی گفت: شیخ
آوردن چنگ به برای خروس که زمانی نیست!
سرزمینش صرف مردمان از کمتری مرغی وقت
بایدازنقشهدنیاحذفکرد میکنداینمملکترا

آویخت! دار به سبیل موی از را مدیرانش و
آنالیز و درایت و هوش به آنگاه شیخ مریدان
سمت به مرغ از صف همه گفته و مرحبا شیخ
از تا ایستادند آنجا در و شتابیدند ماهی صف

نباشند. خروسکمتر

رنگ آمیـزی مسابقات
اتریش در بدن

لخت زنان بدن روی نقاشی ساالنه مراسم
شد. برگزار کشور اتریش مردان) در از برخی (و
راه به سال پیش چندین از فستیوال هنری این
۴۲ کشور دنیا  امسال حدود مراسم در افتاد و
بودند. یافته روی بدن شرکت نقاشی رقابت در
با بتواند که میشود داده کسی به مسابقه جایزه
خلق رنگآمیزیبدنزنانتجسمپوششکاملرا
دیدتماشاگرانلخت وعور و بدون نماید و آنها از
نیایند(بهکوریچشمپلیساخالق نظر لباسبه

تهران و جده!)
اسالمی کشورهای از بار اولین برای امسال
در اینفستیوال هنری افغانستان چندنفر ایران و
در هنرمندان دوی این بودند. هر کرده شرکت
مقدماتیرقابترنگآمیزیسلبصالحیت دوره

از دور مسابقه حذف گردیدند. و شده
ایندوشرکت کنندهبااستفادهاز ماژیکسیاه
میخواستند تمامبدنزناندواطلب راخطخطی
هنرمند از بدتر افغانی هنرمند بپوشانند! و کنند

داوطلب صورت زن تمام ماژیک حتی با ایرانی
را او چشمهای فقط و کرده سیاه را رنگ آمیزی

سیاه نکرده بود.
افغانی نه علت حذفرقابتکنندگانایرانیو
خاطر به مسائل سیاسی و مذهبی بلکه خاطر به
هنر به احترام و طراحی در تخیل قوه نداشتن

است. شده عنوان نقاشی

و گوهای اولی گفت
دومی با

چطوری؟ اولی: سالم،
مار! زهر سالم و دومی:

چیه؟ منظورت ـ
سالم. نگو درود، بگو ـ

چرا؟ ـ
عربی سالم پارساللهی میگویند رفقای ـ

بگوییم. نباید و است
چی؟ یعنی پارساللهی رفقای ـ

به فرهنگو زبانفارسیخیلی این هاییکه ـ
نمیکنند. حال عربها با و دارند تعصب

در را که عربی لغات همه یعنی می خواهند ـ
کنند؟ حذف است فارسی زبان

کرده اند. شروع سالم با را، فعال همه نه ـ
ـجایشکرشباقی است چوننصفادبیات

هوا. میره می زنه پر پر کشورمان
دیگر چیز تا سه دو به غیر از اسالم به البته ـ

کردهاند. بند هم
مثال؟ ـ

عربها میکند» را پارس میگویند «سگ ـ
کنند. مسخره را پارسیها تا کردهاند درست

کردهاند؟ درست عربها ـ
آره. ـ

«ب» را ندارند. «پ» که «پ» عربها ـ
ببسی! میگویند میگویندمثالپپسیرا

میدونم. ـ
نه میکند» بارس «سگ بشود باید پس ـ

پارس میکند». «سگ
ـبههرحالباید بگوییسگ عوعومی کندکه

میکند. پارس نه سگ است و عربی آن «ع»
چی؟ دیگه ـ

یعنی عربی به غذا کلمه میگویند مثال ـ

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

مرداد) ۹ ) ۲۳ جوالی دوشنبه

تیر) ۲۶) ۱۶ جوالی دوشنبه

هیات مدیره ساالنه  عمومی مجمع

کانون جلسات همیشگی محل در

درباره  «فدرالیسم»   بحث
رشیدی رحیم تقوایی، احمد سخنرانان:

کانون جلسات همیشگی محل در
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* انواع گوشت های حالل گوسفند، گاو، گوساله، مرغ، پاچه، زبان، جگر، دل و قلوه، 
   مغز و کالباس «آرزومان».

