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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

داده است .در قرآن اهدایی امام جمعه این آیه آمده
بود :محسن ،بزن توش ما هواتو داریم!
محسن رضایی قبال هم دوبار کاندیدای ریاست
جمهوری شده بود و هر دو بار با اختالف زیادی از
رقبای دیگر عقب افتاده و باخته بود.
او گفت :من این اصطالح آمریکایی که میگویند
3 stikes and you are outرا قبول ندارم و به «تا سه
نشه بازی نشه» بیشتر معتقدم!

صدقههای دولتی طالبان استفاده مادی نمایند
اما من فکر نمیکنم با این سند که مثل مدرک
دکترای عوضعلی کردان خودمان آبکی و گالبی
است بتوان دل حوریهای بهشتی را به دست آورد.
نه این که بگویم حوریان بهشتی به جعلی بودن این
سند مشکوک خواهند بود بلکه برای این که دارنده
سند نمیتواند آن را با خودش به بهشت ببرد و به
حوریان نشان دهد!

سند شهادت!

منابع ارزی بیسابقه!

چالشهای ۹۲

سخنگوی وزارت اطالعات و امنیت جمهوری
اسالمی در یک نشست خبری با خبرنگاران که بطور
مخفی و سری برگزار شده بود اعالم کرد که سه
تا چهار ماه آینده رژیم با چهار چالش بزرگ رو در
رو خواهد بود و هر کدام از این چالشها میتوان
مسیر انقالب اسالمی ایران را تغییر دهد .او گفت
این چالشهای چهارگانه جشن چهارشنبهسوری،
عید نوروز ،سیزده بدر و انتخابات آینده خواهد بود!

با اجازه قرآن!

محسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام جمهوری اسالمی ،اعالم کرد که رسما خود را
کاندیدای ریاست جمهوری دور آینده خواهد کرد.
او به خبرنگاران گفت :چند روز از خودم
میپرسیدم که مصلحت نظام چیست؟ و به خودم
در پاسخ جواب دادم که خودم رییس جمهور بشوم
و این جواب خیلی به مذاق من خوش آمد!
او اضافه کرد :با همسرم مشورت کردم و او هم
مصلحت دانست که مصلحت نظام در این است و
گفت :کجای تو از این کوتوله هاله نوری احمدینژاد
کمتر است؟ و دیدم که حق با اوست.
محسن رضایی گفت :در حقیقت قرآن اجازه
حضور مرا در انتخابات به من داد.
او گفت :امام جماعت مسجد صالحالدین
سنندج دیروز بعد از برگزاری نماز ،قرآنی به من
داد که امروز آن را در مسیر سنندج به دیواندره باز
کردم و دیدم که قرآن طی آیهای به من این اجازه را

شبه نظامیان طالبان که هنوز در افغانستان و
پاکستان به فعالیت مشغولند تا به حکومت سابق
خود بازگردند در یک اقدام بیسابقه دست به چاپ
مدرکی به نام «سند شهادت» زدند.
طالبان معتقد هستند که با شهید شدن در
عملیات انتحاری مستقیم به بهشت میروند.
سند شهادت که به زبان اردو نوشته شده و مثل
یک اسکناس یورو یا دالر خوشگل و رنگی چاپ
شده تایید میکند که دارنده سند اهل بهشت
است! این سند را فرماندهان طالبان پیش از
کشته شدن شخص مسئول عملیات انتحاری به
او اعطا میکند.
با آن که جعل سند و قباله زمین و خانه و نکاح
در این منطقه مانند کشور خودمان ایران بسیار رایج
است تاکنون خبری در مورد جعل این نوع سند
گزارش نشده است.
احتماال در این سند شهادت مانند مدرک دیپلم
و لیسانس و دکترا جمالت زیر آمده است:
طبق اساسنامه وزارت آموزش و پرورش و
تحصیالت عالیه با تایید شورای عالی طالبان
دارنده این سند موفق به گذراندن امتحانات نهایی
تروریستی ـ انتحاری در خرداد ماه سال جاری
گردیده و این دیپلم و سند به او داده میشود.
معدل کتبی امتحانات نهایی آدمکشی ۱۶
و معدل کل  ۱۴و نیم میباشد .نمره انضباط یا
شرارت  ۲۰میباشد.
ممکن است که بعد از مرگ این دانشجوی
دانشگاه شهادت ،بازماندگان او بتوانند از

در چهارچوب مذاکرات منع فعالیتهای
هستهای و اتمی و غنیسازی اورانیوم ،دور جدید
مذاکرات جمهوری اسالمی با گروه «پنج بعالوه
یک» در قزاقستان پایان یافت .این مذاکرات مانند
مذاکرات سالهای قبل نتیجه مهمی نداشت و تنها
توافق مورد تایید دو طرف مذاکره این بود که توافق
کردند که ماه آینده دوباره مذاکره کنند!

