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جدید شاهکار چند
احمدینژاد

(۱)
از یکی مردم با دیدار در احمدینژاد
وضع که وقتی ایران محروم شهرستان های
نتوانست پاسخ درستی و دید اسفناک مردم را
تصمیم کند عرضه آنها خواسته های مقابل در
مذهب حربه از دیگر بار و گرفت زیرآبی شنای به
او کرد. استفاده مدعوین کردن ساکت برای
زندگی یاد خدا با روز هر «مردم ایران گفت:
میکنند!».اینشایددرستترینحرفیباشدکه
دهان از ریاستجمهوری سال دو این عرض در

را خدا چگونه مردم است. آمده در احمدینژاد
قیمتهای درگیر روزانه که وقتی ببرند یاد از
خود مایحتاج و خوراکی مواد باورنکردنی
تومان، پسته خدا تومان، سبزی خدا هستند؟
تومان، ماشین تومان، گوشت خدا زعفران خدا

و... خدا تومان تومان، خانه خدا
(۲)

اعتراض کردن خاموش برای احمدینژاد
رمضان ماه در ویژه به قیمتها افزایش به مردم
باید گفت: «مردم معترضان از این گروهی به
رمضان ماه در خوراکی ها و خواربار گرانی از
مواجهشوند!» آن  ناراحتنشوندولبخندزنانبا
خبرنگارانمیگویندمردیازمیانجمعیتگفته
قابل ندارد،ما لبخندکه بود:«جناب مهندس،
میزنیم ولی لبخند قیمتها این به تمام سال

دارند!» قهقهه جای رمضان ماه قیمتهای
خبرنگاراناضافه کردهاندکه اینمردبهعلت
لباسشخصیهایاحمدینژاد کتکخوردناز
خجالت و از دست داده را از دندانهای خود
را دهانش با دست لبخند نمیزند بلکه تنها نه

میپوشاند!
(۳)

رمضان شروع ماه مناسب احمدینژاد به
روز در دولتی ادارات کار ساعات که داد دستور
منتقداناینعمل نیمکاهشیابد. دوساعتو
ونیزکارشناساناقتصادیبهاحمدینژادهشدار
دادهاندکه بااحتسابتعطیلیهای مذهبیدیگر
در جمهوری اسالمی تولید کاهشساعات کار و
کشورهای عقبافتاده ترین حد تا ملی ناخالص
نزولپیداخواهد کرد وبهیکسوممیانگین دنیا

میرسد. خود
به خود تصمیم از  دفاع در  احمدینژاد
هر به ما که دولتی «ادارات خبرنگاران گفت:
حتی با مراجعان کار و نداشتند حال بازدهای
نمیگرفت. با روز انجام در کار هشت ساعت
ممکن کار، ساعات از نیم و ساعت دو کسر
رفتن خانه به زودتر برای حداقل کارکنان است
کار و بوده افطار خوشحالتر سفره سورچرانی و

دهند. انجام سریعتر را مردم
ساعات کاهش با که میشود پیشبینی
رسیدن از بعد دولتی  ادارات کارمندان  کار،
آماده چایی فنجان یک صرف و خود سرکار به
تشنه مراجعان گشنه و و به خانه بوده رفتن
ماه از بعد خود به تعویق کارهای به مجبور

رمضانگردند!
ایرانعکسالعمل زیادی در مردم بسیاری از
نشان ادارات دولتی کار کاهش ساعات درباره
جانبی اظهار امیدواری طور فقط به ندادهاند و
کار اداری روزنامه کمتر با ساعات کردهاند که
«کیهان»، چاپ تهران،بهجایپنج بار درهفته

شود. بار منتشر یک فقط
(۴)

و خواربار  سرسامآور قیمتهای علت به 
حتی رمضان در ماه است که قرار عمومی ارزاق
خانوادههای ایرانبسیاریاز در بروند، هم باالتر
مسلمان فقیرتصمیمگرفتهاندکهبهجای افطار
کردنیکسرهتا خوردنسحری صبرکردهویک

کنند. صرفهجویی را خود روزانه غذای وعده
چند با خود دیدار آخرین در احمدینژاد
قول دادکه آنها خانواده محرومومستضعفبه
گرفت. خواهد نظر امتیازات ویژه در آنها برای
مذاکره حال در تقلید مراجع با که گفت او
و یک روزهها را این بتواند تا مشاوره است و
مسلمان از امت دسته این به حساب روزه نیم
و بدون اجر آن ها کشیدن گرسنگی بگذارد و

پاداشنماند!

از افغانستان خبر یک
نظامی که یک محموله عظیم قبل چند روز
میشد قاچاق افغانستان به اسالمی جمهوری از
و ضبط کشف «ناتو» و آمریکایی توسط نیروهای
قرار محموله این که میکند ادعا آمریکا گردید.
و طالبان یا جنگجویان «القاعده» اختیار در بود
از اسالمی جمهوری دولت گیرد. قرار دو یا هر
اعالمیه ای خود ضمن امور خارجه وزارت سوی

نظامی و بیاساس خوانده و را پوچ آمریکا ادعای
این وزارتخانه است. کرده رد محموله را بودن
برایماستمالی قضیه ادعا کرده استکهمحموله
بوده که نامرغوب تریاک تن چند ضبط شده
فروشندگانمواد مخدر افغانی برایپس دادن به
این ادعا آمریکا دولت است! شده برگشت داده

ندارد! قبول را

عراق از خبر یک
غیر و ناگهانی تصمیم یک در صدر مقتدا
جاری سال پایان تا که کرد اعالم قابل توجیه
موسوم خود به وابسته گروه و خود عملیات کلیه
را خود کار و را متوقف کرده مهدی» «الجیش به
وزارت داد. خواهد ادامه جدید سال آغاز از پس
که این مورد در را صدر مقتدا ادعای آمریکا دفاع
از او سازمان اعضاء استفاده برای عملیات توقف
نکرده قبول و بوده کریسمس از قبل حراجهای
عملیات توقف ناگهانی این دنبال علت به هنوز و

