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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

خبر چه ایران از

اسالمی دولت اقتدار
در غیرمتعهد کشورهای اجالس یا کنفرانس
اسالمی جمهوری روزنامههای شد. برگزار تهران
تعهد جنبش عدم اجالس برگزاری که نوشتند
اسالمی ایران اقتدار نشانگر ایران کشور در
نوبت به غیرمتعهد کشورهای کنفرانس است.
این و می شود کشورهایمختلفجهانبرگزار در
این کنفرانس آیا اگر بود. نوبت میزبانی ایران بار
جمهوری روزنامههای میشد برگزار اسراییل در
اسالمیمینوشتند:اجالس کشورهایغیرمتعهد

دراسراییلنشانهاقتدارجنبشصهیونیسماست؟
فکرنمیکنم!

در موسوی میـرحسین
بیمارستان

هفتهگذشتهاعالمشدکهمیرحسینموسوی
سکته احتماال یک عارضه قلبی و یک دنبال به
خفیفبه بیمارستانمنتقلشدهاست. پزشکان
خوب حال ایشان فعال اعالم کردند وی معالج
پاکیزه تهران به هوای قلبی علت عارضه است و
سران پذیرایی از جهت تعطیلی پنج روز خاطر
از میرحسین قلب و بوده غیرمتعهد کشورهای

است! شده شوکه هوا تغییر

چین و روسیه «وتو»ی حق
فرانسه، جمهور رییس اوالند، فرانسوا آقای
با رابطه در روسیه و چین «وتو»ی حق میگوید
مساله بغرنجسوریهمسخرهاست.اومیگوید وقتی
که اکثریتقطعنامهایراتصویبوتاییدمیکنند و
«وتو»میکنند انگار که چینآنرا بعد شوروی و
کرد: او اضافه کشورها برگچغندر هستند! بقیه
روحیهواقعیدموکراسیوجود اینرایگیریها در
شورای و ملل سازمان اعتبار و اهمیت و ندارد

است. مضحکه شده و افتاده به خطر امنیت
ایران انتخابات مثل درست این گفت: او
کامل در انجام دموکراسی اصطالح به که است
حق هم آقای خامنهای میشود اما رعایت آن

است. کرده را حفظ خود «وتو»ی

میکنم! شکایت
ایران(به غیر رییس ستادکلنیروهایمسلح
فیروزآبادی حسن سرلشکر لبنان) «حزباهللا» از
استانخراسان (همانآقاییکههیکلش به اندازه
آمریکا خزانهداری از دارد قصد که گفت است)

کرده اعمال او علیه که تحریمهایی خاطر به
شکایتکند.

شکایت حقوقی مسائل کارشناسان گفته به
این ندارد. پایه و اساس فیروزآبادی حسن
کند قهر شما با کسی اگر می گویند کارشناسان
کردنبه دادگاه قهر را به جرم او شما می توانید آیا

بکشانید؟!
این جانبی عوارض تحریمها میگویند آنها
همسرتان زمانی که مثل هستند، درست قهرها
راه خواب اتاق را به شما میکند و قهر شما با
همسر نمیتوان قانونی هیچ اساس بر نمیدهد.

کشاند. دادگاه به کار این برای را

بازمیگردد آژانس
اتمی انرژی سازمان رییس عباسی فریدون
بودن شفاف بر تاکید  با اسالمی  جمهوری
فعالیتهایهستهای اینکشور اعالمکردکهایران
بازرسانآژانسبینالمللیاتمیندارد. با مشکلی
این بازرسان مشکل ما گزارش اضافه کرد: وی

نه خود آن ها. است
مناطق از بازدید برای باید آژانس گفت: او
و فقط باشد استدالل کافی داشته نظرش مورد
زمین وداخلتونلها وکامال چوناین مناطقزیر
نیست. برای ما خوبی دلیل شده هستند پنهان
در مراکز از ساختمانها بسیاری گفت چون وی
که نیست این دلیل شدهاند استتار پارچین اتمی

