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شیشهای مثلث
که شیشهای»، «مثلث تلویزیونی برنامه
شوی  برنامهMinutes ۶۰ آمریکایییا چیزیشبیه
و آمریکاست، در خودمان کینگ لری تلویزیونی
پخش اسالمی» جمهوری سیمای و «صدا از
در بچهها قول به و گردید قطع ناگهان میشد
در خودمان به قول و شکست» (و یا «افتاد ایران

غیبش زد!) مثلث برمودا
اینبرنامهشرکتآخرین میگویندعلتقطع
مهمان آنیعنی دکترعبدالعلیزاده، نماینده سابق
که در این شویتلویزیونیبوده اورمیه، زباندراز و

جلویمیلیونها در را دولتاحمدینژاد عملکرد
ماهوارههاشان برفکی باران علت به بیننده (که
و ریشم به تلویزیون مجبور بودهاند و بوده شده

است. برده بیاورند) زیر سئوال رو پشم
مسئولین«صداوسیما»ودولتاحمدینژاد
ندادهاند. آنها توضیحی برنامه این درباره قطع
خودمان هم اتفاقا ما حیف شد! فقط گفتند
واقعا و میکردیم تماشا مرتب را برنامه این

حیف شد!
درحالیکه تعطیلشدناینبرنامه تلویزیونی
وزارت دارد قرار شایعات و ابهامات هاله در هنوز
نموده است عنوان و کرده صادر اطالعیهای نیرو
که قطعبرنامه«مثلثشیشه ای»انگیزهسیاسی و
فقط برای صرفهجوییدر مصرف و دولتی نداشته

است! بوده برق

تبـریک
و محترم رهبر موگابه رابرت آقای عزیز، برادر
دایمالعمر کشوردوست ولی غیرهمسایه زیمبابوه.
انتخابات در را شما مجدد پیروزی وسیله بدین
عرض تهنیت تبریک و غیردموکراتیک کشورتان

مینماییم.
خانواده و احمدینژاد محمود
کارکنانروزنامه حسینشریعتمداریو
«کیهان»تهران

بپـا ترور نشی!
احمدینژاد ترور طرح و ربودن شایعه بحث
است. روزنامههای ایران داغ هنوز در عراق در
این کردن با تکرار سعی می کنند دولت طرفدار
خبرغیرواقعیوساختگیتوسطخوداحمدینژاد
نزد مظلومیتش در به و برده باال را او محبوبیت

مردمبیفزایند.
آخرین در تهران، چاپ  «ایران»،  روزنامه
اینتوطئهعراقاشارهکردو به شمارهخودمجددا
نیست کهمیخواستند اینبرای اولینبار نوشت:

قتلبرسانند. به را او و بربایند را احمدینژاد دکتر
در تمام مسافرتهای روزنامه نوشت تقریبا این
ربودنوسوء قصد دشمنسعیدر کشور خارج از
داشتهولیهموارهتیرش بهجانرییسجمهورما
کرد عنوان مذکور روزنامه است. خورده سنگ به
ترور و ربودن طرح مورد در مدارکی بزودی که
پیدا هم را داخلی مسافرتهای در جمهور رییس
قرار روزنامه و خوانندگان مردم اختیار در و کرده
بود قرار نشریه این سردبیر گفته به داد. خواهد
توسط مردم محبوب جمهور رییس چندین بار
از کشور خارج در نقطهاینامعلوم به و ربوده شده

منتقل گردد!

بشه! کوفتـت
چهارم جشن از بعد را نوشته این (لطفا

جوالیبخوانید)
امسالهمهمسایهآمریکاییمنطبقمعمول
باربیکیوی یعنی منقل و کباب بساط ساله هر
جوالی چهارم است. انداخته راه به را خودش
پشت سر روز سه و آمریکا استقالل جشن و است

داریم. رسمی تعطیل هم
پشت از تراس ساله هر طبق معمول هم من
خانهاش پشت را که در تراس همسایه خانهام
است همبرگر و استیک کردن درست مشغول
که این برای نه  میکشم! آه و میکنم  تماشا
حسادت از بلکه می خورم را او کباب دود حسرت
ما میگویم به خودم منفجر می شوم. دارم او به
همسی سالپیش برایآزادیو استقاللانقالب

اما نتیجهای نگرفتیم. کردیم
و هستم ایرانی میداند که من من همسایه
او روز چهار جوالی سال هر من بو برده که انگار
برگرداندن چون موقع تماشا می کنم یواشکی را
میخواند آواز صدایبلند همبرگرشبا استیکو

بسوزاند! بیشتر را من دل تا میزند بشکن و
میتوانستم و بودم بدی آدم میخواست دلم
بهشورت الهیآتشمنقلتبیفته تویدلمبگویم
خوبی آدم چون  اما بگیری! گر و زیرپوشت  و

امیدوارم و میگویم: میکشم  آه فقط هستم
آب مثل بیان آزادی بشود و کوفتت کبابهایت

تویگلویتبشکند!