صدر میباشند! مقتدا

پاکستان از خبر یک
سابق نخستوزیر بوتو، بینظیر خانم گویا
میبرد سر به اروپا در تبعید در که پاکستان،
در و شرکت پاکستان به  بازگشت به  تصمیم
بوتو است. خانم آنجا گرفته فعالیتهای سیاسی
بهخبرنگارانگفت:«طبققانوناساسیپاکستان
در و اقامت شهروند پاکستانی حق بازگشت هر
به اکتبر ماه در که گفت او دارد.» را خود کشور

رفت. پاکستانخواهد
بازگشت خانم خبر استقبالاز پرویز مشرفبا
خانم به گفت: «من خبرنگاران بوتو به بینظیر
و بود نخواهد او متوجه خطری که گفتم بوتو
سپتامبر به داشتم که ایشان در ماه حتی اصرار
مشغول که گفتند ایشان ولی برگردد پاکستان
تا ماه پاکستانباید مردم خرید سوغاتیهستندو

اکتبر صبر کنند!

گزارش یک بر گزارشی
روز پیش چند سی» بی «ان شبکه تلویزیونی
فیلمیکوتاهدربارهزندگیزناندرجمهوریاسالمی
تهران خبرنگاریبه سویاینشبکه از نمایشداد.
از وضعزناندرجمهوریاسالمیبرایمردم رفته و
با خبری این فیلم بود. کرده گزارشی تهیه آمریکا
آتشنشانی چاقچوری  چادر و زنان از  صحنهای
وجود که از این ضمن زیبا نسبتا شد. دختری آغاز
یاد میکرد گفت مردان با آن و تساوی حقوق زنان
انجام را کارمان حرفهای مردان مثل درست که
خجالت می کنیم. خاموش را آتشی هر و میدهیم
و شرم حساب خواستم به صورتش را در نهفته
حیای ایرانیاشبگذارمولیفکراینکهممکن است
به مدرکمهندسی ودکتریاز دانشگاهمجبور با او
نمیکرد. رها مرا است شده شغلی چنین گرفتن

مانتو با جوان دختران چندین بعد کمی
یا آهنی میلههای از سیاهرنگ  روسریهای و
خوردند سر اداره آتشنشانی مخصوص تیرکهای
نمی دانم چرا شدند. سرازیر همکف به طبقه و
یاددخترانبارهایاستریپ تیز بدونهیچدلیلیبه
آمریکایی افتادمکهرویصحنهبهدورچنین میلهای
انگار آنمیپیچند. دور به را بدنخود میچرخندو
همین جای گزارش در چون خواند هم فکر مرا زنم
توی بود کرده طرفم پرتاب که به متکایی تلویزیونی

آورد. در را اعتراضم صدای و خورد سرم
این مانور عملیات  مشغول که  همانطور
تای چند (و زیبایی بودم مونث ایرانی آتشنشانان
«آتش» میتوانستند باعث که خودشان را آنها
به خودم میکردم) تحسین شوند گرفتن خانهها
از سیاهشان و چادر مانتو این  کند خدا گفتم
«دوپانت» شرکت ساخت حتما و نسوز جنس
وقتی باشد. میدانید چه آبروریزی میشود آمریکا
محض به و جنس پنبه نسوز نباشد از چادرت که
بگیریوغرقدر شعله نزدیک شدنآتشخودتگر
همه آبروی چنین اتفاقی بیافتد، اگر بشوی. آتش
در اسالمی ایران زن در وجود حقوق مدافع زنان

بود. خواهد خطر
بینی جراحی درباره گزارش بعدی قسمت

هفتگی برنامههای شرکتکنندگان در از پوزش
فرهنگ ايران» «کانون دوستداران

متاسفانهجلسههفتگی«کانوندوستدارانفرهنگايران»،غروبروزدوشنبهاينهفته،
بهطرزیغيرمنتظرهونامعقولتعطيلشدوعالوهبراعضایهياتمديره،عالقهمندان
اعالم از بودند، رسانده جلسات کانون برگزاری محل را به خود که نيز، آن در شرکت به

تعطيلیجلسه دچار شگفتیشدند.
چنانکهمطلع شديم مسئوالنمدرسهدرآنشببرنامهويژهایتدارکديدهولیموفقبه
اطالع رسانیبهمانشدهبودند.درنتيجهمانيزقادربهاطالعرسانی پيشازوقتنشديم
واينامر موجباتشرمندگیمارا فراهمکرد.اکنون،با پوزشخواهی،بهاطالعمیرسانیم
برنامه سخنرانیدوشنبهگذشته،غروبروز دوشنبهآينده،اجرامیشودوما اميدواريم که

کههمهدوستانوعالقهمندانبرایشنيدنآندرجلسهکانونحضور يابند.

هياتمديره«کانوندوستدارانفرهنگايران»
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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

نشی! قول میدم غرق بهت بکشی نفس از سوراخ روبندهات اگه ـ

که تهران می گفت خبرنگار بود. دختران ایرانی
به اوضمناشاره دنیاست. پایتختعملدماغدر
شاه دماغ بودن به علت بزرگ عنوان این که این
و از زنان است تصاویری داده نشده به تهران سابق
باندپیچیدماغ دخترانایرانیکه باچسبعمل و
داد. نشان بینندگان به میروند راه خیابان ها در

تای اینها چند میداند خدا خودم گفتم به
دارند اینجوری و خوردهاند کتک شوهرشان از
جراحی قاطی را خودشان شده باندپیچی دماغ