شفاف نیستیم! ما

از اقتصادی محاصره
ابیطالب شعب نوع

قرارگاه اسدی معاون بازرسی جعفری محمد
جمهوری مسلح نیروهای ستاد خاتماالنبیای
جمهوری اسالمی حال حاضر در اسالمی گفت:
روبرو است. ابیطالب» «شعب شرایط ایران با
در او که جلسهای در کنندگان شرکت به وی

سواد که آنها برای گفت: میکرد سخنرانی آن
که منظور بدهم توضیح ندارند و حسابی درست
داریم قصد ما نیست این ابیطالب» «شعب از
سال اشاره به سه بلکه بزنیم شعبه ای از طالبان
که ایشان است اسالم پیامبر اقتصادی محاصره

گذراندند. را سختی بسیار شرایط
را ایران اوضاع مرکزی بانک رییس هم قبال
سوی از و بود ابیطالب» تشبیه کرده «شعب  به
و فحش مورد معظم رهبر و «کیهان» روزنامه
به را امنیت ملی حرفها این که قرار گرفت ناسزا
واقعا که می شود باورشان مردم و می اندازد خطر

جریاناست! مملکتدر تحریمیعلیه

تعجب ابروی و دالر نرخ
می رود! باال مردم

نرخ به روز قبل چند دالر ایران بازارهای در
مقامات  رسید. ۱۲۰ تومان و هزار دو بی سابقه
تئوریمرغ جمهوریاسالمیکه همچنانبا ارائه
روی اصال! تحریمها که می کنند ادعا دارد پا یک
دالر صعود قیمت در مقابل اثر نگذاشته آنها

کردهاند. سکوتاختیار
نوشتند سال پیش یک روزنامه های دولتی
به با تزریق ارز دولت چون مردم نگران نباشند که
خواهد تومان نگه هزار و دویست زیر بازار دالر را
 ۲۰۰ و هزار رقم میآید بویش که اینطور داشت.
دو عدد باید این و بوده تایپی یک اشتباه تومان
دولت  صورت که در این باشد ۲۰۰ تومان و هزار

بود. روسفیدخواهد بسیار

رییس جمهور دفتر شکایت به
ایران اجناسدر ارزاقو دنبالگرانیشدید به
دفتر به فراوانی تلفنهای معترض مردم سوی از
تلفنچی چشم را از خواب شده و جمهور رییس
دستگاه فکس است. پرانده احمدینژاد دفتر 
بار تا حاال چهار احمدینژاد ساخت چین دفتر

خریدهاند. جدید دستگاه و سوخته
فکس و تلفنی اعتراض هجوم با مقابله برای
را زیر شده نوار ضبط رییس جمهور دفتر مردم،

می کند: پخش مردم برای
هم که است انصاف این آخر تعالی... بسمه
هم پایینبیاید؟شما بگیریدوهمقیمتها یارانه

را! خرما هم و می خواهید را خدا
از بعد احمدینژاد  دفتر آبدارچی گفته  به
اتوماتیک تعداد صوتی نوار سیستم گذاشتن این
معترضین بسیارکمتر شدهو بیشترمردم استدالل

پذیرفتهاند. را احمدینژاد

جدید فتوای
به علت که کرد اعالم دفتر آیتاهللا سیستانی
و ایران اسالمی جمهوری علیه غرب تحریمهای
رمضان مبارک ماه با تحریم ها این شدن مصادف
درسحر افطاریخود را روزه داران ایرانیمیتوانند
وسیله بدین تا سحری بخورند عنوان به بعد روز
محکمی سیلی ایران امت اسالمی روحیه مبارز

غربی. کشورهای دهان به باشد
عمل انجام صورت در کردند اعالم ایشان
بهسحری، شخصمسلمانمیتواند افطار پیوند
ایمنی شرعی و نصفتقلیلدهد به را فطریه خود

داشته باشد.