چهار و چهل و بابا علی
تهران دزد

همانطورکهشنیدهایدبعدازافشاگریعباس
و پارتیبازی دزدی و اختالس مورد در پالیزدار
آنها کلمه  بیشتر که دولتی حدود۴۴ مقام مهم
آنها نفر ده حدود و دارد وجود اسمشان در اهللا
مهر زخم آنها جای از نیمی هستند و روحانی
و شد گرفته پایش و دست دارند، پیشانی بر نماز

نکند. این غلط ها از دیگر رفت تا زندان به
کردند سعی دولت طرفدار روزنامههای
رقم افشاگری او و انتقاد علت به را دستگیری او
این بچسبانند. او به را بهتری اتهامات و نزنند
مرتضوی، سعید قاضی که این شایعه روزنامهها
به رسیدگی مسئول تهران، رژیم کن صداخفه
جای گفتند: و شده را رد کردند پالیزدار پرونده
پرداخته و  ساخته مرتضوی کفش قاضی و پا

است! رژیم دشمنان
از زندان در پالیزدار عباس با که خبرنگاری
پرسیده بود او از میکرد مصاحبه طریق تلفن
مادی اختالس درباره افشاگریها این حاال همه
شما چرا خود خود، جای سر مافیای اقتصادی و
خوردهاید؟ را دولتی وام تومان بیلیون شش
تلفن سوی آن از حق به جانب صدایی با پالیزدار
همه گفتهام شما به که من بود: گفته و خندیده
شما گویا ولی هستند  دزد مملکت  این توی

باورتاننمیشود!

عروس مادر از کالم دو
دبیرکل مجمع و رییس هاشمی رفسنجانی،
خود نطق آخرین نظام، در مصلحت تشخیص
دوست تا هر کار گذاشت آزاد مردم را باید گفت:

خودشان را خودشان سرنوشت و بکنند دارند
بعد ازگفتناین حرف هایجنجالی تعیینکنند.
بیندازد، خطر به را نظام مصلحت میتواند که
مطبوعاتی مصاحبهای در رفسنجانی هاشمی
اسالمی دموکراتیک رژیم و جنبههای آزادی به
گفت: کرد و اشاره میباشد آن فعال فاقد که
مصلحت کار که سر گذاشتهاند را «ناسالمتی ما
نظامراتشخیصبدهیم اما کسیگوششنواندارد

میکنند!» را خودشان کار دارند همه و
آیا میپرسیدند که خبرنگاران جواب در وی
رهبر دخالت بدون آزاد انتخابات موافق شما

نه! داد: جواب هستید،
هر که مردم هستید موافق شما پرسیدند: آیا

بپوشند؟ دوست دارند که لباسی
نه! گفت:

نوع یک به را فقیه والیت آیا اصل پرسیدند:
واگذار میکنید؟ همهپرسی رفراندوم و

نه! گفت:
اسالمی حجاب حذف موافق آیا پرسیدند:

هستید؟
نه! گفت:

پس پرسیدند: عصبانی و عاصی خبرنگاران
میکنید؟ مردم گذاشتن آزاد نوع چه از صحبت
از عصبانیتر و رفتن کوره از ضمن هم او
خبرنگارانشدن جواب داد: «ولم کنید!حاالمن
تخمه فائزه این تقصیر همهاش زدم! حرفی یک
آزادیهای می زند و تلفن هر روز که است جن

میکشد!» من رخ به کانادا از را غرب

کمتر، اعتیاد آمار
زندگی بـهتر

اسماعیل احمدیمقدم، دبیرکلستاد مبارزه
محمود با نسبتی هیچ گویا (که مخدر مواد با
خبرنگار با در مصاحبهای ندارد)، احمدینژاد
بخشاجتماعی خبرگزاری«فارس» گفتکهرشد
احتساب با و دهههشتاد وجود نداشته اعتیاددر
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر

بده! دست نکنه بخواد با من و بیداد. احمدینژاد: ای داد

کاهش دو درصد هم تا یک سال اخیر حتی آمار
بودهایم. شاهد را کشور معتادان حجم

تماممدت در «فارس»کهمیگویند خبرنگار
مصاحبهدهانشبازماندهوفکشبررویدفترچه
کل دبیر بوده، افتاده صوتش ضبط و یادداشت
او ادعاهای و زیر سئوال نبرده را سازمان محترم

نطلبیده است. به چالش را
که به کردهاند غیردولتی شایع چند روزنامه
مدیر که این به نظر می آمده همان خبرنگار گفته
مسئولدرطولمصاحبهکامالنشئه بودهو مرتب

میخارانده است! خودش را

اخبار ورزشی
Viva Espania! 