میدهند. و پز میزنند پالستیکی ها جا
کمیبعددختری بادماغچسب زخمخورده اش
ما که «می دانید گفت: مصاحبهگر به لبخندزنان
بدهیم نشان را صورتمان میتوانیم فقط اینجا
بر دستمان از کاری که باید هر همین برای و
صورتمان اندام دادن زیبایی نشان برای میآید

ببریم. کار به
راشکرکهفقطنشاندادن بهخودمگفتمخدا
زمان به اگر است وگرنه بدون مانع ایران صورتدر
سینهنمای و یقهباز لباس های و انقالب از قبل
جای به گزارشگر این برمیگشتیم زنان و دختران
اندام های سایز از افزایش باید دماغ سایز کاهش

می کرد. تهیه گزارش دیگر
چون که زنم باز هم فکر مرا خواند این مثل
تهران از پایانگزارشتلویزیونیمستقیم درستدر
در پایان معموال که نوشتههایی و حروف جای به
و خرچنگ می روند، تصویر و پایین فیلمها باال
معموال دیدم که نامفهوم ارقام و و اعداد قورباغه
کله تماشاگر به تلویزیون کنترل خوردن ریموت از

ایجادمی شوند.

ایران در ساعت تغییر
و فراوان کشمکشهای از بعد باالخره
در معمول لگدی و مشت و زرگری جنگ های
شد گرفته تصمیم ایران اسالمی شورای مجلس
بردن جلو که این درباره احمدی نژاد حرف که
(مثل کراوات غربی پدیده یک بهار در اول ساعت
از و بوده چرت است ریشتراشی) تیغ و کرست و
در دنیا سایر کشورهای ساعت مثل تغییر امسال

میشود. اعمال هم ایران
این از و زد زنگ زیاد هیجان با رفقا از یکی

شده یخ روی سنگ اینجوری احمدینژاد که
آنقدر کرد. خوشحالی  ابراز خورده  شکست و
است قرار احمدینژاد انگار که بود خوشحال
و کنند فرار ایران از دسته اش و دار همه و خودش

مردم بسپارند. را به حکومت
که گرد و خاک هیجانش فروکش از این بعد
است بابا؟ شکستی چه «این گفتم: به او کرد
یکاست.  و۴۰۰ به هزار خداییاشنتیجه مسابقه
و  برده عقب ۴۰۰ سال و هزار احمدینژاد ایران را
بدهد...» به مردم پس ساعت قرار است یک حاال
چه هر چون را گذاشت موقع گوشی چه نمی دانم

نبود! خبری ازش کردم الو الو

چند ضرب المثل 
ایرانی جدید

همکاری از تشکر با ـ
ـ احمدینژاد محمود دکتر

گفت  نمی رسید، گوشت به دستش * گربه
گوشت به  دستشان هم مردم نداره، اشکال 
سگ من دارد! که جای خود گربه نمی رسد.

باشم؟ کی
ماهواره اش  موتور  بیش، بامش  که هر  *

بیش!
کاندیدای  رفت نمیدادند، راه ده به را * یارو

مجلسخبرگانشد!
* موشبه سوراخنمی رفتبهطالبان زنگزد 

را گندهتر کنند! با دینامیت سوراخ که
مکتبنمیرفتولینماز جمعه  * حسنی به

یادشنمی رفت!
سهپایه  سیاه، روت می گه دیگ به * دیگ

بگه! چه شورای نگهبان هر میگه
اتمش  برد بمب زشتتره، هر چی * میمون

بیشتره!
* سریکهدردنمیکنهرازیرکفشهایسعید 

مرتضوینمیگذارند!
آمریکا  اتمی حمله از بعد را جوجهها  *

میشمارند!
به  نیافتند  مردم چیزکی،  نباشد تا   *

زندانها!

فیلم احمدی نژاد
نمیشود

کارگردان استون، الیور مذاکرات باالخره
اسالمی جمهوری مقامات با آمریکایی رادیکال
محمود زندگی از  فیلمی درباره ساختن ایران
احمدینژاد،رییس جمهوری اسالمی،بهبنبست
رسیدوقرارشدبهکوری چشمطرفدارانفیلم های

دوربیننخورد. کلید اینفیلمهرگز فاشیستی
طریقوزارتامور خارجه جمهوریاسالمیاز
مایلاست بود که داده الیور استونپیغام به خود
از آبگوشت طوالنی صحنه یک فیلم ساعت دو
با احمدینژاد مهندس دست با خوردن پیاز و
اصرار داشتند آنها محرومان وفقرایایرانباشد.
عکس قاب آبگوشتخوری صحنه این در که
پسزمینه ونزوئال، در رهبر چاوز، هوگو از بزرگی
این فیلم خارجه امور وزارت باشد. تصویر نمایان
کیارستمی عباس فیلمهای با را صحنهای یک
فیلم الیور استون که میکند ادعا مقایسه کرده و
کرد. خواهد اروپا گل منتقدان سینمایی بین در
بالفاصله که داده قول همچنین وزارتخانه این
توقیفو در را اتمامساختفیلم، اینفیلم بعد از
بدینوسیله فروش ایران ممنوعالنمایش کنند تا

کنند. برابر صد چند تا را آن گیشه
هالیوود گفت: خبرنگاران به استون الیور 
«ممکناستباالخره بهخاطر وضعخرابمالیام
«ولی گفت: کنم.» او قبول مالها را پیشنهاد

کنم.» عوض را فیلم عنوان ندارم دوست
۱۵ سال  «من ترانه، فیلم اساس او بر گویا
احمدینژاد، «من را فیلم عنوان بوده قرار دارم»

کند!  انتخاب دارم» قد ۱۵۰ سانت

صدات نمیآد... الو؟
ایران به ارزان تلفن کارت ادبیات
خرد اینکارتهایتلفن ایرانیاعصابمرا آقا
کلی عصبانیت از بعد دیشب خاکشیر کردهاند. و
گرفتن شماره برای ناموفق کوشش بعد از که
نتوانستم و داد دست من به ایران در تلفنی
گرفتم تصمیم کنم برقرار طرف با را خود تماس

