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اخبار این شوخی با
هفته

منتظری  دفتر به اطالعات ماموران یورش *
قم. در

خبرش حالی میداده با داشته افطار حتما ـ
بوده! رسیده هم شکموهای اطالعاتی به

راحت  خیال شما آیا * شهروندان بوشهر،
است؟

فردا و امروز را نیروگاه اتمام کار روسیه تا ـ
بله! بکند،

تهران. میالد در برج از اذان پخش *
.(HiFi) «فای «های اذان می گویند این ـ به

سوی  از زنجان دانشگاه دانشجویان * تهدید
اشخاصناشناس.

و این دانشجو دختر به ناقابل یک تجاوز ـ
همههیاهو؟

«گروه  و به سوالنا نامه جلیلی کامل متن *
یک». اضافه به پنج

نفر که دارد یک تصویر از هفت تا فتو کپی ـ
بیالخمیفرستد!

را  خود استعفای کشور، وزیر کردان، * علی
تکذیبکرد.

تایید را آن احمدینژاد که این از بعد البته ـ
نکرد!

سیمای  صدا و از برنامهای * «سیمای» زن
جمهوری اسالمی.

بدون و سینمای صامت به صورت احتماال ـ
کردهاند! پخش صدا

جهان  کشور امنترین ایران * احمدینژاد:
است.

گرگ... همه این با معلومه ـ
در  پیچ مشکالت دچار آمریکا احمدی نژاد: *

خطم! اقتصاد آخر در من شده، میگه پیچ
دارد؟ چه ربطی هستی خط که اول تو به ـ

نابودی. آستانه در ایران زعفران بازار *
بیاورید! زردچوبه بولیوی از جایش به بروید ـ
شالق  و حبس سایت خبری به یک مدیر *

محکومشد.
خارج درز داده به کسی چه این خبر را ـ

است؟
ازورودبهدانشگاه  * یکبهاییرتبهاولکنکور

ممنوعشد.
دیگر مغز  که یک کانادا حال  به خوش  ـ

ایرانی را دزدید!
توسط  دولتی ماموران پیاپی اعدامهای  *

چریکهایبلوچ.
باید بگذاریم خلخالیآباد! اسمش را بزودی ـ

دراویش گنابادیدر یاسوجبازداشت  * یکیاز
شد.

گناباد باید همان  اونجا چکار میکرده؟ ـ
میماند!

تهران. در «قشنگ» سینما تعطیلی *
«زشتی»! کار چه ـ

آب ها آنسوی از

ولی کوتاه خبر چند
خواندنی! خیلی

نیروی  فرمانده رادان، سردار است قرار  *
به دومی سرتیپ بزرگ، از درجه تهران انتظامی
احمدی جای به و کند پیدا ارتقا سرتیپی درجه
اسالمی جمهوری انتظامی نیروی فرمانده مقدم
قراراستخودشخصرهبردرمراسمی شود.گویا
و دختر پسر زن و هر زدن ازای کتک نظامی به
صورت رادان سردار توسط که نوجوان و جوان
«یوتیوب» نشان فیلمهای آن را در گرفته (و
روی یونیفرمو دستمالگردن یک ستاره دادهاند)

فلسطینیاو الصاقکند!
«نگویید  جمله بامزه گفتن بعد از رفاه * وزیر
پساز باقناعت»و بگویید مردم بلکه فقیر، مردم
زیادیازسویمردم رو به این که باخندهوتمسخر
گوهرپراکنیهای نشدیکقدمجلوتر رفتو در رو
هفتهگذشته گفت:«فقر واقعیفقر فکریاست،
کسیکهدرآمدشپایین است الزامافقیرنیست!»
ولی «الزاما» نه روشنفکران ایرانی که از بسیاری
ایران داخل «تصادفا»در و هستند «اتفاقا»فقیر
وزیر رفاه گفته این اعالمیهای در میکنند زندگی
خواستهاند رفاه وزیر از آنها خواندهاند. مسخره را
به و سلمبه کردنکلماتقلمبه بهجای بلغور که
پیش در از بیشتر را آنها و بپردازد مردم کار رفاه

نکند! گیج مطلق خود فقر مورد
که  * سخنگوی نیروی انتظامی تهران گفت
«پرسهزنان» آغاز با برخورد بزرگ بزودی طرح
این سخنگو تعریف دقیقومشخصی خواهدشد.
از«پرسهزن»ارایهنکردامابسیاریآگاههستندکه
جوانانتهرانی بازی) پسر بازی(و استدختر قرار
به اینک گفت سخنگو این کنند. کوفتشان را
اجتماعی، کهتوسط رییس مرحله سومطرح ارتقا