پزشکی بحثهای
انگلستان نهادتحقیقاتیدر و دوسهموسسه
پسرهای کوچک اطفال و که ختنه اعالم کردند
میگویند آنها  میباشد. ضروری و مفید بسیار
امراض جلوگیریاز باعثمیشود که عملختنه
امراض همینطور و ادرار مجاری به مربوط
ایدز بیماری و شده ساده تر مردان مقاربتی

کاهشیابد.
توراتو این را بفرما! رفقایمذهبی میگویند:

خوبی است. چیز ختنه که گفته قرآن هم
خوبی چیز اگر میگویم:  آنها  جواب در



270Iranians, Vol. 16, No. 596, Friday, August 31, 2012 ۱۰ شهریور ۱۳۹۱  جمعه ،۵۹۶ شماره شانزدهم، ۲۷  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

 بقیه در صفحه ۳۳   

تهران: در غیرمتعهد جنبش عضو کشورهای حاشیه اجالس در
برابر شد! دو تهران بازار مرغ در قیمت مهمانان خارجی از برخی ورود بعد از

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 

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

حداقل با خانه خرید برای وام •
بهره بانکی بهترین مخارج و

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بیشتر اطالعات برای کسب
بگیرید تماس غفاری حنیفه با

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850

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

شهریور) ۱۳) سپتامبر ۳ دوشنبه
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گزینه ای تعامل و اصالح طلبی چرا
است درست

شاکری علی سخنران:

« ۲۰ انگشت»  فیلم نمایش
اکبری مانیا کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

دنیا به شده ختنه مردان را خدا چرا پس بود
نمیآورد؟!

بستنی طالیی!
باالی برج اشرافی رستورانهای از یکی مدیر
ایران گفت: از روزنامههای یکی خبرنگار میالد به
با که ما رستوران بستنیهای سر بر که آن با
بحث می شود تزیین خوردنی طالی ورقههای
۳۰ تا  دسر یک از همه فراوانی بود و اعتراض و
باال رفتن  اما با داشتند تومانی شکایت هزار ۳۵
این پول مشتریان ما وطالاکنوناکثر قیمتدالر

نمیزنند. هم حرفی و میسلفند را
قیمتیک ظرف کوچکاینبستنی اوگفت:
رستورانچرخان  تومانرسیده. اکنونبه۴۰ هزار
برجمیالدیکشرکتسهامیاستکهشهرداری
تهران) صاحب عبارتی شهرخواری به یا تهران (و

میباشد. آن سهام عمده
شروع از بعد  گفت: رستوران این  مدیر
در را بستنیها که مشتریهایی تعداد تحریمها
خانه به و خریده را آنها بلکه نمیخورند محل
این علت گفت: است. او برابر شده صد میبرند
ما مشخص هنوز برای رفتار مشتریان پدیده و

است. نشده
پایین هوش ضریب با بیاطالع مدیر این
را ورقه طالیی بستنیهای مردم نمیداند که
تا میگذارند یخچالهاشان فریزر در و میخرند
بفروشند و بتوانند روزی طال نرخ رفتن باال اثر در

چیزیگیرشانبیاید.

علمی اخبار
یخهای که اعالم کردند دانشمندان «ناسا»
و قطبشمال درسالهای اخیر بسیارکمتر شده 
بهالیههاینازکتبدیلگردیدهاند.ایندانشمندان
۳۰ سال  از که عکسهای ماهواره ای مقایسه با
خود را تحقیقات شده گرفته طرف این پیش به

داده اند. ارائه
به مسافرت قصد که دوستانی به من توصیه
این است دارند را شمال قطب و شمال روسیه
فالسکیخ ببرند. تا برایویسکیخودیکی دو که

است. بیمزهای چیز واقعا گرم ویسکی

افکار عمیق
هفتم طبقه در انسانها دادن اسکان آیا
آنها است که این علت مرگ، به بعد از بهشت،
این یا بار گناه کمتریبودهاند با و انسانهایویژه
که شش می گیرد علت صورت این به کار صرفا

شده است؟ پر قبال پایین تر طبقه

عقوبت مهمانیهای مختلط
دهکدهای قبلدر روز اعالمشدکهچند دیروز
ایالتهلمندافغانستانطالبانبهیکمهمانی در
کنندگان  شرکت از ۱۷ نفر و کرده حمله شبانه
میان در کشته اند. جا در را مهمانی این در
زنافغانیبودهاند کهطالبان نفر کشتهشدگان دو
را افراد بی گناه را بریده اند. علت کشتن آنها سر
و رقص مرد و و زن اختالط طالبان افراطیون