این پخشکنندگان برای را زیر تکپراکنیهای
سرویس که ایران به ارزان تلفنی کارتهای
تماس از  (V.O.I.P) را جایگزین تلفنی اینترنتی
عالی سرویس از و نوشته کردهاند ماهواره طریق

کنم: تقدیر آنها
(۱)

به بازار ایرانی کارتهای تلفنی که از این قبل
بیایندصورتحساب تلفنمخیلی سنگینبود.بعد
شده جیبم سنگین کارتها این استفاده از از
دانه و بخرم کارتها این از تا بیست باید چون
ایران به کدامشان ببینم و کنم امتحان دانه به

میشود! وصل
(۲)

دقیقه بیست از بعد و  ایران به زدم زنگ
آن سوی از زدن زنگ صدای باالخره سکوت
بعد خط طرف آن از طرف رسید. گوشم به خط
سرم اشتباه گرفتهام را گفت شماره که این از
و زنگ میزنی داری ساعته کشید: «پنج داد
در که گفتم چه هر گرفتهای!» عوضی گفتم هی
خط را سوی آن صدای زنگ ساعت عرض پنج

باورشنشد! نشنیدهام
(۳)

تلفن کارت فروش شرکتهای من نظر به
که را خود تبلیغات شعار باید ایران به ارزان
بپردازید» میگوید:«بیشتر صحبتکنیدو کمتر
را به«اصالصحبتنکنیدواصالنپردازید»عوض
را ایران به تلفنی کارتهای نکردن کار تا کنند

بهترتوجیهکنند.
(۴)

طول  ساعت  ۱۸ وقتی چرا سئوال:  یک
خانواده با ایرانبرسیمو به هواپیما با میکشدکه
اینکارتهای خودبهحرفوصحبتبنشینیمبا
آنها تماس  با که تلفنی۲۰ ساعت طولمیکشد

تلفنی برقرار کنیم؟
(۵)

موزیکهستمتصمیمگرفته ام چونتویکار
کارتهای طریق (از ایران به زدن تلفن تجربه از
ارزانتلفنی) یکسمفونیبسازم. اولشسکوته،
مچاله صدای بعد و کمی کشتی بوق صدای بعد

 بقیه در صفحه ۳۴   
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۱۵ صفحه از بقیه
مدح سـند اصطالح را سندیان

میکند: فریاد وقتی و
واسطه از حق لطف نخواهم من

رابطه این شد خلق هالک که
را نبایدبهحساب تالشیمتهورانه اینهمه آیا
شناخت؟ تحلیلگران رواج آزاداندیشی خط در
زیرا می ستایند امروز کالونرا و تاریخلوتر برجسته
برون برای مذهبی، باورهای محدوده همان در
(خواسته وسطا کلیسای قرون ظلمت از رفت
که حالی در گشودند. منفذی ناخواسته) یا و
مندرجات کتاب اصالت در دو، آن هیچیک از
و مورخان تاکید نداشتند. تردید ذرهای مقدس
قبول مبنای به آن دو هرگز نقش بر تحقیق اهل
بر نیست، و است نبوده آنان مذهبی باورهای
آغاز سر آن ها خیزش که هست و است بوده آن
که جایی تا شد رم کلیسای انجماد شکستن
فلسفه گرانقدر استاد آلبربایه، مانند  اندیشهگری
مشرب پیشتازان از که ـ پاریس «سوربن» در
در ـ محسوب می شد جدید در عصر الییسیته
تاکید به اندیشی» آزاد «تاریخ خود پرارزش اثر
را راه کالون به روی کالون و راه را «لوتر نوشت:
و کوشود روی رنان به را راه و ولتر روی ولتر به

کرد.» باز ،(Couchaud)
پرتستانها  آثار در کنت آگوست او از پیش و

و تشخیصداد را انقالبی» اولین مرحله «فلسفه
دییسم» و لوتر «آیین میان ارتباطی آن از مهمتر
یا (ATHEISME) «آتییسم»  و  (DEISME)

کشف کرد. (کفر) مشرب بیخدایی
هم سناییها و و عطارها مولویها به ما نگاه
تحقیق راسته در نگاه یعنی باشد، باید اینگونه
بساط راهانداختن به قصد با نگاه نه و تجسس و

صوفیگری.
اشاره دو گروه مقاله پیشین خود، به در من

بودم: کرده
براندازی حتی و نفی به کال که گروهی ـ
و فرقههایش برخاستهاند همه قالبها «دین»در
راه این از را دامنگیر مصیبت از رفت برون و
باور منایناستکه باره این میکنند. در توصیه
تحت نهصرفا «پژوهش»و جاده قصدشاندر اگر
به پیش میرود، و احساسات محض بغض تاثیر
آزادی را با آراء خود آزادی اندیشه حقدارند، حکم
کامل، بههرگونهکهصوابمیدانند،مطرح کنند
دیگرانرا استبداد راینگروند و بهشرطآنکه به

نخواهند. محروم آزادی شربت چشیدن از نیز
از گرداندن روی رغم به من (که دوم گروه ـ
آنها ردیف در را خود رایج، مذاهب و ادیان تمام
از بهشرطپرهیز کسانیهستند که، باز میدانم)
استبداد وتحمیل،برتعلقاتمذهبیمردم احترام
میجنگند پرستی خرافه با البته صد میگذارند.
گرایش های مذهبی معتقدند حال در عین ولی

و مذهب علل  و تا دین یک امر شخصی است
خود را دارند نمیتوان آنها را برانداخت وجودی
پایههای که علل این کرد تصور می توان (هرچند
روزگاریزایل خواهند اجتماعیدارند اقتصادی و
تا آن میدهند گواهی موجود شواهد شد، ولی
این بنابر است.) میان در بعید فاصلهای روزگار
مطرح باید و میتواند کنونی احوال در آنچه
پذیرش یکی مقوله است: پیشبرد دو طرح باشد
«شخصیبودنتعلقات دینی» ودیگریایستادگی