رسیدهایم. بود، پیشنهاد شده محترم جمهور
بود «زنان» با برخورد اول مرحله گفت: وی
با برخورد دوم موفقیتآمیز بود. مرحله بسیار که

موفقیت بسیار هم آن که بود پرسهزن» «زنان
که طرح این و قسمت سوم داشت چشم گیری
به و «پرسه» قرار گرفته دو کلمه «زن» اصل بر
رسیده «پرسه زنان» یعنی خود اختتام مرحله
خواهد همراه به را «ناجا» پیروزی مطمئنا که

داشت.
اسالمی  جمهوری انتظامی نیروی فرمانده *
(و «گشتاپوی ایران «ناجا» در نام مخفف با که
اسالمی»درخارج)معروفاستگفت:۷۰ درصد 
از او بعد هستند! ناراضی پلیس از رفتار مردم
تقیه معذور بهخاطر روزه داریاز اینکه اعتراف به
سئواالتتندخبرنگارانمواجهشد. آن ها استبا
یعنی «ناجا»دارید اینحرف پرسیدند: خودشما
برایکسب رامیزنیدکه خیلیجالباست،اما آیا

دارید؟ در نظر مردم برنامهای رضایت
داد: پاسخ با خنده بالفاصله « «ناجا فرمانده
«ناجا» که از مردم خیلی«بیجا»میکنند البته

ناراضی باشند!
اخراج  با با کله شقی کامل * احمدی نژاد
مدرک جعل به «علی کردان»، که کشورش وزیر
با میکند. مخالفت شده، متهم خود دکترای
جمله حسین از او هواداران از که بسیاری آن
و تهران، چاپ «کیهان»،  در  شریعتمداری
خودم» «سردبیر در درخششمداری! حسین
احمدینژاد تردیدهای برابر در صدایشان و سر
هستند کردان علی حذف خواستار و آمده در
او است. مشغول استخاره به هنوز احمدینژاد
کردان آقای استعفای گفت: خبرنگاران به دیروز
بخش برای ارزیابی به را و آن دستم رسیده به
تا دانشجویان دانشگاه آکسفورد فرستادهام امور

گردد! تایید و ارزیابی

آمریکا انتخابات اخبار
ریاست انتخابات مورد در خبرها هفته این
نبودندو بیشتر زیادهیجانانگیز جمهوری آمریکا
وشرکتهایاین تحتتاثیرسقوطمالیبانکها

بودند. گرفته قرار کشور

دریکحرکتغیرمترقبهدولتآمریکاتصمیم
و  سیستم بانکی به دالر میلیارد مبلغ۷۰۰ گرفت
مریض بتواند این شاید تا کند کشور تزریق مالی
این به توجه با دهد. نجات مرگ از نوعی به را
دولت اختیار در بانکها از بسیاری مالکیت که
در آمد بسیاری صدای و سر گرفت قرار خواهد
سر به آمریکا در کاپیتالیسم و آزاد بازار دوران که

آمده است.
۷۰۰ میلیاردی  الیحه زیاد اعتراض وجود با
کرد وتصویب جورجبوش ازمجلسوکنگرهعبور
که گفت آخرین نطق خود جورج بوش در گردید.
کشور مالی و بانکی سیستم به مردم اعتماد باید
پولشان که کرد تفهیم آنها به و نمود کسب را

نیست. خطر در
مالی و امور اقتصاد از که آنان توضیح به برای
بهطور که گفت می توان نمیدانند زیادی چیز
به  پول مردم دالر میلیارد پرداخت۷۰۰ با خالصه
پولشان که شده راحت خیالشان مردم بانکها،

است! امن بانکها در
نگه  میلیارددالرخودرا نبودمردم۷۰۰ بهتر آیا
بانکها و بهجای گذاشتن پولشان در میداشتند
میکردند؟ پنهان خود تشک و بالش در را آنها

بازار دولت با جنگ
استان مرکز چند و تهران بازار گذشته هفته
ناآرامیفراوانیبود.پس دیگردستخوشالتهابو
ارزش افزوده» بر مالیات «اخذ تصویب قانون از
و در آمد صدای بازاریان سر و آن آغاز اجرای و
و به بسته را در مغازهها اعتصاب عنوان همه به

زدند. دست گستردهای تظاهرات
گذشت از بازاریان بعد دولت گفتکه نماینده
را  خود انقالب سال ۵۷ هنوز شروع از سال ۳۰
بر مالیات هم ریال حتی یک و میدانند طلبکار
گفت: انصاف آمد نمیدهند! نماینده دولت در
بر مالیات درصد سه آیا است! چیزی خوب هم
هنگفتی بازار پول حاجیان افزوده برای ارزش
۳۰۰ برابر به آنها  وقتی که ما است که بپردازند؟
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 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