موسیقیعنوانکردهاند.
خودمان ایران کشور به رحمت هم صد باز
حمله شبانه مهمانی های به ماموران وقتی که
به را آنها فقط نمیبرند! را کسی سر میکنند
زندان و دادسرا به بعد و قصدمرگکتکمیزنند
و طال دزدیدن ساعت و از بعد در آنجا میبرند و
آنها مهمانی از در دستی شرکتکنندگان تلفن
بعد همیکتعهدکهدیگر رشوه کالنیمی گیرند و

این غلطها نکنند! از
چقدر به احمدینژاد مهرورزی این سیاست

است. کرده لطف ایرانیان ما

عمومی نیازمندیهای
معاوضه فروش یا برای

در تجهیزات کلیه با آپارتمان دستگاه یک
بهتریننقطهتهرانبهعلتمجاورتباهمسایگان
در حتی تهران از خارج در خانه یک با حزب اللهی
معاوضه یا و فروش برای وقت اسرع در لوت کویر

نمایید. حاصل تماس تلفن... با است، آماده

معاوضه فروش یا برای
سیستم آخرین پراید اتومبیل دستگاه یک
یک یا با میرسد و فروش به زیر قیمت بازار به

لطفا مرغ منجمد تعویض میگردد. دولتی کوپن
تماسبگیرید. تلفن... با

برای فروش
خاتم قاب با همراه آمریکا نخورده تا دالر یک
مخصوص تشخیص دالر خودکار ساخت ایران و
تلفن... با لطفا میرسد. فروش به فورا واقعی

تماسبگیرید.

مناقصه آگهی
نگه  برای منجمد تن یخ ۷۰۰ میلیون مقدار
۷۰ سردخانه  و دولتی وارداتی مرغهای داشتن
بهمناقصه دولتیگذاشته دمای زیرصفر تجاریبا
اسرعوقت در را پیشنهاداتفروشخود میشود.
بهدفتر وزیرکشاورزیبخشویژهمبارزه وشکست

ارسالنمایید. تحریمها

ازدواج آگهی
و خونگرم و مهربان مردی با ازدواج آماده
به بدون اعتیاد مذهبی، و بندهای قید بدون
از جمله مشروبات و مخدر مواد سایر تریاک و
ریش، بدون و تمیز و آراسته ساندیس، آبمیوه
آشنا دولتی، و ازدواج موقت صیغه سابقه بدون
کردنفرم گرینکارت آمریکا زبان انگلیسیو پر به

تماسحاصلنمایید. تلفن... با میباشم.

با گرمای گلخانهای مبارزه
در گزارشجدیدمحققیندوبارهاعالمشدکه
زمین حد و گلخانهای کره از گرمای بیش علت
به حیوانات باسن خارج شده از گازهای و بادها

میباشد. گوسفند و گاو ویژه
اگزوز لوله از شده  تولید گرمای  چرا حاال
هواپیماها و قطارها اتوبوسها و و اتومبیلها
بمبهای توسط شده ایجاد  گرمای حتی و
بحث نیامده این گزارش مذهبیها در جلیقهای

است. دیگری
این گازی مشکل  حل  برای  من  نظر به
زیر چارههای و راه از می توان بیتربیت حیوانات

سودجست:

میدان های گازی  به را حیوانات * باسن این
دیگر گازهای را با آنها و گاز کنیم وصل دنیا
به مردم بهتر گاز یک بعنوان و مخلوط کرده

بفروشیم. پولدار
اینحیوانات را در یک«مهمانیکباب  * همه
مشکل تا بپزیم آتش روی و کرده ذبح جهانی»

تولید نکند. گاز حیوانی هیچ و شود کامال حل
داروی ضد  تا بخواهیم دامپزشکها از   *
کنند اختراع یا کشف حیوانات برای معده گاز
کربن یونجه حاوی گاز و کاه کاری کنیم که یا و

نباشند.
فضا  به بار یک سالی که فضانوردان از  *
گازهای خود  سفینه با که بخواهیم میروند 
در و ببرند به فضا را از حیوانات شده جمع آوری

کنند. پخش صدا و بیسر آنجا
نصب با می توان را گازها  این جمعآوری
که همان طور و داد انجام گاوها به دستگاهی
در هم را  آنها  گاز میدوشیم،  را  شیرشان 

بیاوریم.