تیم پیروزی انتظار میرفت  که  همان طور
انعکاس هم ایران در آلمان تیم بر اسپانیا فوتبال
عظیمو عجیبیداشت.تیماسپانیابعداز چندین
شکست معجزه آسایی با طور به موفق شد دهه
از را اروپا ملتهای فوتبال جام آلمان تیم دادن

کند. خود آن
دایی، علی احمدینژاد، محمود دستور به
شده مامور ایران،  فوتبال ملی تیم  سرمربی
فوتبال فدراسیون داخل در تحقیقاتی کمیتهای
که کدام کنند و مشخص داده ایران تشکیل
تیم اسپانیا پیروزی به امامزادههایی امامزاده یا
حضرات یا حضرت آن دیگر از تا کردهاند کمک
برایپیروزیدرمسابقات فوتبالایرانوهمچنین
و ریاست جمهوری درخواست انتخابات مجلس

کمکنشود!

آموزش وزارت اطالعیه
پـرورش و

زایندهرود رودخانه  کامل خشکی  علت به
تحصیلی در سال جدید آغاز رودخانه از نام این
«یائسهرود» به دانشآموزان درسی کتابهای

شد. داده خواهد تغییر

لطفا عزیز دانش آموزان و محترم آموزگاران
نمایند و قاطینکنند. توجه

درسی کتابهای سازمان عمومی روابط

۲ وزارت  شماره اطالعیه
پـرورش و آموزش

پودر بیسابقه گرانی  و  کمبود علت به
من «النظافه نوشته ثانوی تا اطالع لباسشویی
االیمان»درکتابهایفقهیدانشآموزانمدارس
ابتداییوراهنماییحذفخواهدگردید.آموزگاران
یک این که بفرمایند توجه لطفا آموزان دانش و

اشتباهچاپینیست.
درسی کتابهای سازمان عمومی روابط

ملی بانک مهم اطالعیه
ایـران

از مالی که و اقتصادی علت تحریمهای به
این فعالیتهای علیه غربی کشورهای سوی
محترم مشتریان آغاز شده است از و اعمال بانک
پول دریافت جهت ثانوی اطالع خواهشمندیم تا
خود«کشاسکناس» بهصورتاسکناسبا نقد
تحریم این شکست و ما را در بیاورند همراه را

کمکنمایند.
روابطعمومیمشتریان

برای جدید حل راه
زمین کردن کره خنک

دیشب بعدازخوردنیکبطریآبجوی خنک
وتگرییکبارهموفق شدمیک راهحلبسیارجالب
پیدا زمین گرمای کره حل مشکل برای عملی و
کاهش یعنی کار، این برای که کردم فکر کنم.
پنکه چهار  و بیاییم زمین، گلخانه ای گرمای 
قرار کره زمین در چهار سوی و عظیم پیکر غول
ندارند) الزم پنکه جنوب و شمال (قطب دهیم

به را بیرون جو سرد باد پنکهها این بگذاریم که و
زمینبدمند. کره

حاالیک سریازشماممکناستایراد بگیرید
مصرف از به غیر و ندارد چیزی امکان چنین که
در آنها موتور است ممکن پنکهها این برق زیاد
جوابش که البته غیره... و زیاد بسوزد کار اثر
که زمستان است: در طول سه ماه ساده خیلی
پریز را از پنکهها سیم نیست گرم زمین زیاد کره

برقبیرونمیکشیم!

آبکی و عمیق افکار
زمینرا آب کره دوسوم نیستکه آیا مسخره
فرا گرفته باشد اماخشکسالی مشکل شماره یک

باشد؟ زمین کره مردم

چرا  که این ۱۰ دلیل
مسخرهای کشور ایران

است! شده
هستند و  زندان روشنفکرانش در ۱۰ ـ همه
آزادند قاچاقچیان و مملکت اموال دزدان همه

میگردند! ول و
آن  قاضی های که است کشوری تنها ـ  ۹
هم متقبل خودشان را خودشان اجرای حکم

میشوند!
هرکسکهیکجایشبهدفاعازحقوقبشر  ۸ـ 
مزایا باقی میماند! و باشد بدون «حقوق» وصل

حقوق مداحان  از آن حقوق معلمین ۷ ـ
کمتر شده است!