مهر) ۲۹) اکتبر ۲۰ دوشنبه

ایران در دینی حکومت با رویارویی و زنان جنبش
داوودیمهاجر سخنران:فریبا

آبان) ۶) اکتبر ۲۷ دوشنبه

مدنی جامعه درباره
سخنران:مهدیناظر

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

میخریدن! ما برای صندلی تا چند میدادن رو نفت پول کاش دمغ: آخوند

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265

 بقیه در صفحه ۳۳   

حالمیدهیم؟
این و دولت تهدید ضمن بازاریان نمایندگان
با را کشور اقتصادی شاهراه هستند قادر که
که گفتند و کار خود ببندند کسب کردن تعطیل
حکومت میکنند کشور بر روحانیون زمانی که تا
تمسخر مایه انقالب فرزندان از مالیات  اخذ

بود. خواهد
اعتصاب بازاریان اعتراضو طبقآخرین اخبار
ازقانون دولتراحسابیترساندهواجرایاینماده
معلقنموده است.طبقشایعاتحتی مالیاترا
ساالنه بازاریان برای رضایت دولت که شده قرار
سهدرصد مالیاتبههمهحجره هایبازار پرداخت
درد مجدد سری را که انقالب ترس از و نموده

نمیکنددستمالنبندد!

جدید سوره
برهان  را دانش و علم اهمیت شما بر من  و
باشید برحذر رستگاری جویید.(۳۵) تا راه کردم
است آنچه نیستید.(۷۹)خداوندناظر تظاهر به از
عذاب به را و آنها غضب میکند متظاهران بر و

کرد.(۱۱۳) خواهد فراوان مهمان آتش و دوزخ
آکسفورد سوره
تحصیل به مربوط آیههای

اهللا تومان؟ هزار دالر
اکبر!

به تومان هزار دالر به رسیدن خبر که وقتی
روی از کامپیوتر جلوی داشتیم رسید دستمان
این ما میافتادیم. توقع چرخدار پایین صندلی
۱۴ برابر  (یعنی ۱۴۰دالر بشکه ای نفت با که بود
بدبخت نفت زمان شاه) دالر هم بشکه قیمت
سابق برگردد. خدا تومان ارزش هفت و به شود
را ایرانی  ماهوارههای  برنامههای مجریان  این 
ما دل تو قند داشتند ماه سه دو که کند چکار
دنیایرویایی خودمانمشغول و در آبمیکردند
با تهران در برج میالد سه تا فروش دو و خرید

بودیم. شده دالرهایمان

سوی از ایمیل و تلفن سیل بالفاصله
حتی شد. سرازیر ما سوی به مجله خوانندگان
خودشان در ایالت که نشریه ما را خوانندگانی
به دالر رسیدن زدند و نمیکنند زنگ دریافت
آنها از خیلی گفتند. تبریک ما به را تومان هزار
دالر چند فرستادن با اکنون که بودند خوشحال
و پدر بازنشستگی حقوق برابر صد می توانند

کنند. گارانتی آنها برای را ایران در مادرشان
ریقوی دالر که است سخت بسیار آن که با
قبول تومان هزار به ارزش روزی را تومانی هفت
از دوری  برای  و پذیرفته را باید حقیقت کرد 
ارزیابی صورت زیر به را لیوان نیمه پر افسردگی

کرد:
کار  روز یک با ایرانی هر اکنون آمریکا * در
و خویشاوندخود خانواده میتواندحقوق یکماه
آنها دیگر و کند ایران تقبل محروم در نقاط را

کارکردننباشند! به مجبور
کار آنهاییکهضرب  تومانشدندالر هزار *
دالر  قبالبا سادهترمیکند. تقسیم بلدنبودندرا و
خیلی  دالر به تبدیل ریال کار تومانی ۸۰۰ و ۹۰۰
سختبود. االنخیلیراحتترمی شودفهمید که
تاشغلدارد فالناستاددانشگاه ومعلمی کهسه
پول آمریکا فقر خط زیر یعنی ماه در دالر زیر هزار
یکهای بر ده اینحساباعشاریو میآورند. در
و بود کرده خراب حسابی را کار سابق ارزانتر دالر
همه فکرمیکردند کسیکهیک میلیونتومان در

است! حسابی آدم واقعا دارد درآمد ایران
واحد از صفرها زدن کار تومانی هزار دالر با *
پول ایرانخیلیسادهترمیشودوبهتراستکه به
و خیلی هم نباشیم پولی جدید واحد دنبال اسم

بگذاریم! «دالر» را اسمش ساده
سقوط نفت قیمت بشکه این که به توجه *با
رجبی (کشته داشت به فاطمه بیشتری خواهد
از بعد که میکنم پیشنهاد احمدی نژاد) مرده
سوم» معجزه هزاره کتاب «احمدینژاد انتشار
«احمدی نژاد و عنوان به هم جدید یک کتاب

بفرستد. بازار به تومانی» هزار سه دالر
و رفت باال دالر بهای که چقدر خوشحالم *
دالر ایران که به این رفقایی تومان رسید. هزار به
خریدند خانه و مستغالت در ایران و فرستادند
تبدیل فروش و از بعد چون پکر هستند. خیلی
آمریکاخیلی برگشت آنبه قیمتامالکبهدالر و

کمتر ازسابقپول بهدستشان خواهدرسید. دلم
خیلی خنک شده است!