هر دوره بدتر از دوره قبل

در دنیای کاتولیکها

محمد رضا باهنر ،نایب رییس مجلس شورای
اسالمی و دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین (با
جامعه مهندسین اسالمی اشتباه نشود) ،اعالم
کرد که طبق نظرسنجیهای دقیق دولت هاشمی
رفسنجانیومحمدخاتمیصدرنشیناننظرسنجی
از مردم در مورد کاندیداتوری رییس جمهور آینده
میباشند.
او گفت :به نظر میرسد که مردم ما حمکرانان
دورههای قبل را همیشه بهتر از حکمرانان فعلی
دوست داشتهاند.
او اضافه کرد :امیدوارم این دوست داشتن به
زمان شاه سابق برنگردد چون کار همه ما خراب
میشود!
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به گزارش «بی بی سی» ،حیدر مصلحی وزیر
اطالعات جمهوری اسالمی از ضربه زدن این
وزارتخانه به مجموعهای متشکل از  ۶۰۰خبرنگار
که  ۱۵۰نفر آنها در داخل ایران و بقیه در خارج از
کشور فعالیت رسانهای دارند و فعالیت خود را با
هم هماهنگ میکردند ،خبر داد.
وی در جواب خبرنگاری که پرسیده بود :منظور
شما از ضربه چیست؟ گفت :ضربه یعنی این که
این خبرنگاران نتوانند خبر تهیه کنند؛ مخصوصا
در ایام انتخابات!

محمود احمدینژاد طی جلسهای با مدیران
عامل بانکها و یا مدیران عامالن بانکها گفت:
منابع ارزی کشور از هر زمان دیگری بیشتر است
و حجم منابع ارزی کشور از لحاظ تاریخی بینظیر
است .او گفت :حتی در زمان کوروش و داریوش
اینقدر منابع ارزی مخصوصا دالر وجود نداشت.
وی در جواب خبرنگاری که پرسیده بود :پس
چرا دالر بدمصب هنوز سه برابر سال قبل باقی
مانده است؟ گفت :آقا سئوال انحرافی نکن .مثل
این که شما هم برای «بی بی سی» یا «صدای
آمریکا» کار میکنید؟
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همانطور که شنیدهاید پاپ اعظم ،جوزف
آلیسوس راتزینگر مخفف به پاپ بندیکت ،چند
هفته قبل از مقام خود به علت کهولت سن استعفا
داد .چند روز دیگر قرار است پاپ جدید توسط
کاردینالها یا اسقفهای اعظم انتخاب شود.
توصیه من به دوستان مسیحی که پاپ بندیکت
مرجع تقلید آنها بود این است که در فاصله زمانی
این خالء یعنی رفتن پاپ قدیم و آمدن پاپ جدید تا
آنجا که میتوانند عشق و صفا کنند و از گناه کردن
نترسند .مطمئن باشید کسی نیست که اعمال شما
را به خدا گزارش کند!

()۲
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یکی از بزرگترین مقامات کلیسایی انگلیس
که نماینده پاپ اعظم در این کشور است (مثل
نماینده ولی فقیه خودمان) اسقف کیث اوبراین،
به انحرافات جنسی و اغفال نوجوانان عضو
کلیسایش اعتراف کرد و از همه قربانیان سکسی
خود معذرتخواهی کرد.
او به خبرنگار مخصوص واتیکان گفت :همه
اینها تقصیر پاپ اعظم است که ازدواج کردن
اسقفها و کشیشان را آزاد نمیکند.
او گفت :اگر من هم مانند مالهای ایران دو سه
تا زن صیغه پیر و جوان داشتم هرگز به این پسر
بچهها نگاه چپ نمیکردم.

()۳

چند روز دیگر قرار است گروهی از کاردینالها
و اسقفها پاپ جدید را انتخاب کنند و برای پاپ
بندیکت جایگزین تعیین کنند .مراسم انتخاب به
صورت سری در واتیکان در قسمت بیت رهبری
انجام میشود .این گروه انتخاب کننده در صورت
توافق بر سر پاپ جدید از شومینه عظیم کلیسا
دود سفیدی را به بیرون میفرستند .اگر دودی
بیرون نیامد یعنی هنوز آنها دارند تصمیم میگیرند
و اگر دود سیاه بیرون آمد یعنی حد نصاب آراء
کسب نشده است .بیچاره اداره آتشنشانی شهر
واتیکان را بگو که اگر واقعا دود سیاهی بلند شد و
نیمی از واتیکان در آتش شعلهور شد نمیداند این
قسمتی از برنامه انتخابات است و یا واقعا جایی
آتش گرفته است!