* انواع میوه ها، سبزیجات تازه و خشک، ۳۵ نوع شیرینی تر و خشک، مرباهای 
   گوناگون، حلوا، آجیل های مختلف، لواشک، بستنی، فالوده. 

* انواع لبنیات، مواد خوراکی یخ زده، برجن، چای، زعفران، همه گونه خشکبار، 
  نان های بربری، لواش و تافتون باضافه نان تافتون پخت نانوایی «افغان مارکت».

* انواع لوازم خانگی نظیر پلوپز برقی، مساور برقی، کتری، قوری، استکان و نعلبکی، 
   فنجان، قلیان، تنباکو، ذغال، «سی دی» ترانه ها و فیلم های ایرانی، افغانی و...

* انواع محصوالت غذایی شرکت های تولیدکننده ایرانی نظیر «صدف»، «یک و یک»، 
   «چین چین»، «زرین» و... در  «افغان مارکت» موجود است.

سوپر مارکت، رستوران و نانوایی افغان مارکت

5713 Edsall Road • Alexandria, VA 22034

703.212.9529

مرکز عمده فروشی و خرده فروشی مجموعه کامل و متنوع اجناس، محصوالت غذایی و فرآورده های بین المللی (ایران، ترکیه، 
یونان، هندوستان، افغانستان، کانادا، فرانسه و...)

عرضه کننده ناهار و شام با انواع کباب، جوجه کباب، 
خورش روز و خوراک های دیگر...

برای اطالع از سایر 
حراج های این ماه 

سری به «افغان مارکت» بزنید

برنج رویال ۱۰ پوندی      ۸٫۹۹ دالر
پنیـر بلغار  پوندی             ۴/۹۹ دالر
پنیـر فرانسوی  پوندی   ۶/۹۹ دالر

��������������������� ����������

قدرتهای دادن قرار مسئول برای کارهایی و ساز
نیروهای منافع با کردنمنافع آنان همسو بزرگو
آنها انکار به دنیا سراسر در لیبرال و دموکرات
یاغی دولتهای آمدن بر آن نتیجه  که میپردازند
تضعیف امروز است. بوده دنیا در آشوب افزایش و
اروپاییاش هم پیمانان  و متحده ایاالت  قدرت
کره سوریه، دولتهای یاغی [ایران، نفع به تنها
و به صلح نه دستیابی میشود و شمالی] تمام

امنیتجهانی.»
درحالدشمنسازیاست. دائما او شانزدهم:
را، اسراییل و آمریکا خارجی سیاست ناقدان
آمریکاستیز،غربستیز، نیروهایضدامپریالیستی
تفاوتنقدوستیز اسراییلیقلمدادمیکند. وضد
درمقالههایاوروشننیست.گوییازقطبمقبول
ضد و انتقاد کرد وگرنه «ضد اسراییلی» نباید او

آمریکاییهستید.
به نیاز محمدی بنیادین چرخش هفدهم:
«ایران» روزنامه برای بوش دوران در دارد. توضیح
مینوشت آمریکا علیه نقدی شدت به مقالههای
در میکرد. روزنامه ارسال برای آن نیویورک از و
بود به  آمریکایی دموکراسی ۱۳۸۳ که ناقد سال
دموکراسی بنیادین «مشکالت در مقاله درستی

نوشت: آمریکا» در
كشوری به آمريكا حمله آمريكاييان نگاه «از
باشد با تصويب كنگره اگر را تهديد نكرده آن ها كه
در امور و دخالت جنگ پيشگيرانه مشروع است.
به دوران بوششروعنشده كشورها از داخلیديگر
نوع نگاه ماند. همين محدود نخواهد دوران وی
شده صادر نيز به اسراييل كه است دموكراسی به
دموكراسی برای گرفتن پز و اسراييلی ها با است
مردمفلسطيننيزتصميم میگيرندوهيچكسهم
ازمشروعيتاينتصميماتنمیپرسد.دموكراسی