و  «هزار» دو جشنهای آیا سئوال: * یک
یا زد لطمه ایران پیشرفت به بیشتر ساله پانصد

تومانی؟ دالر«هزار»

تلفن مصیبت های
ایران به زدن

گالبی خیلی هم ایران تلفن های این آقا،
است  و حق ۲۱ آمده قرن انگار نه انگار شدهاند.
بدون اشتباه و صاف میگیری را که شماره وقتی
آمریکا در ما که بشوی. مکالمه وصل طرف به
هستیمسالهای بیشماریاست خاطره«شماره
را فراموش خطها» شدن «قاطی یا اشتباه» و
برای موقعیزندهمیشودکه اینخاطره کردهایم.
سراغ به ایران خود در و آشنایان خانواده با تماس

میزنیم. آنها زنگ به میرویم و تلفن
خوبمیدانید اگر صدای طرف موردمکالمه
تلفن در گوشی کشتی آژیر شبیه چند بوق از بعد
خواهید شنید خانم را صدای این نیامد حتما
که را شمارهای گرامی، «مشترک میگوید: که
دیگرشماره لطفا گرفتهایددردسترسنمیباشد.
شنیدمسعی را صدا این اولیکه دفعه نگیرید!»
خانم این که صدا حدس بزنم کیفیت از کردم
تکنولوژی آیا خارج؟ در یا شده تهرانپر نوارشدر
کامپیوترهای یا است مقصر ایران لگنی آفتابه
این خانم صدای آنجلس؟ لوس هندلی ذغالی و
روزی۱۰۰  ایننوارشرا انگار خیلیعصبانیاست.
هزاردفعهپخشمیکنند!اینخانمبعضیوقتها
مزبور تلفن : و میگوید میشود عصبانی بیشتر
شده قطع آبونمان وجه پرداخت عدم دلیل به
به بابا که بزنی می خواهی فریاد هم چه هر است!
و زدند شماره زنگ این از ساعت پیش یک خدا
دادهاند،خجالتمیکشی پولتلفنرا که گفتند
زدن خجالت داد چونسر صداینوارضبطشده
عصبانی خانم این از دست مرا که چیزی دارد!
دوباره «لطفا میگوید: که است این میکند
شماره دوباره که اگر در صورتی نگیرید.» شماره
بار سه دو دیروز نمی شوم. وصل ایران به نگیرم را

پیرم تمام مادر امیدگپزدنبا به شماره گرفتمو
تحملکردم عصبانیتهایاینخانم بداخالقرا
دوباره میگفت که شدهاش ضبط حرفهای به و
بیستم از دفعه بعد نکردم. نگیرم اعتنایی شماره
گوشی توی کسی و آمد توق و تق صدای که بود
بهت بگم دفعه چند مرتیکه! کشید: تلفن فریاد

نگیر! شماره دوباره

زنانه، دانشگاه های
مردانه دانشگاههای

(۱)
وزارت که طرحی بر طبق خواندم اخبار در
قرار داده ارایه احمدینژاد دفتر همکاری با علوم
مردانه زنانه و تفکیک دانشگاهها به صورت است

گیرد. قرار مورد بررسی جدی صورت به
نتیجه به این ایران ریاست جمهوری گویا
حیواناتی دانشجو پسران و دختران که رسیده

موانع باعث حشری بودن آنها و نیستند بیش
و دانش آنها کسبعلم امر مشکالت سختی در
میشود!قابلتوجه دوستانیکه بهآنهامیگفتم
غیر شدنش مردانه که زنانه و جایی تنها بزودی
یادم تا نیز است. و بود زایشگاه خواهد ممکن
می گفتم وقتی که دوستانی توجه قابل نرفته
(غربی مردانه و زنانه قسمت دو به ایران بزودی
و تبدیل خواهد شد آنها میخندیدند شرقی) و