انگلیسی جدید لغات
فارسی به

قبل شماره های از بقیه
نظافت. داروی واجبی. :Necessary

هیز همسر :His Wife
موقع که کاری ژیمناست :Acrobat Reader

میخواند. کتاب آکروبات انجام
او در باسن که زیباییاش زنی :Configure

است. شده خالصه
تهران! جنوب لهجه به مهدی ها :Media

شهرنو. :New York
دانه هل بده. به او یک :Give Him Hell

آن جیگرها استخر مختلط که در :Liverpool
میکنند. همشنا

پیچ بر سوار که رانندهای :Screwdriver
است.

خوب آمدی. :Welcome
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ناظم  از است کتابی نوآموز ـ و کار تازه ۱ ـ
حکمتنویسندهمعاصر.

شمسی ـ  منظومه سیارات از ـ ۲ ـ نیرنگ
ایران. در اقلیتی مذهبی به منسوب

ـ  جانشین ـ مکه نزدیک ناحیهای ـ  ۳
خونابه.

سود و  عملکرد ـ ایالم از شهرهای استان ـ ۴

استادانمسلمشعرمعاصرکهمدتیهم  از ۱ـ 
خونخوار. از حشرات ـ گشته است سیاست گرد

شهری  نقصـ  بیعیب و حجتـ  دلیل و ۲ـ 
شرقی. آذربایجان استان در

درخشندگیـ  عوض و بدلـ  رویایتشنه  ۳ـ 
شرقی. آذربایجان در شهری یا است لب

درخشان  ـ واژگون شهری ـ روستا عدد ۴ ـ
نیشتر. ـ

دقیق. و موشکاف ـ نامناسب ـ ۵
رشته  جزو ارتفاع ۴۸۰۷ متر به قلهای ۶ ـ

رنگ. کبود فرانسهـ  آلپ در کوههای
جان  آن ـ سر سزاوار ـ آدات پرسش از ۷ ـ

خدای سنگی. بازندـ 
که  سیاهرنگ مادهای ـ بزرگی و شکوه ۸ ـ
تفاله ـ میچکد صنوبر مثل درختان بعضی از

چغندرقند.
ـ  باال  طاقچه ـ افسوس و درد کلمه ـ ۹

پدران. ـ نورها
وحی  حامل فرشته سبز ـ سر تفرجگاه ۱۰ ـ

الهی.
آسیایی  پولی واحد ـ درختی میوههای از ۱۱ـ 

است.
از  ـ درخت قلمه رسته گل و تازه بوته ۱۲ ـ
ـ بازو و میان ساعد ـ بندگاه شهرهای گیالن

خیال. یا مشک
جاده  ـ  بگریاند مصلحت به که آن  ـ  ۱۳

بیشتر! با چیزی ـ دوباره کاری است سنگانداز
فشنگ ـ  فلزی غالف ـ بزرگ آرزوی ـ ۱۴

سابق. استاندار
جانشین  چهار برای عنوانی ـ بزرگ پدر ۱۵ـ 

رحلت. از اکرم (ص) پس پیامبر

حرف فاصلهانداز. ـ بستانکار بدهکار و و زیان
مستمریوحقوقوظیفهـگشادووسیع  ۵ـ 

میروند. هم آن توی باریکی تمام با ـ
لفظ  و تو ـ سخن نبودی عشاق ـ اگر از ۶ ـ

معنیدار.
از  ـ فیزیک اصالح دراز در ـ چاپار ـ اسب ۷

جهان. شطرنج بزرگ استادان
ـ  مرکبات  انواع از  ـ  دستان هزار ـ   ۸

پناهگاه.
طیب  ـ مراکز استانی ـ راننده کشتی از ۹ ـ

پاکیزه. و
ـ  ناشایسته  ـ سوییس در دریاچهای ـ   ۱۰

آقایآلمانی.
ـ گرانمایهو ارجمندـگزارش  صریحالهجه ۱۱ـ 

وسخنچینی.
با  ـ سخن و بی حال ـ قول و سست ۱۲ ـ
دل در مسلماننشین است کشوری دیگر نامی