میکنند و  توقیف را پرتیراژ ۶ ـ روزنامه های
رویاجبار از و زور به را روزنامههایبدونخواننده

می کنند! منتشر چاپو
و آشنای  فامیل و فک دولت همه اعضای ۵ـ 

همدیگر هستند!
مو و  مدل دولت است که کشوری ۴ ـ تنها

می کند! تعیین را جوانان لباس
بعد  سال کشور هر چهارم جمعیت سه ۳ ـ
فرم و میروند خانه به گفتن آمریکا» بر «مرگ از

پر را آمریکا «گرینکارت» قرعهکشی در شرکت
میکنند!

تنها کشوریاستکه دانشجویانآن نهماه  ۲ـ 
تظاهراتمی کنندوفقط سهماهدرسمی خوانند

میگیرند! دکترا مدرک همه معموال و
یک: شماره دلیل و

برای تماشای  زنها که است تنها کشوری ۱ـ 
مردانه لباس استادیومها در فوتبال مسابقه
برای مردها و میشوند وارد یواشکی و میپوشند
و چاقچور چادر شهر زنانه پارکهای به  رفتن

میشوند! آنجا وارد قاچاقی و میکنند

سئواالت شرعی به پاسخ
همه مکزیکی شده ما پستچی موقعی که از
این که اشتباها یا گور میشود و نامههای ما گمو
حاال درست میآورد. در عوضی جاهای از سر
ادارهپستهممثلاداراتوشرکتهای استکه
کم و قانع کارمندان و کارگران از دارد حق دیگر
دستمزدمکزیکی استفاده کنداما بهترنیستکه
پاکت روی خواندن آدرس استخدام آنها از بعد

به آنها آموزش بدهد؟ را
امام جمعه برای که نامه چندین دیروز هم
رسید بوداشتباها مسجدشهرمانفرستادهشده
این به علت را نامه ها این ما. صندوق پستی به
است کار زندگیدر کهمیدانستیممساله مرگ و
مجبور شدیمباز کنیمومتنآنهارا بخوانیم. اکثر
ایننامهها سئوالتشرعیداشتندوفرستندگان
امام و تقلید مرجع فوری بسیار جواب انتظار در

جمعهمسجدخودشانبودند.
با درماندگان این محرومین و به کمک برای
توجهبهاینکهخودشان نمیتوانندمشکلشرعی
تای آن ها به چند کردیم کنند سعی را حل خود
در را فرستندگان کوچک نام فقط دهیم. پاسخ

آوردهایم. جوابها این
* عبدالقادر:در یکقرعهکشی بلیطهواپیمای 
نقد دالر پول هزاران هتل و در اقامت و رایگان
برایقماردرشهرالسوگاس(پایتختگناهدنیا)

من چیست؟ برنده شدهام، تکلیف شرعی
خوردن مانند است شده شما وضع جواب:
که خسیسی شخص برای مجانی خوک ژامبون
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شمارهافقی این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

چیزهایی سپس برای تغییر آن شوید و عصبانی
کنید. تالش میتوانید، که

برنمیآیید قبولکنیدکهازپسبعضیچیزها
میکنید. زندگی  راحتی  به چیزها  بقیه  با و
زیرا دلتنگ بودنبرایمدتی کوتاه مسالهایندارد
روزهایبد، اینحقیقت سادهاستکه اکثر یادآور
نتیجهماه هایبد،سالهایبد،انتخابوموقعیت
برای خوبی فرصت دلتنگبودن و است بوده بد

است. این حقیقت دریافت
می توانید بهتر مشکالت کشاکش در گاهی

یک بدبختی نتیجه روزهای بد ببینید. اغلب
واقعی و منطقی دلیل یک معموال نیستند بزرگ
تمام به این روز، روزیاستکه چرا که دارد وجود
زندگیتان در جایی می دهد. خاتمه بد روزهای
را آن باید شما شده و روبه رو مشکل با چیزی

درستکنید.
روزها این در ذهنتان و بدن که عالیمی به
برخی و کنید توجه میفرستند، شما برای
گیرید. نظر در را زندگیتان در مهم سرنخهای
به شما چیزی که دارند سعی و بدن شما ذهن
راههایدرست و این عالئم توجه کنید به بگویند.