میخواندند. دیوانه مرا

(۲)
از پسران طرح جدایی دختران از شایعه بعد
آموزشی مراکز مستقل ایجاد و دانشگاهها  در
جنسیتها این از کدام هر برای خوابگاهی و
القاعده سازمان تلگراف از سوی و تلفن چندین
سوی به طرفدار طالبان افغانستان گروههای و
است. ریاست جمهوری ایران سرازیر گشته دفتر
محمود انقالبی حرکت از قدردانی آنها ضمن
احقاق آرمانهای برای او از تشکر احمدینژاد و
اشاره با فساددردانشگاهها اسالم انقالبیومبارزه
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محمد حسین بنخلفتبریزیـ   از ۱ـ  کتابی
بین راه. در مسافر توقف کوتاه

و سزاوارترـ   برتر ـ وسایل آزمایشگاهی ۲ـ  از
کیانیان. اولینپادشاه

و  ناشایست  ـ جیهون رود دیگر نام ـ   ۳
ناپسند.

را  روم که دیوانه امپراتور ـ عربی کشوری ۴ـ 
داناتر. ـ کشید آتش به

تندرستی  کلید میگویند ـ قافیه سخنبا ۵ـ 
صورت. چروک و چین ـ است سالمت و

درس ـ  اتاق ـ و خال خط خوش ۶ ـ خزنده
کین. و سرای مهر ـ است بم مشهورترینش در

ـ بارکشیوحمل و نقلبهگویش  نورانیتر  ۷ـ 
فرنگیمآب.

کودن ـ  و ابله برای جستجو ـ ۸ ـ وسیلهای
رویه قرار میگیرد. زیر

بود. ـ هلن قهرمانش غصهدار ـ ۹
بندریایرانیدر خلیج فارس  یک لحظهـ  ۱۰ـ 

چاپار. اسب ـ خاطر آزرده بسیار ـ
ـ  پارسا  و  زاهد ـ کلوخانداز! پاداش  ـ   ۱۱

بیبنیان.
ـ سستوخوارکننده  پایتخت های اروپا از ۱۲ـ 

شدن. انباشته ـ
و  ارزش  با ـ  کتاب درون عشاق  از ـ   ۱۳

قیمتی.
کارش  ـ مدائن در ساسانیان پایتخت ۱۴ ـ
عددی ـ  است نوشته  و کتاب توزیع  و  چاپ

است.
نویسنده  خوشبو ـ گیاه خوش و بوی ۱۵ ـ

رمان«هاکلبریفین».

شنای  قهرمان اسالم ـ موذن نخستین ـ ۱
مدال صاحب هفت که مونیخ در المپیک آمریکا

طال شد.
«نگهبانان  قرن ۱۷ خالق هلندی نقاش ۲ ـ

آخر. حرف ـ خودراضی از و لوس ـ شب»
به چیزی در گویش خودمانی! ـ  ۳ ـ اشاره
مشبک چوبی جعبه ـ نیافتنی دست آرزوهای

سربی. حروف
ورزش  در بازی زمان ـ کشاورز افزار دست ۴ـ 

المذهب. و بی دین ـ خشن

وسیله  واقع در اما گرفته نام میوهای از ۵ ـ
زینت کالم و آرایش در علمی ـ است جنگی 
پوشانده را بدن بیشتر که باریکی رشتههای ـ

است.
ـ شهری  ـ سبب قدرتمند و  زور پر  ـ  ۶

نزدیکتهران.
با  کوبیده کنجد مخلوط ـ حاال ـ همین ۷

زهدان. و رحم ـ عسل یا شیره
نام  به دارویی است گیاهی ـ حاتم قبیله ۸ـ 

و توان. طاقت ـ تاجریزی روپاس یا
سوار استـ   بر انگشتری ـ ۹ـ  شهر روشنایی

ننوشت. خط و نرفت مکتب به که آن
حسد  ـ ناپاک ـ اتازونی در شهری ـ  ۱۰

ورزیدن.
باربران هیمالیایی  جوشهای ریزدربدنـ ۱۱ـ 

ماشین. موتور کردن روشن برای وسیلهای ـ
بند ـ  شکم پاکدامنی ـ ۱۲ ـ پرهیزکاری و

پیما. بیابان و آهننورد زوزهکش
است و  سماق ـ شعری قالبهای ۱۳ ـ از

فرزندان. ـ مسخرگی و شوخی
ـ علممعرفت  القاباروپایی  ـ از یکویک  ۱۴ـ 

پسیکولوژی. النفسیا
باقی  دنیای به  ـ گذشته روزگاران  ـ  ۱۵

شتافتن.