روسیه.
شیردان  شکمبه و شده از خوراکی تهیه ۱۳ـ 
ـ می دوزند لباس آستر و رویه وسط ـ گوسفند

جوانمرد.
ساختمان  آبو و سبزه دارای منطقه ای ۱۴ـ 

هیچی! از ـ پر شهرهای شمالی از ـ
شاهد  که بوسنی هرزگوین در شهری ۱۵ ـ
عشاق از ـ بود قتلعاممسلمانانتوسطصربها

کتاب. درون

رودخانه در روی که شخصی :Rude Person
زندگیمیکند.

مهره. و پیچ درخت :Peachtree
اعال. یک و ماست درجه :A Must

پوره. پاره شورت :Short Cut
اطو. کردن خاموش :Auto Shut off

ایران. جنوب لهجه به فحش نوع یک :Enemy

فرانسه. توتال نفتی شرکت صاحب :Sub - Total
قیمت. ارزان دور راه تلفن :Local

است. شور این :Insure

شور نیست. :Not Sure

تاریخی حقایق
به وسطدریا وقتیحضرت نوحبا کشتی خود
طوفانسهمگینیروبروشدوهمان طور با رسید
سوی بود به شدن غرق حال در کشتی او که
این فرستادن برای به خدا و کشید فریاد آسمان
در خدا دریایی اعتراض و ناشکری کرد. طوفان
ناشکرینکنچوناگرمحمد جوابفریادکشید:
گیر عربستان شن طوفان در بودی االن پیامبر

بودی! کرده
نکرد. ناشکری دیگر و شد ساکت نوح حضرت

خواب جنیفر لوپز
دیشببهدالیلنامعلومیجنیفرلوپزبهخوابم
وقت دیر بود که تا شبهایی شاید از آن نیامد.
به خواب آمدن علت خستگی به و کنسرت دارد

موکول می کند. بعد به شب را من
لندن در که دیدم خواب لوپز جنیفر جای به
والیبال رشته المپیک مسابقات در و هستم
میبینم! برزیلرا ساحلیزنانرقابتزنانایرانو
و طرف یک در تیکه دو مایوهای با برزیلی زنان
چادرهایسیاه زنان ورزشکار جمهوریاسالمیبا

داشتند. رقابت هم با دیگر سوی از کلفت و
آبشار که می پریدند  باال ایرانی زنان وقتی
زمین حریف به و کرده رد تور از را توپ بزنند و
مثل گشادشان و سیاه چادرهای آن با بفرستند

پاتر» «هری فیلم نشسته جارو روی جادوگرهای
زنان کننده تشویق جمعیت به میآمدند. نظر به
هم کنار در همه که میکردم نگاه ایرانی وزرشکار
بودند؛ نشسته بازی محل نیمکت چندین روی
آلفرد «پرندگان» فیلم کالغهای مثل درست

هیچکاک.
به داخل زمینبازیپریدم و با عصبانیتتمام
ازسرشان سعیکردمچادرورزشکارانزنایرانیرا
من تشویق به تماشاگران برزیلی شروع بردارم.
مرد تا سه و دو چادری زن ناگهان چند کردند.
مرا و کردند لباسبهمنحمله بد ریشویزشتو

دادند. هل مسابقه زمین شن های روی
فیلم مسابقه میدان در بردهای مثل درست
له داشتم آن ها پای و دست زیر «اسپارتاکوس»
داور میزدند و کتک مرا داشتند میشدم. همه

نمی زند. سوت اصال مسابقه
نگرانیپرسید: چرا زنمبا یکهو ازخوابپریدم.