انتخابکنید. را
الدن نصیری از ترجمه
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

۳۱ صفحه از بقیه

اقتدار... با را روزها
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علی اصغر  ترجمه ناس به جان از آثار ۱ ـ
حکمت.

سردرگمیـ   مظهر ـ خرس! ۲ـ  میراثخوار
چاپ. انواع از

بین  سیمانی که یا ـ گل ارادتمند پیرو و ۳ـ 
دادن. رخصت ـ میگذارند آجر دو

ـ حرف فاصلهاندازـکارپيچ  زبان داربیزبان ۴ـ 
کننده. قول نقل ـ

در زمان  ـ واحدی از نعمتهای مجهول ۵ـ 
جداییها. شکوهگوی ـ

ایران  اسطورههای شاهی در ـ باال طاقچه ـ ۶
زنند! ریشه به بعضی ـ

لباس  جای ـ حروفچین افزار دست ۷ ـ
بادگيرها. شهر ـ مسافر

در  پرش ـ سکوی آبی رود ـ  پایندان ـ  ۸
استخر.

قوم،  مهتر خارپشت ـ ديگری برای نام ۹ ـ
و آب مصرف  تشخیص وسیله ـ قافله پیشرو 

برق و گاز
چهار  ـ غمگین و افسرده ـ ترسآور ـ  ۱۰

منتبریز
از  ـ بهادار اوراق از ـ بیحال و سست ۱۱ ـ

شهرهای شمال ایران.
ـ  غلط!  امالیی با کوچک  پرندهای ـ ۱۲
و بیترسی ـ بیزاری و نفرت کلمه ـ متاع و کاال

قلب آرامش
و  آویزان  ـ آهو ـ الزماالجرا دستور ـ  ۱۳

معلق.
ـ  ایمان  و  یقین ـ هنگام و  وقت ـ   ۱۴

گفتنیهایناگفتنی.
نهم  قرن در کالم و فلسفه بزرگان از ـ ۱۵
اخالق و «لوامعاالشراق» چون آثاری صاحب 

جاللی».

هدایت. خان رضاقلی از است کتابی ـ ۱
مخلوط  ـ ـ نظافتچی مدرسه درختان از ۲ـ 

آب. و خاکستر و آهک و آب
زهریکشنده  عنکبوتبا حشرهایشبیه ۳ـ 
ـ اسالم به گروندگان اولین  میان در زنی ـ 

پیشگوستاما باورنکردنی.
گوشت  محلـ  و جا خاطرههاـ  خاطر و ۴ـ 

همان. اين هم مادر ـ ترکی

از  ـ تفرق و پراکندگی ـ انکراالصوات ـ  ۵
مصالحساختمانی.

ـ برشکنگرهای  دریا و تنپوشیدر استخر ۶ـ 
همراهی. حرف ـ لباس حاشیه

تهران  شمال در معروف قله ای ـ خوردن ۷ـ 
خشککن. صورت حوله ـ

مراکز استانیـ   از ـ افسردگی ۸ـ  دلتنگی و
و ترانه. نغمه

کلمه  ـ زمان و عهد  ـ عالقه  و مهر  ـ ۹
تصدیق.

از حروف انگلیسیـخودش دلیل خودش  ۱۰ـ 
عربی. سال از ماهی ـ آمده

ترکی. اسم ـ آورنده پديد ـ فتنهانگیزی ـ ۱۱
جهان  گرد  شاعر و  است  خانه در  ـ  ۱۲
هم انسان دارد هم ـ چهارپا ترمز میگردد! ـ
در است و تیزتک معنی به اوستا در ماشین ـ

شده. آهو دری فارسی
تیغی. جوجه ـ نجوم علم ـ گرانمایهتر ـ ۱۳

خدا. از نامهای ـ آالت جواهر ـ فراموشی ـ ۱۴
فیلمی  و وایلد اسکار از مشهور داستانی ۱۵ـ 

نام. همین به

هم رعایت را مقررات غذای کاشر عین حال در
در را خود که اگر پول ما این است نظر میکند.
و نیاورید در را صدایش کردید برابر چند قمار
از که باشد یادتان ببرید. لذت خود مسافرت از
شرکت قرعهکشیها نوع این در دیگر بعد به این

نکنید!
و  * رقیه: شوهرم ناگهانشدیدا مذهبی شده
مرتببهجلساتمذهبی وسیاسیمسجدنزدیک
من میزند. و ساعتها غیبش میرود ما خانه
۲۰ سال  از و بعد هستم مذهبی هم بسیار خودم
برنداشتهام. را روسریام هنوز آمریکا در زندگی
بار هر که است این میدهد رنج مرا که موضوعی
خانه بر میگردد به جلسهها همسرم از این که
میکنم. پیدا بلوند و بلند موهای لباسش روی