سوم دو از که بیش دادیم قبلی نشان مقاالت در
مقاطعهکاران شرکت ها و عمل به در مبلغ این

میرسد. غرب
بدون اکتبر ۲۰۰۸، ماه هشتم «فیگارو»، ۸ـ 

خبررسان. و خبرده نام ذکر
برای مذاکره  آقایکرزاییپیامیبهمالعمر ـ ۹
قطعی القاعده با عمر مال است. پیوند فرستاده
به نیست. خوشبین اقدام این به آمریکا است.
«فیگارو»،  بانو ایزابل السر، در گزارش از نقل

اکتبر۲۰۰۸.                     هشت

روان  رسانهها در «شکست» کلمه چون ۱۰ـ 
کند. سرسختی طالبان است ممکن است شده

زیر  در یا و متن ذکر شده در منابع بر عالوه *
زیر مستندات از مقاله این نگارش برای نویس،

شده است: بهره گرفته
می ۲۰۰۸، ماه دیپلماتیک»، «لوموند ۱ ـ
 J. از آمریکا» خالفت اسالمی و «اندیشه مقاله

P. Filiu

آگوست. ماه تایمز»، «فایننشال ـ ۲
«لوموند»،مقاله«مشکلبزرگپاکستان»  ۳ـ 

J. L. Racine از
نظامیافغانستانکنونیتهیهشده  نقشه ۴ـ 

.Cecile Marin وسیله به

رویاشکن افغانستان:

که میرود را ظاهرا همان راهی «اصولگرایان»
کرده بود: به مفهوم دیگری بیان مرحوم شریعتی
اسالمبدونروحانیت، و اکنونجمهوریاسالمی
یک رکن احمدینژاد حکومت بدون روحانیت.
رانده خود از تدریج به را اسالمی جمهوری پایهای
نیز اسالمی جمهوری پایهای دیگر است.رکن 
مالیات داشت. نخواهد بهتری سرنوشت ظاهرا
دنیا نیست و در جدیدی پدیده بر ارزش اضافی
در آزاد بازار بر اقتصادهای مبتنی همه در تقریبا
سرانجام نیز اسالمی جمهوری دارد. رواج جهان
به زیاد تاخیر با که است افتاده آن اندیشه به
مالیات این درصدی سه نرخ بپیوندد. قافله این
نرخ (این باشد دنیا در کمترینها جزو شاید هم
دو کاالها اکثر برای جهان کشورهای در غالب
با نرخ کشوری این، در عالوه بر است). رقمی
سه  مالیات یک اجرای ۲۷ درصد، رسمی تورم
پس درصدیحتی چندانمحسوسهم نیست.
جمهوری در مالیات این اجرای که است چگونه
آن مغازه داران و کسبه وسیع اعتراض با اسالمی
فراصنفیروبرومیشود همبهصورتسرتاسریو
جمهوری  ۳۰ ساله در دوران بار برای اولین و
بزرگ شهرهای از اعتصاب وسیعی موج اسالمی
اجرای قانون مالیات بر میگیرد؟ را در کشور
تقریبا مراتب باالتر در به با نرخ که اضافی ارزش
مراتب به تورم نرخ جهان با دیگر کشورهای همه
در چرا میگیرد صورت زیاد مشکل بدون پایینتر
اعتصاب و با این همه اعتراض جمهوری اسالمی
ارتباطجمهوری قطع اینامر آیا مواجهمیشود؟
به بازار را یعنی پایهای دیگر خود رکن اسالمی با

نمایشنمیگذارد؟
اینمسالهوقتیبیشتر روشنمیشودکهتوجه
به مغازهداران(و کسبه و ایرانبسیاری از کنیمدر
کتاب دقیقیاز خصوصکسبه خرده پا)حسابو
که و همچنان نمی دارند نگه فروش خود و خرید

راحتی می کنند به فرار مالیاتها پرداخت سایر از
کنند فرار نیز مالیات این پرداخت از میتوانند
مخالفت دالیل از را امر این دقیقا برخی، (گرچه
خواهند شد مجبور که گفتهاند و خود شمردهاند
را عوض خود کار روش قانون این برای اجرای
هر به گرفت). جدی این ایراد را نباید ولی کنند،
شکلکهبه مسالهنگریستهشود،اینامر قابلفهم
اجرایقانونارزشاضافیسهدرصدی نیستکه
از  آن هم ۲۷ درصدی دارد، تورم کشوری که در
بوده نزدیک بازار این حد به تا که حکومتی سوی
این مگر شود. روبرو اعتصاب موج این با است
اعتصابیکانگیزه اینبگذاریمکه بر فرضرا که
با بازار نزدیک رابطه که این یا و دارد، سیاسی
شده اخالل دچار اسالمی در جمهوری حکومت
سومین دهه پایان در اسالمی جمهوری است.
پایه ای خود رکن دو با ارگانیک رابطه حیات خود
حفظ شد برای خواهد مجبور و دست داده از را
بهارگان هایامنیتی خویشبیشازهرزماندیگر