ندارد.» و حدودی حد آمريكايی
بود: بوش» نوشته محفل مقاله «برآمدن در

را «اينگروه حتیحلمشكالت داخلیآمريكا
در نفوذ اياالتمتحده آمريكا بسطسلطه و در گرو
نمیتوان توطئه تئوری با میداند... جهان سطح
نتايج و آمريكا در  داخلی سياست  فرآيندهای
به جانبهگرايی، يک اسرایيلی، گرايش چون آن

نهادهای ديگر انداختنسازمانمللو سطلزباله
ادعای و كشورها ديگر درامور دخالت و بينالمللی
قصابی محفل به توضيح داد... اين امپراتوری را
آنها كودكان و و زنان خاورميانهای خود مخالفان
آنها میپردازد... اشغالی فلسطين در بخصوص
داشتهاندو دارندكه دولتیرا [یهودیان] قدرتاين را
درقلب جهاناسالم تاسيس كنند، وجببهوجب
تركيب تغيير با و كنند اشغال را فلسطين خاک
ديگر تبديل چيزی به را آن هويتی، جمعيتی و
عمليات كه است قدرت همين براساس كنند.
انتحاریگاهگاهیفلسطينیهادرعمومرسانههای
هر تروريسموجنايتمعرفیمیشودوكشتار دنيا
اهداف آنها تروريسم... با مبارزه روزهفلسطينی ها
دنبالمیكنند، جهانگيرانهوسلطه طلبانهشانرا
می را امضا قراردادشان كاری شركتهای پيمان

كشورها).» اشغال از پس (البته كنند
پیشنهاد «یک میگویند: راست اگر مقاله  در
آمریکاییهای به کمتر مخاطرات با و عملی (غیر)
جنگطلب»بهجورجبوشپیشنهادمی کردکهمقر

میگفت: کند. بعد را بمباران خامنهای
كار اين دولت موجود آمريكا كه «مطمئنم
اين از آن ها اول. دليل: چند به كرد نخواهند را
حكومتنهاد های با زدنسر كه دارند واهمه نكته
نظام سمت يک به ايران است انتصابی، ممكن
نظر مورد چندان كه كند حركت كامل انتخابی
مثل عقبافتاده و نادان خادمانی و نيست آنها
به همكارانیمثل نهادهایانتخابی را اعضایمافيا
در ايران كه میدانند آنها دوم. میدهند. ترجيح
صورت خالصیازمافيابهسمتاسالمگرايیبيشتر
رژيمی اگر میخواهند اما شد نخواهد داده سوق
برای سياسی «مشتری» كردند نظام ساقط را
و نه افغانستان) و عراق (مثل كنند خود توليد
حاكميتدمكراتيک... دارای نظاممستقلو يک
از كه منافعی آن  خامنهای سقوط  در پنجم.
حاصل برای شركتهای آمريكايی صدام سقوط
ديگی كه در آمريكايیها آمد. نخواهد بار شده به
ارزن يک يا آب حتی يک ليوان نجوشد آنها برای
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نمايندگان  از قبل نمیريزند. هم
داشتند آمد و واشنگتن دی سی رفت به طالبان
از طالبان آمد آنها سراغ به بنالدن كه هنگامی و
نگاهحاكمانآمريكا بهگروهی قرونوسطايیتبديل

شدند...منباجنگآمريكاعليهعراقمخالفبوده
توسعه طلبیآمريكايیها منهمچنانبا وهستم.
و مخالف بوده كشورها توسط آنها اشغال ديگر و
كشورها بدون اشغال را اگر ديكتاتورها اما هستم.
ـ بیگناه بر سر شهروندان بمب ريختن بدون و
ممنون آنها از كنند كنار بر مثلموردصربستانـ
يک كردن خالص و مافيا بيت زدن شد. خواهم
ملتاز شرجنايتكارترينحاكمانخودنهتنها حمله
به بزرگترين خدمت بلكه نمی رود به شمار نظامی