حکومت». و «مذهب جدایی بر
خدمت طبعا و مثبت جنبه من، گمان به
باید مقوله دو این در  را  «عرفان» ارزش پر
پیامبر بر «خدا» زبان به مولوی وقتی شناخت.
«اولوالعزمش»میتازد که تو حقنداشتیبرآفریده
گو گفت و به با من خود و حال زبان که به من
«شخصی اصل بر واقع در بتازی، بود نشسته
وقتی و میکوبد مهر تایید دینی» تعلقات بودن
قدرت جدا اصحاب دنیای از را خود، دنیایش
واقع تن می زند در آن ها از دیدار و حتی میکند
باورهایدینیصحه براصلجدایی«حکومت» از
فقط (و است زمینهها این در طبعا و میگذارد
باورهای میکنم احساس که زمینهها) این در
خوانایی زمانه این الزامات با او نظایر و مولوی

دارد. تمام
سایه در من بگویم، که ندارم پروایی هیچ
آن در خصوصا مولوی، معتقدات روشنهای
تعلق مذهب در «آزاداندیشی» به ابالغ که بخش
روح«اعالمیه دارد،نشانههای بارزیمییابمکه با
 ۱۸ در ماده دارد. همخوانی بشر» جهانی حقوق
دارد از شخص حق «هر است: اعالمیه آمده این
این شود. بهره مند دین و اندیشه، وجدان آزادی
حقمستلزم آزادیتغییردینیااعتقاد وهمچنین
قالبآموزشدینی، اعتقاد،در آزادیاظهاردینیا
به و و مراسم دینی و اجرای آیینها عبادت ها
یا طور خصوصی به جمعی، صورت یا به تنهایی

عمومی است.»
بیشک اجتماعی تحوالت در  کنم: کوتاه 
ملتنقشاساسیدارند. زمینههایفرهنگیهر
روشنفکرانواقعی یانمایندگان اصیلاینتحوالت
را پشتوانه ها) (یا زمینهها کهاین هستند آنهایی
یک تجزیه و در عالمانه و به درستی می شناسند
تحلیلمنطقیبهایننتیجهمیرسندکهدرآنها

روزگار این در زندگی الزامات باب عناصری چه
دفع. در خور چه عناصری و است

این در پایانی سخن  میبینم،  مصلحت
و دولتمرد متفکر نهرو، لعل جواهر را به زمینه
ملی نهضت  در میدانیم  که واگذارم  هند، 
از کشورش  آزادیخواهی» و استعماری «ضد 
ردیفگاندی برجستگانیبودکهنامش هموارهدر
با مصاحبهای در سال۱۹۶۰، در او مینشست.
ضمن ر.ک.کارانجیا، هند، شهیر روزنامهنگار
برشمردنپایگاه هایفرهنگیواجتماعی«نهضت
منفی جنبه های از شرحی با همراه استقالل»،
ارزشهایی از فرهنگ بومی هند، کال و سنتها
«نهضت که می کند یاد فرهنگ خمیره این در
و استقالل کسب برای ارزشها، آن از هند» ملی

است. دموکراسی، بهرهبرداری کرده
افکار تاثیر تحت نهضت، این بنای میدانیم
داشت تکیه گراها» «ساتیا اصل بر گاندی،
راههای از «مبارزه اصل  به زمان همان که
از خشونت»تعبیرشد.نهرو مسالمتآمیزوپرهیز
بکاویممالحظه بهدرستی مطلبرا میگوید«اگر
اندیشههای از گراها» «ساتیا کهاین کرد خواهیم
باستانیهند مایهگرفته ودرتمامی مذاهبهندی
آن انعکاسیافتهاست.امپراتوربزرگیچونآشوکا
به را افکار هم همین می بست، گاندی کار به را
ما و درآورد عملی برای اقدام فلسفه یک صورت
اندیشههای هستیم. در این میراث وارث اکنون
نداشت وجود سرد» «جنگ برای جایی آشوکا
هندی در زبان «جی» (کلمه جی نیز گاندی و
جنگ به جای است) احترام عالمت ساده یک
به که ریخت پایه را عظیمی انقالب خشونت، و
مهمترینسیاست بود. سالح«مسالمت»مجهز
از بازتاب بخشی که خود است ما این خارجی

است.» ما تاریخی سنتهای
واینقابلفهم استکهمبارزات آزادیخواهانه
با ارزشهایمثبت فرهنگی ملتاگر مترقی هر و
ملی، بسیج آمیخته شود، به ویژه در ملت آن
بدان صد البته این و اثر خواهد بود پر سخت
دیگر و «غربزدگی» بهانه به که نیست معنا
الگوهای نتوان از قبیل «شعارگونهها» این از
امروز مطلوب که آنچه گرفت؛ خاصه دیگران بهره
سراغ گرفت: باید در غرب را است زادگاهش ما

«دموکراسی».