بکنم؟ باید چه
او از اینبار است. جواب:جوابشخیلیساده
و بروید مذهبی جلسات این به او با که بخواهید
را روسریتان کرد اعتراض اگر باشید. کنارش در
کنید نقرهای رنگ یا طالیی را موهایتان و بردارید
را مسجد چراغ گونه این شاید شود. کم رویش تا

کند! روشن خودش خانه در
اینترنت  در دیروز ضمن پرسه اصغر: * علی
یک  اخیر همیشه ۲۰ سال عرض دریافتم که در
زمانتحصیل در کمترمیخواندهام. را رکعتنماز
معلمعربی و فقهخودمشکل داشتم و در ایران با
به من اشتباه رکعتها را آن ها تعداد فکر می کنم

چکار کنم؟ گفته بوده اند.
سه دو است. یا ساده جوابش این هم جواب:
این همه محل کارتان مرخصی بگیرید و از ماه
«بهروز» معروف قول به و بخوانید را رکعتها
و به کسی نیاورید صدایش را در که شوید یا این
و آنقدر سرش شلوغ روزها این خدا  نگویید. 
یک رکعت است که مشغول مسائل خاورمیانه
حساب به به سادگی خواهد بخشید و را نماز

نخواهدگذاشت. شما
آمریکاییمنمرتببرایعید  * زهرا:همسایه
کریسمس کادوی بچههایم و من به کریسمس
از تاریخ روزی چه در نمی دانم من میدهد اما
باهمبی حسابشویمو اسالمیبهاوکادوبدهمتا

کنم؟ چکار نکشم. خجالت او از بابت این از
ازامسال به بعد شما هم روزعیدقربان جواب:
عوض در را پوست کنده درسته و گوسفند یک

کنید خانواده اش هدیه و خودش او به کادوهای
بیایید. خجالتش در طوری از این و

مهندسی  که  شغلم  علت به  فاطمه:   *
ایمنیمخصوص کاله از ساختماناست مجبورم
ساختمانی و پروژههای به سرکشی در هنگام
باید را چوناینکاله کنم. مقاطعهکاریاستفاده
هستم. خود بپوشم بسیار ناراحت روسری روی
در را روسریام من که نمی دهد اجازه شوهرم
اینکالههای ایمنیاستفادهکنم. بیاورموفقط از

ممکناستراهنماییبفرمایید؟
روسری جای به  را ایمنی  کاله  جواب: 
از مردان که نگاه باشید و مطمئن کنید استفاده
می توانید که این یا کرد. نخواهد نفوذ آن ورای
استفاده مانند متکا و کلفتتر روسری های از
کرده باشید. رعایت هم را ایمنی تا مقررات کنید
باال پیشنهادی حل راه دو هستید تقیه اهل اگر
همه اگر البته نگذارید. میان در شوهرتان با را
راه دو ندارید قبول را ما پیشنهادی راه های این
را ول کارتان باقی میماند: یا شما پیش پای
را شوهرتان این که خانه بمانید و یا در و کنید

دهید! طالق
نوع  و شغلیام موقعیت علت به * معصومه:
مالی است قراردادهای بستن و اخذ کارم که
مدیران مشتریان و با بار شدم چندین مجبور
آیا بفشارم. را دستبدهمودستآن ها شرکت ها
منبهجهنمخواهمرفت؟(ایننامهبهنظرمیآمد

دارد). شوخی و کسی قصد نیست واقعی که
جهنم رفتن بگیرید! گاز را جواب: زبانتان
دست طرف شما اگر مسلما است. امری نسبی
برای همین دنیا را در را نفشارید جهنم قرارداد
شغل نهایتا و کارتان و کردهاید ایجاد خودتان
فشردن دست مردان البته به خطر میافتد. شما
غریبهتوسطیکخواهرچندمرحلهشرعیبسیار
و کشیده و لطیف شما دست اگر دارد. پیچیده
باعثتحریکطرفمقابلشده اید قشنگباشدو
احتماالجهنم رویشاخشماست. اگردستشما
پشمالو، کمی هم شاید و باشد کلفت و زمخت
چون جهنم رفتن شما کاهش مییابد احتماال
به هم خودتان (و نشدهاید کسی تحریک باعث
تحریک نشدهاید). پوست لمس کامل عدم علت
لطفا عکس کامل جواب مناسب و برای دریافت
و یا خودتان دفتر ما فرستاده خود را برای دست
نمایید. بعد از این مراجعه شخصا به این محل
مالیدم بهتر و کرده لمس را شما من دست که