آنهاست.»
مقاله دیگری مینویسد: در

از شرط و بیقيد حمايت برای «آمريكايی ها
حمالت میپردازند: بسياری هزينه دارند اسراييل
تبيين میتوان راستا همين در را سپتامبر يازده
كه آنچه بر اسراييل ـ آمريكا محكم پيوند كرد.
(و میشود معرفی يهودی ـ مسيحی تمدن امروز
ازلحاظتاريخیيک تعبيرتوخالی وتبليغاتیاست )
معادالتاستراتژيکسياسی از متكینيستبلكه
توجيهاتايدئولوژيک امروز و شده اقتصادیآغاز ـ

است.» شده آن افزوده بر نيز دينی و
«ضد را نظریه ها اینگونه او اینک البته
در بوش دوره در میکند. قلمداد امپریالیستی»
پیشگیرانه» جنگ آموزه نماهای «تناقض مقاله
«حکومت را طریق تهاجم نظامی از دموکراسی
دموکراسیآور میخواند. اینک همان را نظامی»
در مواضعشما پرسشایناست: قلمدادمیکند.
اگر اگر نبود، نه؟ یا بود ضد امپریالیستی زمان آن
چرا کند، بیان نقدها را اینک همان گروهی یا فرد

مینوشت: زمان آن در است؟ امپریالیست ضد
«خاورميانههايیكهازديكتاتورهایخاورميانهو
بعضاملتهای اينمنطقه متنفرندو معتقدهستند
(افرادی كنند له را دولتها آن میتوانند باال از
اين با چلبی) احمد و فوادعجمی زاد، خليل مثل
و داد و هستند راحتی در تماس به [بوش] محفل
هنوز ايرانیاش نمونه  كله و سر البته دارند. ستد
افغانیاشاست، نمونه خليلزاد است. نشده پيدا
شاه البته ايرانيان عراقیاش. نمونه چلبی احمد و
مبادا... دولتبوشرا ترشیانداخته دارندبرایروز
حوزهسياست خاورميانهایاش افراد در از گروه سه
و اسالمشناسان اول گروه میدهند: مشاوره
خاورميانهشناسانند.اسالمشناسانطرفمشاوره
اعجمیهستند. فواد لوييسو برنارد كسانیمثل

عليه جنگ از قبل كه است كسی اعجمی فواد
مردم بغداد، و خيابانهایبصره در بود عراقگفته
گل پرتاب انگليسی و آمريكايی سوی سربازان به
بسياری برنامههای در كه كرد. اعجمی خواهند
خاورميانه مورد كانالهای همگانی در تلويزيونی
بيزار عربی ديكتاتورهای از آنقدر میشود ظاهر
استكهحتیحقوقملتهایمنطقهوشهروندان
ناديدهمیگيردودرپیسرنگونی كشورهایعربیرا
ممكن روش هر به هر طريق و از حكومتها آن
برخی شبيه حدی (تا است باشد هركه توسط و
هيچ تقريبا اعجمی من). خود ايرانی دوستان از
انتقادیازسياستهایاسرایيلدرمصاحبههايش
برخی دوستان شبيه هم (اين ميان نمیآورد به
معنی يک به كه لوييس برنارد من). خود ايرانی
به بوش دوره سفيد در رسمی كاخ اسالمشناس
ساعته مصاحبهسه به كنيد (توجه حسابمیآيد
 ۲۰۰۳ اپريل در ششم اسپن» شبكه «سی با وی
ساعت) يعنی نه شد پخش روز طول بار در سه كه
تاريختمدن نگاهیتاريخیو نسبتا مثبتبه گرچه
را مسئول دولتهای منطقه اوال اما دارد اسالمی
نقشی هيچ ثانيا و  تمدن دانسته اين انحطاط
كشور های اسفبار مردم در وضعيت غربيان برای
همانند لوييس برنارد نمیشود. قائل خاورميانه
ازداستان برخیدوستانايرانیخودمنبرایپرهيز
اسرایيل و بهسياستخارجیآمريكا تئوریتوطئه
قدرتمند البی دوم ندارد. گروه انتقادی رهيافت
دولت با آن مرز البی كه صهيونيستهاست. اين
فرو هم در كامال دفاع وزارت بوش بخصوص در
دولتی تمام مراكز تمام گروه هایمشاورهدر رفتهدر
«ای حضور دارد. خصوصی و تحقيقاتی دولتی و
و انواع اسرایيلی ـ آمريكايی ارتباط يا گروه پک»
مثل IPF در  آن چپ ZOA و راست افراطی مثل
موردخاورميانهحضور بحثسياستگذاریدر هر
اتهامضديهودیبودن به ناديدهگرفتنآنها داردو
و بحث هيچ شد. در خواهد قدرت منجر از خلع و
گفتو گو وجلسهسياستگذارینيست كه فردی
مشاوران اين باشد. نداشته حضور فوق البی از
سياستهای كه هستند كسانی همان واقع در
بهفهرست اگر مینويسند. خاورميانه ایاسرایيلرا
كنيد مراجعه قاطع» «برش  متن نويسندگان
خاورميانهای سياستهای چشم انداز كه (گروهی
را آنها نقش و ۱۹۹۶نوشت) سال اسرایيل را در