شود. متکی خود نظامی و پلیسی و
روحانیتبا حکومت و مخالفت مشترکبازار
آن علیه  وسیع اجتماعی حرکت یک به شاه 
انجامید. به آن به سقوط سرانجام که منجر شد
نیست، دالیلمختلفی که جایطرحآن در اینجا
نمیتوانبا قرینه سازیبهایننتیجه زودرسرسید
کهپس اکنون نیززمینههایانقالبدیگریفراهم
اعتصابی بازار نه و ناراضی روحانیت نه میشود.
بلکه انگیزهچندانیبرای سقوط حکومتندارند،
بهدنبالتغییررفتارآنبهنفعخودهستند.تجربه
آموخته دیگر بسیاری از نیروهای به انقالب تلخ
بازار حمایت و روحانیت فرضی اتحاد که از است
روشن واقعیت یک بگذریم، که این از نکنند.
رابطه دست دادن اسالمی با از جمهوری است:
بازار و روحانیت اساسی رکن دو با خود ارگانیک
به به تدریج خود سرکوب قاهره به نیروی اتکا و
صف حکومت هایاستبدادیکالسیک،والبتهاز
و مردم با رابطه آن و آن، میپیوندد، مذهبی نوع

نهادهای مختلفاجتماعیدگرگون میشود.

و... روحانیت میتوانجدایی نیز فرم هرمنوتیکی بیتوجه به دیدگاه از
که نکته است این به بیعنایتی برد. معنا پی به
هرمنوتیک با اندیشه در برخورد را آشوری آقای

است. کشانده بی راهه به
یافتههای خود پایانی کتاب فصل در پالمر
درسیاصل فشردهمی کند بینشهرمنوتیکی را
روشها» و «روش پیرامون  آنها  از یکی که
ادبی تفسیر آغاز نقطه نباید هرگز «فرم است:
عنصر عنوان به لحظه دریافت آن یا گیرد قرار
تلقی شود. ازمحتوا اثرجدا واقعی زیبايیشناسانه
از وحدت یا و محتوا از فرم که باور برعکس این
نشان کژفهمی است تفکیکپذیر اثر معنادار کل
پیشفرضهایفلسفینادرستناشی از استکه
زبانی حادثه ادبی، تفسیر آغاز نقطه میشود...
«چه خود اثر این که است، یعنی اثر دریافت
و بیان میکند ادبی اثر آنچه می گوید». نیروی

با اثر است و ما معنادار برخورد نه فرم آن، دلیل
برعکس، جدا باشد. فرم از نیست که چیزی این
ما آن با و از درون فرم با از طریق اثر ادبی هر
گفته آنچه فرم و درونی میگوید. یگانگی سخن
و تجربه حقیقت درونی وحدت میشود اساس

میآورد.» پدید را زیباییشناسی
بر بینش هرمنوتیکی ترتیب، تاکید این به
تفسیر، عنوان نقطه آغاز جای فرم، به به معنا،
و روسی صورتگرایان آنچه با متفاوت زبانی
ما روی پیش میبرند به کار نو نقد نظریهپردازان
در را همه این ها که مشترکی اما نکته میگذارد.
گسترهواحدیبهنام تئوریادبی امروزبههمپیوند
در محتوا فرم از جداییناپذیری تاکید بر میدهد

است. ادبی اثر متن یا شناخت فرایند
ادبی» «فهم جداکردن که آن سخن فشرده
گرفتن نادیده نیز و معنایی»، ساختار «فهم از
روشی یعنی شناخت ساختار معنایی ـ در فرم

مدرن» غزلهای «فهم به نام آشوری آقای که
مدرن» ـ با دادههای «نقد کار میبرد به حافظ
این سخن این از منظور نمیرسد. نظر به سازگار
نیستکهبگوییمبحثپیرامونمضامیندردیوان
حافظ بی توجه بهعنصرفرمناممکن است.در این
ذهنیت یا عرفانی نگرش چون مضامینی دیوان
به غزل ها از که در بسیاری دارند وجود خیامی،
و، بیآنکه می شوند تکرار صورتهای گوناگون
غزل ها این میان ساختاری و درونی پیوند هیچ
برقرارسازند،نوعیپیوستگیمعنايیدرمجموعه
به ویژگی میآورند. همین به وجود دیوان اشعار
بر عرفانیچیره دیدگاه استتا ایشانامکانداده
فرم به شناخت نیاز که آن بی را از غزلها پاره ای
ما مورد تاکید نکته دهند. مورد بررسیقرار باشد
ناشی ایشان این روش را اینجا این است که در
که حالی در میداند هرمنوتیکی» «دیدگاه از
موید و هرمنوتیکی معرف دیدیم دیدگاه چنانکه

چنینشیوهاینیست.
                                 ادامه دارد

حافظ درباره کتاب جنجالبرانگیـزترین به نگاهی

روح و هنوز زنده بوده که جنبش طالبان کرده اند
دمیده ایران اسالمی جمهوری در آرمان های آن
گروه سیاسی فعاالن یکی از عمر مال شده است.
کرده پیشنهاد افغانستان ضمن این که طالبان
و حذف شده مطلق طور به زنان هرگونه تحصیل
دانشگاهها ثبتنام در و کنکور رسیدن به از آنها
موفقیت آرزوی احمدینژاد برای شوند محروم

نموده است.