میدادی؟ فحش چرا می کردی؟ ناله داشتی
مسابقه بلیت لندن المپیک توی گفتم:

نیامدعصبانیشدم. والیبالگیرم
زیرلبیگفت: و بهمنکردوخوابید پشتشرا

مرگ عمه ات! آره
وارد محتاطانه را بستم و چشمانم دوباره
دیدن مسابقات برای کردم سعی شدم و لندن
ژیمناستیکزنانجمهوریاسالمیاصالکنجکاو

نروم. سالن آن طرف به اصال نباشم و

است که ممکن جنگی ـ شد درگیر خواهد سوم
خود و کشورهای همسایه به دامنه آن سرعت به

ایرانبکشد.
است ممکن آمریکا و اسراییل حکومتهای
ازجملهمخالفتهایسیاسی بهدالیلمختلفو
تاخیر یا ایرانتردید مردمایندوکشوردرحمله به
در خود ماجراجوییهای با ایران رژیم ولی کنند،
در به ایران حمله توجیه برای راه دیگری سوریه

خواهد گذاشت. اختیار آنان

جنگ... جدید خطر
قرار اگر نشست. اما و گو گفت آيندهاش به مورد
صورت آن کشور است در پاره شدن يک تکه بر
جز روبروی چارهای روند اين مخالفان موافقان و
دادن هم نشان پنجه به نيش و ايستادن و هم

ندارند.
معينی منطقهای سازمانهای واقع در
حلقوم از را تبعيض رفع خواستاری ندای که
بر همه اين با و میشنوند برانداز اپوزيسيون
همه اول مسئول بی شک میکوبند جدایی طبل

رژيم فروپاشی از پس ايران در که هستند حوادثی
داد. خواهند رخ

***
پايانايننکتهراهمناگفتهنگذارمکههمين  در
عبارت واکنشی«حفظتماميتارضی»،در صورت
به را آدمی میتواند مذهب، يک به شدن تبديل
مثال، بکشاند. نیز تخريبی و ناکارآمد برخوردهای
"تمامیتارضی میتوانپرسيد:«آنهاییکهمداماز
ایران" دممی زنند اما هیچ حقی برایمناطق مختلف
از دسته آن با گو و گفت امر در نیستند، قایل ايران
در نوشتههای سازمانهای سياسی منطقهای که
استفاده میکنند چه سیاسی زبان منسوخ خود از
انعطافینشاندادهاند؟» اينپرسشالبتهبراساس
ايننظر طرحمیشودکههموارهجاییبرای انعطاف
فکر که آنجا از دارد و من، وجود نيت حسن و
حوادثیرقم خواهد ايرانرا میکنم سرنوشتآينده
نزديک سياست کشورمان افق هم اکنون در که زد
حال عین در و هستند، شدن حادث انتظار در
از حاکی نهان آشکار و برخی خبرهای که میدانم
کردن بخشهاییاز جدا نهال وسوسهانگيز آنندکه
سرزمینمانمثلهمیشهدرسربرخیازکشورهای
لحظات که در دارم اعتقاد زده، استثمارگر جوانه
نداده اند، يعنی رخ حوادث که زمان آن تا کنونی و
تا فراهم کرد را باید فضایی است، فرصت باقی تا
از و قبل احتمالی تفاهمهایی به گو و با گفت بشود
اتخاذ و کوششی چنين يک از احتراز رسيد. توفان
مردمان به مستقيما آشتیناپذير و سخت مواضع

ضرر خواهد زد. کشورمان ستم کشيده مناطق
ـ که آنها کوششی، هر از مهمتر بعالوه،
همچونمنـخواهانحفظتماميتارضیکشورند
قوی منطقی و دليل خود برای مواضع بتوانند بايد
و کشيده ستم مردم بکوشند تا به و باشند داشته

که کنند ثابت کشور مختلف مناطق ديده تبعيض
با ماندن در باقی آنها نفع و ايران صرفه آينده در
عاجز اثبات ايننظر در اگر اال، بقيه ايرانياناست؛ و
افق بايدازستمکشيدهایکهاميدیدر باشيم،چرا