باشم! شما سئوال جوابگوی میتوانم

۲۷ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

کار از فرزندان از یک هر اکنون اما مادرساالری).
خودراضیوشاد استوهنگامی کهدورهمجمع
و دارند همنوازی و همدلی از حکایتی می شوند
انسانهایی بدینگونهمیبینند.آنها «وحدت»را
میشناسند، خود را محیط زیست و مسئولند
و را افسار زدهاند و اشغال و جنگ مصرف غول
دارند اختیار در نیروییکه هر براینجاتانساناز
در خط کدام هیچ ظاهر به ولی کمک می گیرند
مرام یک هر و نیست دیگری مذهبی و اعتقادی
نیست آن به مفهوم این اما را دارد. خود فلسفه و
و مذهب دیگری حق به را یکی مذهب خود که
با شخصی مقوله این که می داند و بداند ناحق را
وداد وستدهای برخوردهای اجتماعیوتماسها
آگاهی هایی و معلول عجین است غیره و فلسفی

خویش تماس های به توجه با کس هر که است
قبل می گیرد و حتی زیست جامعه و محیط از
به و میکند حمل آن را با خود از انبوهی تولد از
و الدن زعمیتفاوت شخصیتیوهویتیبین الله

بذرپاشیمینماید. را
آگاهی های از خوانندگان پارهای برای شاید
این مقطع برای نتیجهگیری کافی تا ارایه شده
پوششی تا رفت خواهد فراتر ما سخن ولی باشد
منزل در را چراغ دو یکی و باشد داشته همهگیر
خاموش خود به خود اسراف از جلوگیری برای

کند!
از بسیاری را فروید  نظریه و آراء  که گفتیم
دانست مردود یونگ او همکار حتی و دانشمندان
ضلع سه از بیشتر او کمی مثلث که شد گفته و
کامپیوتر، مادربزرگ، تلویزیون، داشته باشد! باید
وجود (اگر «خانه» فرزندان دیگر محله، بچههای
خارجیداشتهباشد)،اسباببازی هاوبذرهایآماده

جدید. خواستهای بیپایان مزرعه در کاشت

روانپزشک ،(J. Lacan) الکان گفته به
و پدر نقش بازی تنها به هنگام بچه فرانسوی،
بازی را قطار نقش گاهی نمیکند؛ بازی را مادر
گاه نیست و پدر آن از مقصود بسا چه میکند که
الزاما آن از باز مقصود را که قطار ایستگاه نقش
مادرنیست.اورلگاوچران،قاتل،رییسجمهور،
ناخودآگاه ضمیر این میکند. بازی را و... پلیس
بدینبیانالکان نیستو بیتاثیر برشخصیتما
از میکشد (نقل جهانبینی فروید خط بطالن بر
،Glenn Ward نوشته مدرنیسم»، «پست کتاب
میالدی).مذهبنیزمنحیثسنت  چاپ۲۰۰۳
این نیست در بد و میگیرد قرار همین راستا در
از زاویه که شود داده آن به بیشتری نوشتار وزن
گوی و گفت راهی برای متنی پایهای و تشابهات
و کشمکشها پایان برای راهی مآال و تمدنها
هموار زیست محیط حفظ باالخره و منازعات

گردد.
دارد ادامه

۱۵ صفحه از بقیه

آن... و اثرات زیست محیط

توانایی اسالمی، جمهوری مذهبی و ایدئولوژیک
اجتماعی و سیاسی نارضایتیهای کنترل در رژیم
لذا، است. تحلیل رفتن در حال سرعت به مردم
آینده بحراناقتصادی در میتوانانتظار داشتکه

عمیقتر گردد.  و گستردهتر و سیاسی کشور
شدن عمده یعنی فوق، پدیده دو همزمانی
کنترل منابع برای ژئوپلتیک رقابت های دوباره 
توسعه بحران  بازگشت و منطقه نفت رانت  و

درعرصه نظام حاکم که در شرایطی نفتمحور،
جدی است، بحران گرفتار یک سیاست خارجی
تقویت را کشور تحول سیاسی احتمال سو یک از
مخاطرات آنرا و ریسکها سویدیگر از میکند و
انجام اصالحاتاقتصادیوسیاسیدر باالمیبرد.
امری بین المللی، بهمالحظاتداخلیو بنا ایران،
سوی از ضرورت این درک عدم است. ضروری
انداختن تعویق به و جمهوری اسالمی رهبران
که را و مخاطراتی  ریسکها اصالحات،  برنامه
اما کرد. خواهد تشدید دارند قرار کشور برابر در
مبارزهسیاسیبرایانجامایناصالحاتمی بایست