()۴

پاپ اعظم بعنوان رهبر کاتولیکهای جهان از
مال و ثروت فراوانی برخوردار است .از کمکهای
مردمی عادی در کلیساهای کاتولیک سرتاسر جهان
گذشته فقط کمکها و صدقههای مافیای ایتالیا که
در کار قمار و فحشا و خرید و فروش مشروبات الکلی
و مواد مخدر است سر به بیلیونها دالر میزند.
واتیکان ،یعنی بیت رهبری ،بزرگترین زمیندار اروپا
بعد از ملکه انگلستان میباشد (دقیقا همانطور که
رهبر معظم ما نیمی از خاک ایران را با سند و قباله
رسمی به نام خود و خانواده و گروههای دنبالهروی
خود کرده است).

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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به حساب ساده اگر واتیکان تمام زمینهای
خود را یکجا بفروشد و به مسیحیان جهان هم
سهم کوچکی بدهد و چند دالری هم به مسلمانان
و یهودیها و بوداییهای جهان کمک کند ریشه
فقر و گرسنگی یک روزه میخشکد.

احتکار پسته

سخنگوی نیروی ضربتی پلیس تهران اطالع داد
که درست به موقع و قبل از شب عید توانستهاند
یک انبار بزرگ احتکار پسته را کشف و ضبط نمایند.
قرار است قیمت پسته در آستانه سال نو به حدود
 ۵۰تا  ۶۰هزار تومان به هر کیلو برسد .کاالهای
احتکاری و مواد مخدر و اموال دزدی طبق قانون
اساسی جمهوری اسالمی پس از ضبط قانونی
مالکیت آن به دولت منتقل شده و صاحب کاال
هیچ حقی در مورد آنها نخواهد داشت.
گویا از سوی دولت به صاحب این پستههای
انبار شده پیشنهاد شده که اگر این پستهها را به
قیمت کیلویی  ۳۰هزار تومان بفروشد میتواند از
تخفیف در مجازات برخوردار شود .گفته میشود
که شخص محتکر از این کار سر باز زده و گفته
درست است که اقتصاد مال خر است ولی من خر
نیستم که به مالم آتش بزنم!
قرار است این شخص به زودی در «صدا و
سیما»ی جمهوری اسالمی ظاهر شود و اعترافاتی
در مورد این که این پستهها را برای انقالب بعدی و
برگشتن به رژیم سابق و آزاد شدن نوشیدن آبجو با
پسته انبار کرده است به مردم ارائه کند.

توفان شن علیه «آرگو»

گویا در واکنش به موفقیت جهانی فیلم «آرگو»
که درباره گروگانگیری آمریکاییان در روزهای بعد
از انقالب و نجات گروهی از آنها توسط ماموران
ویژه سازمان «سیا» میباشد از سوی جمهوری
اسالمی قرار است فیلمی به نام «توفان شن»
ساخته و به بازار عرضه گردد .فیلم «توفان شن»
ماجرای ورود هلیکوپترهای آمریکایی به خاک
ایران را برای نجات گروگانها بیان میکند که طی
آن این هلیکوپترها به واسطه توفان شن طبس
سقوط میکنند و ماموریت نجات آمریکاییها عقیم

میماند .مذهبیهای طرفدار رژیم توفان شن را به
«فوت کردن امام خمینی» و چپهای اسالمی
حمله نیروهای روسی به این هلیکوپترها توجیه
کرده بودند و تئوری توفان شن را رد کردهاند.
حسن عباسی که یکی از تئوریسینهای امروز
جمهوری اسالمی است و در هر زمینهای از
دکترهای فیزیک اتمی ،علوم پزشکی ،علوم سیاسی
و حتی گاهی دکترهای دامپزشک ایران پیشرفتهتر
است میگوید که فیلم «آرگو» برای پوشاندن اشتباه
احمقانه آمریکا ساخته شده است.
حسن عباسی میگوید :آنها هشت هلیکوپتر
را فرستادند که  ۵۲گروگان را آزاد کنند .در کجای
دنیا شما میتوانید بیشتر از شش نفر در یک
هلیکوپتر بنشانید؟ آنها باید حداقل نه هلیکوپتر
میفرستادند تا اگر ریاضیات آنها خوب نیست و
عدد  ۵۲تقسیم بر شش و هفت و هشت نمیشود
و اعشار میآورد آبروی آنها نرود (البته آقای عباسی
خلبان این هلیکوپترها را در فرمول ریاضی خود
به حساب نمیآورد که تازه یک هلیکوپتر هم نیمه
پر میماند)
عباسی میگوید :اگر همه گزینههای نظامی
آمریکا که روی میز است اینگونه باشد و  ۳۵سال
بعد با فیلم «آرگو» این گزینه نظامی را رو کنند
کارشان حسابی خراب است!