ادبی بخش

سوسولی کوتاه شعر
میزند موج آن در زندگی که هستی شعری تو

چنین است: شعری که
زندگی... زندگی... زندگی... زندگی...

۸۸ انتخابات سوی به
آینده جمهور رییس انتخاب برای رقابت بازار
کمی آمریکا مثل نفهمی دارد بفهمی هم ایران
اینکه محمد از بعد میشود. و هیجانانگیز گرم
سال انتخابات احتمالی کاندید را خود خاتمی
را خود عمامه هم کروبی مهدی نامید، آینده
هم ما گفت و انداخت مبارزه میدان داخل به
دوره در است که همان مهدی کروبی هستیم!
انتخابات که این سر بر فراوانی صدای و سر قبل
که این از قبل گفت و انداخت راه به است قالبی
کاله از تمامشوداسماحمدی نژاد شمارشرایها
انتخابات که این بر مکرر تاکید ضمن او آمد! در
آن در است دوباره حاضر گفت که است قالبی
رهبر سوی از که را خود صالحیت شرکت کند و

نکند. حرام است شده ابالغ
سوی از احمدینژاد مجدد انتخاب که آن با
بچههایاطالعات و بر و چاپتهران، «کیهان»،
پیشبینیو گارانتی شده است چندنفر دیگرنظیر

را خودشان دارند و نوری قالیباف و عادل حداد
دور در انتخابات شرکت و برای میکنند لوس

برداشتهاند. خیز
قبلی دوره که احمدینژاد شکست احتمال
و گسترده فحشا فقر و با ریاستجمهوریخود را
تخریبشدیداقتصادو با سرکوبمخالفانهمراه
بازرگانیووضعمالیایرانوتضعیفآبرویایرانیان
کرده، سپری کامل موفقیت با جهانی مجامع در
او بسیاریامید دارند اما است. تصور دور از بسیار
پیروزنشدهوبتوانندلکوموتیوبدونترمزحکومت
بهنحویمتوقف ودر خطصحیحقراردهند. را او
آیا درصورت خبرنگاری ازاحمدی نژادپرسیدهبود:
به ایران برای ریاست جمهوری نشدن انتخاب
گشت؟ بازخواهید معلمی یعنی خود سابق کار
مسلما جواب منفی است او جواب داده بود: و
که هستم مطمئن نخواهند مرا ایران مردم اگر و

میتوانم خارج در شدید خود محبوبیت میزان با
لبنان به مقام کشور فلسطین و حداقل در دو

ریاست جمهوری برسم!

به  ۱۰۰ میلیونی رشوه
مجلسنشینان

 ۱۰۰ ایران پرداخت در گذشته داغ هفته خبر
مجلس به هر یک از نمایندگان تومان میلیون
چند حتی آورد. در همه را صدای و سر که بود
هیات از جمعه نماز خطبههای در جمعه امام
انتقاد مبلغ این پرداخت برای مجلس رییسه
از که خرمشهر جمعه امام جمله از کردند؛ شدید

زمین کوبید. بر را خود عصبانیت عمامه

احمدینژاد را پول این که است شده شایع
به رشوه عنوان به و نمایندگان رضایت برای
نمایندگان از برخی است. کرده پرداخت آنها
دریافت این اظهار خوشحالی از مجلس ضمن
سفره چرا پولنفتسر پولبهخبرنگاران گفتند:
مردمکمتر نیاید؟ ما کجایماناز نمایندگانمردم
پول نفت که شد داده توضیح که است؟ وقتی
مردم سر سفره به و هنوز کرده لولهها گیر در
را پول گریهکنان مجلس نماینده چند نرسیده

دادند! پس
نحویپرداخت این۱۰۰  به دولت سعیمی کند
نوعیوام میلیونتومان را توجیه کند وحتی آن را
برای کند. مسکن قلمداد اتومبیل و خرید برای
کندنقال قضیه وخاموشکردن صدای مخالفان
۵۰ میلیون  مبلغ و بخشش قرار است بذل این

جمعهها پخش گردد. امام تومان نیز بین