بگيريد اندازه بوش دولت مشاوره ای گروه های در
سياستگذاری در آنها نقش و منزلت و جای
خاورميانهایدولتبوشوعمومدولتهایاياالت

آشكار می شود.» گذشته دهه در دو متحده
به هم را وطنیاش نوع و چلبیها اینجا در
آن است که دنبال اما اینک به شدت نقد می کند،
چلبیهای اپوزیسیون را به خود، که کل تنها نه
تشویق تبدیلسازدکهبمبارانایرانرا دولتآمریکا
در ـ اصالح طلبان زمان حتی به آن در می کنند.
اخالق» قانونو بهعالوه تئوریتوطئه مقاله «نقد

که: کرد می انتقاد ـ
همزبانی به كه اصالح طلبان برای آن «برخی
ادبياتشمتهمنشونداصوالاز با مافيایسياسیو
خاورميانه يا منطقه منشاسرایيلیدر و نقد رفتار

دارند.» پرهيز آمريكا خارجی سياست نقد
جمهوری با را به همزبانی ناقدان اینک اما
به بوش دوران در میسازد. چرا متهم اسالمی
اما بود آمریکا  دولت ناقد سیاستهای شدت
می کند؟ چه چیز دفاع سیاستها اینک از همان
ساختارسیاسیآمریکا تحول آیا است؟ تغییر کرده
تفاوت بوش دوران ساختار با و یافته بنیادین
او حتی که نیست ساختاری همان این آیا دارد؟
حزب دو تفاوت اخیرش میگوید که مصاحبه در
سطح در و اندک بسیار دموکرات و جمهوریخواه
یا کمتر  باالتر که است مالیات میزان درصد ۲ تا ۴

آن زمان می نوشت: باشد؟
آقای ارزشگرای آمريكای  همين  در «امروز
 ۴۵ است جهان كشور ثروتمند ترين كه بوش
ميليونآمريكايیفاقدبيمه درمانیهستند(اياالت
همگانی بيمه بدون صنعتی كشور تنها متحده
خط زير حدود پنجاه ميليون نفر است) و درمانی
هر شش نفر از يک يعنی فقر زندگی میكنند،
اغنيا خيرخواهی تحريک موجب فقرا البد نفر.
آنها به به كمک با آنها میشوند باعث شده و

بهشتبروند.»
است؟ کرده تغییر  چیز چه  اینک خب
آنچه است؟ یافته یا کاهش افزایش نابرابریها
تغییرکرده ایدئولوگ ماست کهازیک سرطیفبه
دیگرطیف رفتهو جهانرا متفاوت مینمایاند سر
این عامل اساسی سازد. موجه را بمباران ایران تا

بوده است؟ چرخش چه
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

قطبیهای از دو اسطورهزدایی جامعهشناسانه