عرفانی ارزشهای در نگرشی

تا بوق دو بلند... سوت یک میآید. کردن کاغذ
قطعه یا و  پریلود تازه این و دوباره سکوت و

است... خیال من پیشدرآمد سمفونی
   (۶)

ارایه دهنده ایرانی شرکتهای از یکی به
که این و از زنگ زدم ایران تلفن ارزان به سرویس
حالتشرمندگی با خطنمیدهندشکایتکردم.
مشتری شرکت شما اگر خوب گفت: «بسیار
 V.I.P سرویس یک شما به من بمانید باقی ما
مخفف  V.I.P که کلمه این روی آنقدر میدهم.
که فکر  کرد Very Important Person است تاکید
به هواپیما اولین با نیویورک  از خودش کردم
برای را شماره ایران روز تمام میآید و من خانه

منمیگیرد.
همین هم رفقای من همه فهمیدم که بعدا
و زدم زنگ شرکت گرفتهاند. همین از را سرویس
نیستم؟» مهمی دیگه شخص من «پس گفتم:
مشتریانما شرمندگیمجددجواب داد«همه با

مهمیهستند!» شخصمحترمو
(۷)

وصل قطع و صدا میزنم زنگ ایران بار به هر
فکرمیکردمبهخاطرکنترلتلفن میشود.اول ها
کلمات آمریکا چون در هم تازگی و به ایران در
میشود. اینجوری میبریم کار به را مخصوصی
و «القاعده» کلمه آمریکا در اگر میگفتند بچهها
خط. روی میآید یکی کنی استفاده را بنالدن
یا آقا بگویی  اگر  میگفتند ایران هم بچه های 
تق و تق صدای رجوی مسعود یا و احمدی نژاد
اطالعات بچه های وزارت و بر و همه می شود زیاد
روی می آیند آنها) خانوادههای بسا چه حتی (و

کنند. گوش که خط
منفکرمی کنم اینشایعاترا خودشرکتهای
بودن بد تا کردهاند درست ایران به ارزان تلفن

کیفیت ارتباطرا ماستمالی کنند.
(۸)

یکیاز رفقایم در آمریکا کهبعد از سالها اقامت
نگرفته یاد حسابی را درست و انگلیسی اینجا در
آمریکا مثل هم ایران در که بود شنیده کسی از

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

تسلیت

جوانشیر رضا دکتر آقای جناب
خانواده و شما به را گرامیتان مادر درگذشت
خود بزرگ، غم این میگوییم و در تسلیت محترم

میدانیم. شما شریک را

افشاری، علی آریانا، جواد آریانا، میترا
دبیر آشتیانی، سیما چالنگی، جمشید هرمز حکمت، دکتر
ضرابیان، سعید رفیعی، فریده رهبر، فرامرز و منظر
ماسالی، حسن عطری،دکتر اکبر طهماسبی، ناصر دکتر
مدنی شاهیندخت مافی، دکتر مهدی ناظر، جعفر

سپاسگزاری

عزیز، دوستان همدردی و لطف ابراز از
فرهیخته، بانوی  فوت مناسبت  به
و خواهر عزیزمان، خامن مادر مهربان
(جوانشیر)، قراچهداغی پوراندخت
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷، روز در و تهران در
امتنان مراتب و کرده سپاسگزاری
عزیزان شما یکایک حضور به را خود

میداریم. تقدیم

قراچهداغی، سیروس دکتر جوانشیر، رضا دکتر
(رابینسون)، قراچهداغی لیلی
(جوانشیر) طباطبایی گیسو

يک هزار بر بالغ که است اين انتظار شوند تهران وارد
هر ۲۴ ساعتبهخيابانهای  و۲۰۰ دستگاهخودرودر
گذشته ماه پنج که طی اين شود، کما افزوده تهران
به چرخه  ۲۵۰ هزار اتومبيل بيش از آمار نيز مطابق

است.» شده افزوده شهری نقل و حمل

آب مناطق جنوب تهران آلودگی نفتی در
در هفته اين دوشنبه روز «سرمايه» روزنامه
جنوب در نفتی آلودگیهای گسترش گزارشی

داده است. قرار توجه مورد تهران را

تاکنون وجودآنکه اينروزنامه،«با نوشته به
مشکل آلودگی که کرده اند تاکيد مسئوالن بارها
نفتی روستاهایهمجوارپااليشگاه تهرانوبخشی
شده مرتفع زيادی حدود تا شهرری، مناطق از
میدهد نشان روستاها اين در عينی شواهد اما
همچنان سال، چهار از پس اين مشکالت که

پابرجاست.»
«سرمايه»بهنقل ازمديرعامل پااليشگاهتهران
فرآورده  ۶۰۰ بشکه «روزانه حدود نوشته است:
جدا می شود و گرفته مناطق اين از آب نفتی
جنوبی مناطق است که مردم حالی در اين و
خود خانگی مصارف برای آب اين از روزانه تهران

استفادهمی کنند.»

که... بود آمده خبرها در
۵ صفحه از بقیه
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  مسکونی
 تجاری

برای برآورد رایگان هزینه انجام کار با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

آسفالت و بتون
با مدیران با تجربه و دارای سابقه کار

با گارانتی و بیمه

سرویسسکستلفنیراهافتادهومردهامیتوانند
ازطریقتلفنباخانم هایتلفنیالسخشکهبزنند
این از تا هفت شش زور زد تا خیلی کنند. حال و
را خودش خوشحال و آورد گیر را تلفنها شماره
این مغازههای ایرانی ویککتابچه رساندبهیکی از
مشغولشماره ارزانبه ایران خریدو کارتتلفنی
بعد اینبه که از خیلی خوشحال بود گرفتنشد.

کرد. خواهد صرفهجویی کلی
ابراز از و بعد آمد من پیش گردن کج با دیروز
هم تلفنها یکی از حتی با این که از عصبانیت
من پرسید:«کالس از کند تماس برقرار نتوانسته

داری؟» سراغ کجا ارزان انگلیسی زبان
(۹)

تلفن سرویس های و کارتها این با که بار هر
طرف ضعیف می زنم صدای ایران زنگ ارزان به
هم همین اتفاق افتاد. بریده بریده است. دیروز و
بعد از گفتن برداشت و را رفیقم در ایران گوشی
مشغول با من کردی» ما یاد «چه عجب عبارت
بد میآید. خیلی «صدات شد. گفتم: صحبت
کشیدن ضمن یا داری آب هستی و زیر که انگار
«نه گفت: خندید و میزنی.» من حرف با قلیان
اینکارتهایتلفنینیست. بابا،ایندفعهتقصیر
جاکوزی توی دخترم دوست با خالی جات االن
از دستم گوشی پیش پای تو همین هستیم و