داشت؟ نمیيابد توقع وفاداری ديدش
بايد دارای ارضی تماميت حفظ لزوم اعتقاد به
فلسفهایکارآمد و مبناییجذاب و زبانیقابلفهم
در تنها باشد. کشور مختلف مناطق مردمان برای
توپ به مدد جز تجزيهطلبان که صورت است اين
سرزمينی کردن تکه تکه قادر به خارجی تفنگ و
هم کنار در مسالمت به قرنها مردماناش که

بود. زيستهاندنخواهند

توضیحات:
کشورهای  در اسالمی، بنيادگرايان ـ ۱
مختلف،دراين«تخصيصمعنایی»نيزاغتشاش
هم بکار «امت» معنای به را آن و ايجاد می کنند
تعريف تقابل با در دقيقا که میگيرند؛ مفهومی
نه میشناسد، مرز نه که چرا است ملت مدرن
خمينی، سخنان در آن. شهروندی نه و کشور
امت منظور سخن رفته ملت که از کجا هر مثال،
رخ آمريکا هم همين اتفاق در اسالمی است.
Nation of Islam بجای «امت  و اصطالح داده
اشاره اسالم»  «امت  مفهوم به دقيقا  اسالم»
سياسی اغتشاش زبان در نتيجه، و، در کرده

ايجادمیکند.
محل و  معنای به «استان»، فارسی ۲ـ  واژه
را استادنو ايستار] منطقهسکونت [ همخانوادهبا
نام در وجود اينواژه ايران، عطفبه فرهنگستان
عربی«ايالت» اغلبمناطقکشور،جانشينواژه
منطقه سکونت معنی به بلوچستان و لذا کرده
بلوچو کردستان اتنيسيتی] يا مليت[يا قوميتو

است. معنیمنطقهسکونتکردها به

نيست  بد اينجا کشيد سخن به که حال ۳ـ 
برانداز اپوزيسيون اشاره کنم که نيز نکته اين به
حکومتاسالمیمدت ها است کهآگاهانهپذيرفته
استکهسرکوبوتبعيض زبانی،قومی،مذهبی،
مزمن صورتی به ايران در انديشگی و فرهنگی
دنيا، کجای هر در که، واقعيتی دارد؛ وجود
مرکزی حکومت قدرت در دستان تمرکز از ناشی
آيندهای بی تبعيض ايران در همچنين، است.
دارد، را  آن ساختن خيال اپوزيسيون اين  که
مجاری بستن نيز اينگونه تبعيضها و رفع برای
بازتوليد استبداد، الزم استکهحکومتبهصورتی
به نيز مديريت کشور و شکل گرفته نامتمرکز
صورتمنطقهایاجراگرددووظايفدولتمرکزی
قوای خارجی، سياست اداره همچون مواردی به
عادالنه توزيع و اقتصادی سيستم کشور، دفاعی
مابين رفاهی و عمرانی برنامههای و کشور ثروت
و مديريت و اداره و مختلف محدود شده مناطق
[که مناطقگوناگونکشور مورد تصميمگيریدر
به میشوند] خوانده «استان»(۲) حاضر حال در
خودمناطقواگذار شود.بعبارت ديگر،اپوزيسيون
راههای يافتن جستجوی در همواره ما برانداز
(مليتی) مردمان قومينی برآوردن خواسته های
آنان» مليتی و سیاسی «حقوق تثبيت و ايران
مختلف در مناطق مليتی» مساله ستم «حل و
يک که است بی معنی لذا، و است بوده کشور
سازمانمنطقهایايرانی با ايناپوزيسيونازموضع
که اين مگر بگويد؛ سخن سرنوشت تعيين حق
اين عبارت منسوخ تعريف به که آن باشد قصد
کوششهای به بیاعتناء نتيجه، در و، بازگردند
ايناپوزيسيونبرایبرافکندنريشههایسرکوبو
ستموتبعيضازايرانآينده،خواستهوناخواسته،
برود. جدایی حد تا سرنوشت تعيين حق راه به

ملت سياسی شناسی معنا