کلمات عمیق

یک نوع تعریف بدبختی این است که عیدی
دولت به مردم معادل قیمت یک کیلو پسته گردد؛
آن هم نه پسته کله قوچی.
دکتر شریعتی در مراسم گودبای پارتی
احمدینژاد

گفت و گوهای تلفنی
با ایران

با یکی از رفقای قدیمی که در ایران است
هر از گاهی گفت و گویی تلفنی دارم و از حال و
احوال یکدیگر باخبر میشویم .رفیقمان زیاد تیز و
زرنگ نیست و نیمی از جوکها و شوخیهای مرا
نمیگیرد و یا دو سه دقیقه بعد دوزاریاش میافتد.
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خودتان قضاوت کنید.
آخرین مکالمه تلفنی ما اینچنین بود.
رفیقم پرسید :شنیدم قیمت خونه و زمین
آمریکا هم باال رفته؟ درسته؟
گفتم :آره ،چطور مگه؟
گفت :آخه میگن همه چیز از آمریکا شروع
میشه .زمین اونجا تکون بخوره اینجا هم تکون
میخوره.
گفتم :پس اگر لوس آنجلس زلزله بیاد قیمت
خونهها در ایران وحشتناک باال میره؟
گفت :منظورت چیه؟
گفتم :ولش کن بابا!
گفت :شنیدم اونجا گوشت اسب و خر و قاطر
را قاطی گوشت گاو کردهاند و به مردم فروختهاند.
گفتم :نه! توی اروپا بوده نه آمریکا.
گفت :هر دوتاش اونور آبه دیگه!
گفتم :ولش کن بابا...
گفت :تو هم گوشت قاطی خوردی؟ چطوری
میشه فهمید توی گوشت گاو گوشت خره؟
گفتم :نمیدونم .ما که بیشتر اوقات گوشت
خوک میخوریم ،مزههامون قاطی شده...
گفت :منظورت چیه؟
گفتم :ولش کن بابا...
گفت :خوبه که اینجا ما از این اشکاالت نداریم
و مجبور نیستیم گوشت خر بخوریم.
گفتم :احتماال برای این که خوردن گوشت
مسئولین جمهوری اسالمی جرم قانونی دارد.
گفت :منظورت چیه؟
گفتم :ولش کن بابا شوخی کردم...

شوخی عکسی

از عکسالعمل این بچه معلوم است که اهل فتنه سبز است!

جلوی آینه این میز قرار گرفته بود روی صندلی خود
سر و ته نشسته بود؟

از همه جا ،از همه چیز...

برای این که با افسردگیام مبارزه کنم به جای
خوابیدن در ساعت خواب در آن ساعت بیدار
میشوم و به جای بیدار شدن با ساعت در آن
ساعت میخوابم.

***

افکار بزرگان

قدیمها مجبور نبودم زیاد دروغ بگویم .راستش
را بخواهید اخیرا خیلی میل دروغ گفتن پیدا
کردهام؛ حتی مواقعی که مشروب میخورم و مستی
باید راستی باشد.

ملتی که جناق شکستن و بازی تیله انگشتی
محبوب آنها است نباید انتظار بیشتری از رژیم
اسالمی ایران داشته باشد.
دکتر شریعتی (بعد از بازی با گیم ترمینیتور )۳

***

افکار عمیق

***

از خودم میپرسم راستی چرا به میز توالت
خانمها میگویند میز توالت؟
آیا اولین زنی که برای آرایش صورت خود در

ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
Damavand Cultural Foundation

وقتی با زنم ازدواج کردم مثل هلو بود .االن
مثل پرهلو شده...
سعی کردم برای این که آدم خوبی باشم همه
آدرسهای دنیا را حفظ کنم.
شاید یک روزی ،یک کسی یک آدرسی بپرسد.
خوب نیست شرمندهاش بشوم.

***

ایران از معدود کشورهایی است که «حق تقدم»
در رانندگی به مدل و قیمت اتومبیل بستگی دارد.