آب! توی افتاد
(۱۰)

هیچوقت غرب در اقامت سال همه این از بعد
تا همین گرفتهامعوضینیافتاده شماره تلفنیکه
زنگ ایران با کارت تلفنی به پیش که روز سه دو
بوق بوقباالخره از دوسه دقیقهسکوت و بعد زدم!
یکنفررویخطآمد.صدایشخیلیشفافوبلند
تردید پرسیدم: «منزلآقای تویتلفن میآمد. با از
را ایران دارم خودم «من گفت: و خندید فالنی؟»
درد بعدچونمنفارسیحرفمیزدم میگیرم!»
فالنی زد. حاجی حرف من با کلی شد و باز دلش
و عروسش پسرش پیش لوس آنجلس که در بود
کردیم قطع بار دو سه شدن بود. سیتی زن منتظر
بار دوباره هر ولی گرفتیم را ایران مجددا شماره و
هر همخیلیرفیقشدهایم. با بههموصلشدیم.
او با مکالماتم موضوع میزنیم. حرف هم با هفته
هم با که استو حرفزیادی نداریم خیلیمحدود

خیلیعالیه! ولیعوضشکیفیتصدا بزنیم

صیغه ادبیات
قانون های جدیدی اخیر ماه عرض چند در
در موقت ازدواج یا صیغه امر سهولت برای
قانونگذاران شدهاند.  ارایه اسالمی  جمهوری
لوایحجدید(که احتماالمردانسبیل کلفت بوده
بر سعی نمی باشند) بشرطلب حقوق خواهران و
ایندارندکه اصل موافقتهمسر اول برایازدواج
جدید قوانین را حذف کنند. دوم موقت و مجدد
از که حق طالق زن دارند سعی بر این همچنین
باز هم نمایند. محدود زیادی بسیار حد تا مرد را
خراب همه کارهایش اسالمی جمهوری بگویید
کجای را در زیر بود مطالب جوری اگر این است.

میتوانستیدبخوانید: دنیا
(۱)

زشت زنان از سوی تظاهرات بزرگی دیروز
در موقت جدید ازدواج تایید قوانین در تهرانی
حمل با آن ها صورت گرفت. شهر خیابانهای
«ازدواج نظیر آنها شعارهایی روی که تابلوهایی
داشتن، زن «یک میکنیم»، حمایتت موقت،
حق موقت، «ازدواج نیز و خجالت» خجالت،
اصالحوسهولتقوانین مسلمماست»خواستار

صیغهشدند.
(۲)

بیوه زنان از سوی راستا، تظاهراتی همین در
خیابان های  ومسن حزباللهی باالی۶۰ سالدر
تهرانصورتگرفتوآنهاخواستاراجباریشدن

شدند. ایرانی مردان کلیه برای موقت ازدواج
(۳)

اول همسر اجازه اتخاذ عدم الیحه وضع در
مراجع بحثبینقانونگذارانو برایازدواجمکرر
قانونگذارانسعی داغاست. تقلیدشرعیبسیار
برتکیهکردنرویقوانین حقوقیبینالمللیدارند
صورت به را قوانین که مایلند مذهبی مراجع و
یکهزارو۴۰۰ سالپیشپیادهکنند.آخرینتوافقی 
است بر اینقرار بینایندر گروهصورتگرفته که
اولمردانبتوانند بهجایکسبتوافقهمسر که
کنند و استفاده «تقیه» موثر همیشه از سیستم

را در نیاورند. صدایش
(۴)

در تهران خیابانی و تلفنی دختران نماینده

تهران روزنامههای از یکی با مصاحبهای طی
قوانینجدیدصیغهرا نوعی رقابتدولتیبابخش
رسیدگیمسئوالنبه خصوصیخواندوخواستار

گردید. اینقضیه
(۵)

در ازدواج موقت امر افتادن جا است با قرار
رسوم و آداب و سنتها ایران جمهوری اسالمی
این نوع ازدواج و عروسی برای در امر ازدواج رایج
سئوال مورد آن جدی بودن تا شود رعایت هم
که اهل دخترانی برای است قرار گویا قرار نگیرد.
نامزدبازیهستند،نامزدیموقتهمقبلازصیغه
شب برای موقتی داماد و عروس شود. مرسوم
ماه عسل برای عفاف هتل های از یکی زفاف به
نامیدهشود) خواهندرفت. مربا است ماه قرار (که
بین از و زیرلفظیکامالحلشده مسئلهشیربها و
خواهدرفت.مهریهبه نسبت تعدادروزوشبهای

شد. تعیین خواهد مرد و زن شده بین توافق
(۶)

اسالمی جمهوری اقتصادی کارشناسان
و سهولت جدید قانون وضع  با که امیدوارند
دختران بین موقت، درصد بیکاری ازدواج ترویج
نمیتوانند دالیلی دانشگاه که به فارغالتحصیل
بیاید. پایین شوند، تا حد بسیاری کار بازار جذب

(۷)
اداره از اسالمی جمهوری خارجه وزارت امور
مهاجرتآمریکاخواستهکهویزاینامزدیفعلیرا
دهد اجازه و موقت یکسان نکرده صیغه ویزای با
کهایرانیانمقیمخارجبرایزنخریدن(ببخشید)
اقتصاد به و ایران مسافرت کنند به گرفتن زن

باشند. مملکتخودکمکیکرده
خاتمه و (۸)

را ازدواج موقت جدید خبر قانونهای وقتی
مثل داشت که شد عصبانی آنقدر دادم زنم به
چه هر می آمد. بیرون آتش دهانش از اژدها یک
با نرفت. به خرجش گفتم فواید صیغه از او به
ازدواج حق این «چرا پرسید: برافروخته صورتی
جوابی ایجاد نمیکنند؟» زنان هم برای را موقت
بود کرده خطور مغزم به که چیزی تنها و نداشتم
تحویلشدادم:«مگراینآمریکایملعونمی گذارد