که ژئوپلتیکی رقابت های چگونگی به توجه با
رهبری گرفتن است، شدت در حال منطقه در
نیروهای سوی از مطلب این گرفتن نادیده شود.
برای نامطلوبی پیامدهای میتواند نیز اپوزیسیون

ایران داشته باشد.
برای رقابت  چرخه  مختلف مراحل  بررسی 
نشان آنها اشاره شد، به باال در که ایران نفت
نفت رانت گذشته  سال  صد  که طی میدهد
اقتصاد درشکل گیریساختار نقشیتعیینکننده
آن اقتصادی و سرنوشت سیاسی و کشور سیاسی
است. بوده دوگانه عملکرد این است. کرده ایفا
و توسعه نوسازی الزم برای سرمایه سو یک از نفت
داده است اجازه و به ایران آورده فراهم کشور را
را اجتماعی خود و اقتصادی توسعه آهنگ  تا
تبدیل کردن کشور با دیگر، سوی تسریع کند. از
تقویت رقابتهایژئوپلتیکبینالمللی، بهصحنه
جدایی تعمیق و دولت استبدادی ظرفیتهای
گسترش ترغیب مدنی، جامعه و دولت نهاد بین
دستگاههای نظامی وامنیتی، تقویت سلطهدولت
انگیزه تضعیف رانتی، مناسبات ایجاد اقتصاد، بر

و مصرفگرایی ترویج اقتصادی، خالقیت و کار
انضباط سست کردن ـ اقتصادی، اداری فساد
تشویق تورمی، موجهای تشدید دولت، مالی
ناکارآمد، صنایع ایجاد واردات، به کشور وابستگی
رشد نرخ آهسته کردن تولیدات داخلی، تضعیف
صورت درآمد، به توزیع نابرابری و تشدید اشتغال
عمل کشور پایدار و هنجار به توسعه برابر مانعیدر

است. کرده
نظامجمهوریاسالمیایرانازابتدایتاسیس،
حلمشکالتتوسعه نفتمحور وکاهشوابستگی
داد. قرار اهدافخود درصدر رانتنفترا به کشور
که  است آشکار کامال سال ۲۸ گذشت از پس اما
اهداف این اجرای اسالمی در حکومت جمهوری
از شدت اسالمی جمهوری است. خورده شکست
کاسته دیگر ایران به کشورهای سیاسی وابستگی
با ایجادیکنظامشدیداغیر دموکراتیک، است،اما
بخش تضعیف مدنی، جامعه نهادهای تضعیف
خصوصی، استقرار سلطهدولتبر اقتصاد، گسترش
تنش و بیثباتی ایجاد و رانتی ساختار تعمیق و
عمال و خارجی، داخلی عرصههای سیاست در

توسعه و مشکالت نفت رانت کشور به وابستگی
است. کرده تشدید را نفتمحور

بر غلبه و نفت به وابستگی معضل حل برای
برنامه توسعه نفتمحور، توسعه مشکالت الگوی
اقتصادسیاسیایرانمیبایستبهگونهایباشدکه
مکانیزمهای و ساختار شدن پویا و شکلگیری از
انجام جلوگیری کند. به لحاظ سیاسی، رانتی
شفاف سیاسی نظام یک استقرار مستلزم امر این
مدنی نهادهای جامعه تقویت  و دموکراتیک  و
خاص یک گروه دست در قدرت از تمرکز که است
نحوی به دهد تا اجازه جامعه به کند و جلوگیری
دولت اعمالنماید. بر را کارآمد نظارتخود و موثر
توسعه الگوی حل مشکالت اقتصادی لحاظ به
ازچیرهشدندولت نفتمحورمستلزمآناستکه
بخش یک شکوفایی شود، جلوگیری اقتصاد بر
حمایت مورد رقابتی و کارآمد نیرومند، خصوصی
کنترل و نفت ثروت از و استفاده عقالیی گیرد قرار
موثر مطلوب و نحوی به آن مخاطرات ریسکها و
کشور بلند مدت برنامه های و چارچوب قوانین در
دارد نهادینه گردد.  ادامه

ـ تجربه ایران نفرین نفت
۳۰ صفحه از بقیه