***

یکی از رفقا یک شرکت رفع گرفتگی لوله باز
کرده و برای تبلیغات شرکت از اسم کوتاه شده و
مخفف «رگل» استفاده کرده .او تا امروز حتی یک
ت تهرانی نگرفته است.
تلفن هم از خانمهای فمنیس 

***

خانمه از این شرکتای بازاریابی زنگ زده و
میگه که با نصب این دستگاه روی کنتور هزینه
برقتان ماهی حدود  ۳۰درصد کاهش پیدا میکند.
بهش گفتم :سیم برق خونه را وصل کردم به
دکل برق کوچه و برقمان مجانی است .قرار است
فردا برم خونه این خانم و برقش را وصل کنم به برق
دولتی و قرار شده ماهی  ۳۰درصد از صرفهجوییاش
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ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﺁﺭﺵ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﺭﭺ ) ۲۰۱۳ﺍﺳﻔﻨﺪ (۱۳۹۱

ﺳﺒ ﺯﻧﺪﮔ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﺳﻼﯾﺪ

ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮ ﻣﺑﺮﺩ؟

ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻠﺴﻪ :ﭘﻨ�ﺷﻨﺒﻪ  ١۴ﻓﻮﺭﯾﻪ ٢٠١٣

ﺗﻮﺳﻂ :ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ

)ﺭﺋﯿﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯼ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﻫﻨﺮ
ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎﻭﺳﻮﻥ(

ﭘﺬﯾﺮﺍﺋ� ﻭ ﺻﺮﻑ ﺷﺎﻡ ٧ :ﻭ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  ٨ﺷﺐ * ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ� ٨ :ﺷﺐ

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ

ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ :ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﺎﻇﻢ ﺩﺍﻭﻭﺩﯾﺎﻥ
ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺎﺏ

ﺯﻣﺎﻥ :ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۰ﻣﺎﺭﭺ ۲۰۱۳

ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﺋﯽ  :ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﻭ ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ

***

پدر بد یعنی پدری که میگه کله سحر بلند شو
و برو توی صف نون و نون بخر بیار خونه.
مادر خوب یعنی مادری که به پدر میگه :بگذار
بچه بخوابه ...توی فریزر کلی نون یخ زده تازه داریم.

ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ«

BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org

ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯼ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ
ﻭ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ
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)ﭘﺬﯾﺮﺍﺋﯽ :ﭼﺎﯼ ،ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ(

ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ:ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136
51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850

Direction from 355 (Hungerford Drive):
)Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (across from Technial Center

ﺗﻠﻔﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ202.280.8907 :

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻠﺴﻪ :ﮐﺎﻟ� ﻣﻮﻧﺘﮕﻤﺮی
)51 Mannakee Street • Humanity Building (HU
Conference Room 009
Rockville • MD 20850

ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﺍﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ  ١۵ﺩﻻﺭ(.

)ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮﻑ ﺷﺎﻡ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ  ۵ﺩﻻﺭ ﻭ ﻏﯿﺮ

ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺟﺎ ﻭ ﺗﺪﺍﺭک ﺩﯾﺪﻥ ﺷﺎﻡ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﭘﯿﺶ

ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ:

(301) 529-1720

EVENTMANAGER@IAAPDC.ORG
»ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ« ﯾ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻏﯿﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ،ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﻭ ﻧﯿﻢ ﺷﺐ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
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نقدی بر مارکسیسم ادبی
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هنر محصول فرایند تولید زندگی مادی آدمی است.
هنر به عنوان بازتاب جهان مادی ـ و نه متافیزیکی ـ
انسان کلی ه اجزاء تشکیل دهنده این جهان را ترسیم
میکند که از راه روندی دینامیک و تاریخی در جریان
و سیالن است.از منظر ویلیامز نه تنها ایدیولوژی
بل مفاهیمی نظیر جامعه ،اقتصاد ،و فرهنگ نیز در
نظام سرمایهداری دستخوش تغییر شدهاند .ویلیامز
فرهنگ را روش زندگی میداند که میتواند یکی از
ابزار تولید به شمار آید.
از سویی دیگر آدورنو در آثار خویش ،برخالف
لوکاچ ،مدرنسیم را نقدی میداند که بر تمامیت
جلوههای مدرن زندگی و در مقابل خردباوری
مدرنیته قد علم کرده است.از یافتههای برجسته
آدرنو آن است که نشان داد ایدیولوژی در ذات خود
دروغین نیست بل تنها در ارتباط با واقعیت است
که شکل کاذب بخود میگیرد .از دید آدورنو هنر