کند؟!» پیشرفت ایران در اسالم که

تسلیت
جوانشیر رضا دکتر آقای گرامی دوست

پوراندخت خامن مادر گرامیتان، سرکار تاسفبار درگذشت
اعضای یکایک و جنابعالی به را (جوانشیر)، قراچهداغی
گفته، تسلیت قراچه داغی و جوانشیر  محترم خانوادههای

شریک می دانیم. شما در غم را خود

مختار تقی و شهره

تسلیت
خلیلتاش و هرمز سیروس گرامی آقایان دوستان

تسلیت محترمتان و خانواده شما به را وارده مصیبت
می دانیم. شریک شما غم در را خود و گفته

کامور سعید و حمید شهناز، مصطفی،

زیر خود را در بدن صورت و حالی که تمام در
پس میروند و آرایشگاهها به چادری پوشانده اند
خارج آنجا از  هنگامیکه دو ساعت حدود از
پندق شدهشان و یافته موج میشوند، موهای
نشان را دیگر و اندام با قد زنی چادر، پشت از

میدهد.
در افغان آرایشگران قدیم روزگاران از
را زنانه آرایش تجهیزات و مواد خویش خانههای
دخترانی به ویژه زنان، صورت سر و به و خریده
همراهی عروسانرا یا ازدواجبوده آستانه در یا که

رسیدگیمیکردهاند. میکردهاند،
موی، رنگ پا، سرمه چشم، و دست حنای
بینی میخک کوبی پیشانه، خال زلف، سیخک
آرایش از نمادی گشاد، لباسهای پوشیدن و
امروزه اما است. بوده افغانها قدیم دورههای
نوین نسل میان در زنان آرایش و زیباسازی
حاال میشود. معرفی نو معیاری های با افغانها
چشم، پشت سرمه جای به جوان دیگر دختران
پوشش رنگخفیفمیزنند و را چشمهای خود
که اجتماعاتی در حتی را چسبان لباسهای
این از میدهند. ترجیح دارند، حضور مردان
زیاد رونق آرایشگران کار و کسب که روست

یافته است.
حدود اکنون هم کاسبان، آمار اساس بر
و  مزارشریف یک میلیونی شهر در ۴۰۰ آرایشگاه
موهای روزانه که دارد وجود آن اطراف نواحی
و به صورتآنها شکل داده و زن را دختر صدها

رسیدگیمیکند.
و  شوهر میگوید که ساله،  ۴۰ رقیبه،
را آرایشگر عنوان کار او به زمینه خانوادهاش
نظر به راضی از کارش خیلی کردهاند فراهم

میرسد.
درآمد، کار پر یک آرایشگری میگوید که او
آرایش زنان برای «ما است: لذتبخش زنانه و
که دختران بعضی داریم. مختلف های قیمت
هممیپردازند.  دالر ۲۰۰ تا عروسمی شوند، تازه
که آرایش هستند هم دختران یک عده ولی

دالر)  ۱۰) افغانی ۵۰۰ و فقط خفیف میکنند
میپردازند.»

در شام ستاره  آرایشگاه  مسئول  زرغونه، 
۱۰نفر را تا روزانه که میگوید هم مزارشریف،

آرایشمی کند.
سرمایهگذارانافغان نیز بهسودآوریاینکار
مجلل هتلهای از بسیاری رو این از بردهاند. پی
ویژه بخش یک تاسیس تازه عروسی تاالرهای و
ایجاد کرده اند. عروس بستگان عروس و آرایش
در عروسی تاالرهای همه در تقریبا حاال

است. شده افتتاح مزارشریفآرایشگاههایی
نتوانسته حال به تا افغانستان دولت ولی
یا بدهد رسمی مجوز خصوصی آرایشگاههای به

کند. کنترل را آنها نرخهای
دخترانمزارشریفباوردارندکهآرایشوپاکی
دوست را زیبایی انسان هر و است سلیقه نوعی
هیچ  در که میگوید ۱۸ ساله، جهان تاب، دارد.
یکازعروسی هاییکهشرکتکرده،بدونآرایش
در اومیگویدپوشیدنلباس هاینو است. نرفته

اوست. از آرایش نیز بخشی عروسی هر
شماری اززنانودخترانافغانمیگویند نیاز
رسیدگی خود به زنانه جاذبه داشتن برای دارند
دیگر را خود دخترانه برجستگیهای و کنند
امر این پنهان نکنند؛ پوششهای گشاد زیر در
چیزیاستکه پیشازاینبسیاریاز زنانافغان

بودند. انداخته چشم از را آن
آرایشگری افغان زنان از دیگر برخی اما
میگویند و میدانند وارداتی پدیده را مدرن
خارجی نوعی سینماهای ستارههای تقلید از
ملی و معنوی ارزش های سپردن فراموشی به

افغانستاناست.
افغان،  دانشجوی  و  ساله  ۲۵ بنفشه،
فقر آن در که افغانستانی «در میگوید:
طریق از  را خود سن زنان  می کند، بیداد 
می کنند، موی تعیین رنگ دندانها یا افتادن
حدود آرایش یک روز که برای است غیرمنطقی

دالر پرداخته شود.» ۲۰۰
مواد دیگر، طرف «از می کند: اضافه وی
برایآرایشبهکارمیرود، لوازمیکه شیمیاییو
آسیب پوست دختران به و غیراستاندارد است
میرساند.آرایشدادن زنان بهگونههنرپیشههای

فرهنگی است.» هندی، نوعیتهاجم

آرایش و توجه به مدگرايی
افغان جوانان ميان در

۲۵ صفحه از بقیه