خالی از شوخی
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ناب آن است که نه تنها تضادهای ابژکتیو را نشان
دهد بلکه باید ناهمخوانیهای دست نایافتنی درون
خود را نیز آشکار سازد .در نزد او هنر بیانگر دلهره
زندگی در جامع ه مدرن است .او از یکسان شدن
لذت زیباییشناسانه و سپردن فکر کردن هرکس به
آشفته «صنعت فرهنگ» و «یکرنگ

دیگری در بازار
سازی سرمایه» سخن گفت و نقش هنر مدرن
را در افشاگری نابسامانی آدمی در جهان کنونی
برجسته کرد.
جا دادن تئوری ویلیامز و نظری ه زیباییشناسی
آدورنو در مقال ه مارکسیسم ادبی میتوانست خواننده
را به درک بیشتر موضوع تا حد زیادی یاری رساند.
اما در نهایت باید پذیرفت که کتاب «معنای معنا:
نگاهی دیگر» نوشتهدکتر رضا قنادان از آنچنان
غنای تحلیلی برخوردار است که هر خواننده جدی
ایرانی و عالقمند به تئوری ادبی نمیتواند آن را نادیده
بگیرد و به تصور من این کتاب به یقین دریچهیی به
نقد و بررسی از این دست در آینده خواهد گشود.
خودش را با زحمت بال و باالتر کشید و جست
زنان به باالترین نقطه برج رسید .اینجا بود که
صدای تشویق مردم به صورت کف زدن و سوت
بلبلی فضا را پر کرد.
وقتی که خبرنگار خواست با قورباغه برنده
مصاحبه کند با تعجب دریافت که این قورباغه کر
است و نمیتواند بشنود! قورباغه کوچک گفت:
چقدر خوب است که به حرف مردم گوش نمیکنم
و خودم هدف خودم را دنبال میکنم.
چند ساعت بعد این قورباغه در رستوران طبقه
آخر برج میالد بستی  ۳۸هزار تومانی خورد و بعد
از خوردن بستنی از باالی برج چندین بار آب دهان
خود را به سوی قورباغههای شکست خورده که در
پای برج بودند پرتاب کرد و برای همه آنها عالمت
«بیالخ» فرستاد.
نتیجه اخالقی :برای رسیدن به هدف خود
حتما نباید قورباغه باشید و هیچ گاه به توصیههای
بازدارنده و منفی دوستان خود توجه نکنید و اگر
میخواهید از یک برج بلند باال بروید در گوش
خود پنبه بچپانید تا صدای مردم را نشنوید؛ حتی
صدای خبرنگارها را!
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رو به حسابم واریز کنه.

***

آیا تا حاال هیچوقت فکر کردهاید که حافظ برای
فال گرفتن چکار میکرده است؟ و یا اصال به این
چیزها اعتقاد نداشته است؟

***

روانشناسان میگویند در درون هر انسانی یک
کودک وجود دارد.
میدانید این چقدر برای کشیشها و مالها
سخت است که جلوی درونکاوی خودشان را
بگیرند؟

***

یاد زمان شاه بخیر که وقتی بچه بودیم از تاریکی
میترسیدیم.
امروز به جای تاریکی از رسیدن قبض برق توی
پست میترسیم.

داستانهای اصیل جدید
ایرانی

حل سودکو شماره قبل

روزی گروهی از قورباغههای جوان تصمیم
گرفتند با هم مسابقه بگذارند .مسابقه این بود که
همه آنها از یک برج بلند باال بروند و به نوک آن
برسند .همه هیجانزده بودند.
مردم زیادی جمع شدند و به تماشای این
مسابقه آمدند .همه میگفتند که این قورباغهها
عقلشان کم شده چون هرگز نمیتوانند به نوک
برج برسند آن هم این برج بلند و باال.
تشویقهای منفی مردم باعث شد که تمام
قورباغهها بعد از چند دقیقه باال رفتن از برج تلپ
و تلپ پایین بیفتند و باالتر نروند.
اما یک قورباغه کوچک بدون توجه به شعارهای
مردم ،حتی آنها که دستبند سبز رنگ داشتند،
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را از میان بردارند .اینگونه افراد میتواند حتی
از استرسی که برای دیگران ناراحت کننده است
استفادههای مثبت به نفع خود ببرند .اینگونه افراد
درست در مقابل افرادی قرار دارند که از هیچ برای
خود استرس بوجود میآورند یعنی از کاه کوهی
میسازند .بنا بر این ،گروه دوم الزم است که برای
تامین سالمت خود آموزشهای الزم را فرا گرفته
و مرتب با آنها تمرین کنند وگرنه با دست خود
گرفتاریهای بزرگی را برای خود و خانوادهشان
ایجاد میکنند.
چنانچه شخص نتواند خود را در مقابل
استرسهای وارده که کم هم نیستند مجهز و
مقاوم کند مجموعه استرسهای وارده میتوانند
او را کامال بیمار کنند .شواهد زیادی موجود است
که یک زندگی پراسترس میتواند آسیبهایی به
قلب که از مهمترین اعضاء بدن است و در معرض
استرس قرار دارد زده و فشار خون را باال ببرد .عالوه
بر آن انواع ناراحتیهای گوارشی ایجاد میکند.
استرس میتواند به سلولهای مغز انسان هم
صدمه زده و پیری زودرس برای سلولهای مغزی
ایجاد کند .تاثیر دیگر استرس روی غده فوق کلیوی
میباشد که باعث تحریک ترشح آدرنالین شده و
این خود یک مکانیزم دفاعی طبیعی بدن در مقابل
استرس میباشد که البته عالئمی را برای شخص
بوجود میآورد؛ مانند شدت ضربان قلب ،جمع
شدن عضالت و باز شدن ریهها و غیره و زمانی
که این عالئم ظاهر میشوند یک قابلیت موقتی
به شخص میدهند که با استرس وارده مبارزه
کند .این عالئم در کوتاه مدت کمک کننده ولی
در طوالنی مدت و موارد تکراری از خود عوارضی
برجای گذارده و بیماریزا میگردند .پس بهترین راه

افقی
 ۱ـ کتابی است از محمد حسین بن خلف
تبریزی ـ توقف کوتاه مسافر در بین راه.
 ۲ـ از وسایل آزمایشگاهی ـ برتر و سزاوارتر ـ
اولین پادشاه شاخه کیانیان.
 ۳ـ نام قدیم رود جیحون که در ازبکستان
جاری است و به آرال میریزد ـ ناشایست و ناپسند.
 ۴ـ کشوری عربی ـ امپراتور دیوانه که روم را به
آتش کشید ـ داناتر.
 ۵ـ سخن با قافی ه ـ میگویند کلید تندرستی
و سالمت است ـ چین و چروک پوست.
 ۶ـ خزنده خوش خط و خال ـ اتاق درس ـ
مشهورترینش در بم است ـ سرای مهر و کین.
 ۷ـ نورانیتر ـ بارکشی و حمل و نقل به گویش
فرنگیمآب.
 ۸ـ وسیلهای برای جستجو ـ ابله و کودن ـ زیر
رویه قرار میگیرد.
 ۹ـ غصهدار ـ هلن قهرمانش بود.
 ۱۰ـ یک لحظه ـ بندری در جنوب ـ بسیار آزرده
خاطر ـ اسب چاپار.
 ۱۱ـ پاداش کلوخانداز! ـ زاهد و پارسا ـ
بیبنیان.
 ۱۲ـ از پایتختهای اروپایی ـ سست و
خوارکننده ـ انباشته شدن.
 ۱۳ـ از عشاق درون کتاب ـ درخت پر میوه
ـ انسان بردبار.
 ۱۴ـ پایتخت ساسانیان در مدائن ـ کارش
چاپ و توزیع کتاب و نوشته است ـ عددی است.
 ۱۵ـ بوی خوش و گیاه خوشبو ـ رمان
«هاکلبری فین» مشهورترین اثر این نویسنده است.

عمودی
 ۱ـ نخستین موذن اسالم ـ قهرمان شنای
آمریکا که در المپیک  ۱۹۷۲مونیخ صاحب هفت
مدال طال شد.
 ۲ـ نقاش هلندی قرن  ۱۷خالق «طوبیا و
خانوادهاش» ـ لوس و از خودراضی ـ حرف آخر.
 ۳ـ اشاره به دور به گویش خودمانی! ـ آرزوهای
دستنیافتنی ـ جعبه چوبی مشبک حروف سربی.

پاسخ به  ۳پرسش و معانی...

همانطور که ذکر شد آموزش صحیح برای مبارزه
با استرس صدمه زننده و تبدیل آن به استرس
مفید میباشد.
استرس عالوه بر صدماتی که در صورت تکرار
به اندامهای ذکر شده میزند سایر اعضاء بدن را
هم بینصیب نگذاشته و صدماتی به غدد فوق
کلیوی که مجبور به فعالیت بیشتر و ترشح آدرنالین
میشوند خواهد زد .عالوه بر آن هیپوتاالموس که
در مغز قرار دارد پیامی به غذه هیپوفیز میفرستد که
هورمون کورتیکوتروفین به داخل خون ریخته و در
نتیجه این هورمون باعث آزاد شدن هورمون دیگری
به نام گلوکوکورتیکوئید ( )Glucocorticoidsاز غده
فوق کلیوی میشود که هورمون دیگر استرس
میباشد .البته این هورمون هم در کوتاه مدت مفید
واقع میشود یعنی روی هیپوکامپوس اثر میگذارد
که آن هم به خاطرات شخص کمک کرده و او را
از وضعیت خود آگاه میسازد .در اینجا همانطور
که ذکر شد فشار زیادی به غده فوق کلیوی وارد
میشود یعنی عالوه بر آدرنالین که در ابتدای
استرس ترشح کرد در مراحل بعدی هورمونهای
دیگری هم ترشح میکند تا بدن را به حال تعادل
درآورند و تکرار این استرسها و پرکاری این غده
آسیب زیادی هم به این غده مهم که نقش زیادی
در حفظ سالمت بدن دارد خواهد زد .به هر حال
کل بدن و اعضاء مختلف آن به درجات مختلف بعد
از استرس آسیب خواهند دید و عواملی خواهند بود
برای ایجاد بیماریهای گوناگون که بحث مفصلی
است و مجالی برای توضیح کلیه آنها در این
مقاله مختصر نیست .پس برای رهایی از همه این
گرفتاریها راه پیشنهادی باال بردن قدرت روانی و
جسمی در مقابله با استرس ناسالم است و تبدیل
آن به استرس مفید.

جدول این شماره
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شما ملک را نیز همراه بیزنس میخرید در حالی که
اگر مثال یک آرایشگاه میخرید که مبلغ خرید را بابت
سرقفلی و وسایل موجود میپردازید و شامل خود
ملک نمیشود از روشهای دیگر استفاده میشود.
هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک دارید و فکر
میکنید که نیاز به پاسخ حقوقی و یا مالیاتی ندارد ،از
طریق ایمیل یا شماره فکس زیر برای من ارسال کنید و
یا از طریق تلفن با من تماس بگیرید تا در شمارههای
بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com
Fax: (571) 918 - 0822
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

توافق آلماتی و...
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و رژیم جمهوری اسالمی و خوشآیند اسراییل و
البیهای آن در آمریکا بازده سیاسی دارد و قابل
فهم است .اگر چنین باشد ،میتوان نتیجه گرفت
که اظهارات اخیر مقامات آمریکا مصرف داخلی
داشته و بیانگر تغییری در سیاست اوباما در برابر
ایران نیست .ولی در غیر این صورت ،مجموعه
این اظهارات و اخطار دبیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی و معاون سابق آن ،بار دیگر از باال
آمدن ابرهای سیاه جنگ خبر میدهند ـ مگر
این که رژیم ایران در آلماتی  ۲با غرب به توافقی
برسد ،و طلسم بحران هستهای ایران باالخره پس
از سالها بشکند.

«ایرانیان»

پرخوانندهترین و موثرترین وسیله تبلیغاتی است
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ن بازی در ورزش
 ۴ـ دستافزار کشاورز ـ زما 
خشن ـ بیدین و المذهب.
 ۵ـ از میوهای نام گرفته اما در واقع خرابکار و
آسیبرسان است ـ علمی در آرایش و زینت کالم ـ
رشتههای باریکی که بیشتر بدن را پوشانده است.
 ۶ـ پرزور و قدرتمند ـ سبب ـ از شهرهای
استان تهران.
 ۷ـ همین حاال ـ کنجد کوبیده که با شیره یا
عسل مخلوط میکنند ـ رحم و زهدان.
 ۸ـ قبیله حاتم ـ گیاهی است دارویی به نام
روپاس یا تاجریزی ـ طاقت و توان.
 ۹ـ شهر روشنایی ـ بر انگشتری سوار است ـ
آن که به مکتب نرفت و خط ننوشت.
 ۱۰ـ شهری در اتازونی ـ ناپاک ـ حسد ورزیدن.
 ۱۱ـ جوشهای ریز در بدن ـ باربران هیمالیایی
ـ وسیلهای برای روشن کردن موتور ماشین.
 ۱۲ـ پرهیزکاری و پاکدامنی ـ شکمبند ـ
زوزهکش آهن نورد و بیابان پیما.
 ۱۳ـ از قالبهای شعری ـ سماق است و شوخی
و مسخرگی ـ فرزندان.

 ۱۴ـ یک و یک ـ از القاب اروپایی ـ علم
معرفتالنفس یا پسیکولوژی.
 ۱۵ـ روزگاران گذشته ـ به دنیای باقی شتافتن.
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