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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

انگولک به اخبار

* قطع کامل شبکههای ماهوارهای جمهوری
اسالمی ایران برای ایرانیان خارج از کشور.
ـ حتی برای من که تلویزیونهای ماهوارهای
فارسی را نمیبینم خبر خوبی است!
* نگرانی رژیم اسالمی ایران از تظاهرات ضد
اسالمی مصر و ترکیه.
ـ به همه آبونمان روزنامه «کیهان» بدهند تا
اخبار را برعکس بخوانند و ساکت بمانند.
* فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسالمی:
تاکتیک نظامی ما عاشورایی است.
ـ پس قرار است همه ما شهید شویم؟ دست
شما درد نکند!
* به نظر میرسد که این آخرین سفر احمدینژاد
به روسیه خواهد بود.
ـ کاش همانجا نگهش میداشتند! یا معاون
پوتین میشد.
* مردم از آمدن روحانی بسیار خوشحال
هستند.
ـ کاش کسی میتوانست به آنها بفهماند که
دولت عوض شده نه نظام اسالمی!
* اردوغان در ترکیه با کلهشقی و سماجت در
مقابل مردم ایستاده است.
ـ میخواهد ادای مقام معظم رهبری ما را
دربیاورد!
* روحانی گروهی را برای مذاکره با «گروه پنج
بعالوه یک» انتخاب کرده است.
ـ چه خوب که سعید جلیلی در این گروه نیست!
* سقوط دوباره دالر در ایران و شادی مردم.

ـ ببین اگر به جای دالر خود نظام سقوط کرده
بود چکار میکردند!
* دولت نرخ تورم کشور را  ۳۲درصد اعالم کرد.
ـ اگر مدیریت احمدینژاد نبود ببین چقدر
میشد؛ احتماال  ۶۴درصد!
* کشف  ۱۴۵آشپزخانه تولید مواد مخدر
شیشه در تهران.
ـ خودتان گفتید آشپزخانه اوپن غیراسالمی
است ،ملت هم به این نوع آشپزخانههای بسته
روی آوردهاند!
* سعید مرتضوی به انفصال خدمت و  ۲۰۰هزار
تومان جریمه محکوم شد.
ـ کاش حداقل این پول را به نرخ دالر زمان شاه
از او میگرفتند که دل مردم خنک شود.
* احمدینژاد به پوتین گفت :سوزن قطار
امپریالیسم را درآوردیم!
ـ برای همین هم قطار در دره سقوط کرد .یادت
نبود که خودت هم مسافرش بودی؟
* بشار االسد همچنان جواب ملت خود را با
گلوله میدهد.
ـ میخواستی از تهران دستور بدهند که به
مردمش گل بدهد؟
* تحریم جدید آمریکا :قطع کامل نفت ایران.
ـ مثل این که برنامههای خودکفایی اقتصادی
احمدینژاد باالخره دارد نتیجه میدهد!
* بسیاری از طالبان و گروه «القاعده» در ایران
اقامت کردهاند.
ـ احتماال برای این که ایران یارانه بیشتری از
افغانستان میدهد!
* بهار عربی و بهار ترکی در خاورمیانه.
ـ با دو گل بهار نمیشه ولی اگر بهار ایرانی را
اضافه کنند شاید بشه!

تفسیر سیاسی هفته

از مصر چه خبر؟

مثل این که برادر مرسی اوضاعش قمر در
عقرب شده است! محمد مرسی رییس جمهور
جدید مصر که بعد از اولین انتخابات دموکراتیک

این کشور بر سر کار آمده با میلیونها تظاهر کننده
در میدان تحریر و سایر نقاط کشورش روبرو است
که از عملکرد او و اسالمیزه شدن دولت و حکومت
وی ناراضی هستند .تظاهر کنندگان میگویند ما
اسالم را نمیخواهیم و مایل نیستیم مثل ایران
بشویم .آنها میگویند روباه فقط یک بار توانست
سر کالغ کاله بگذارد و وقتی که داستان کالهبرداری
او چاپ شد و حتی بچههای کوچک مدارس ایران و
خاورمیانه این داستان را خواندند همه فهمیدند که
نباید به مالیان و اسالمیستها و به ویژه به برادران
و خواهران «اخوانالمسلمین» اعتماد کرد! حال
بچههای ایرانی خنگ بودند و مفهوم این داستان
و کلکهای روباهها را نفهمیدند ولی ما عربها
سرمان کاله نمیرود!
محمد مرسی به توصیه احتماال رفقای ایرانی
مقیم جماران خود حدود سه میلیون طرفدار
خودش را به خیابانهای مصر آورده که از او و
حکومتش دفاع کنند .غافل از این که دو سه
میلیون در مقابل  ۱۴میلیون مخالف و معترض
ضیا ت
چیزی نیست مگر این که به ریا
مندرآوردی محمود احمدینژاد معتقد باشی که
سه میلیون از  ۱۴میلیون بیشتر است!
محمد مرسی چند راه در جلوی خود دارد :یا
این که همه را خس و خاشاک بخواند و با کمک
آن سه میلیون نفر با چماق و چوب به جان ۱۴
میلیون معترض بیفتد ،یا این که کوتاه بیاید و
داستان روباه و کالغ را با کلکهای جدیدتری از
سوی روباه به مردم قالب کند و برای خود و حکومت
اسالمی خودش وقت بخرد و یا دست زن و بچهاش
را بگیرد و به ترکیه فرار کند که آنجا هم از کشور
خودش بهتر نیست.
آنچه آشکار است این است که جوانان
خاورمیانه ،چه در ایران چه در مصر چه لیبی و
ترکیه ،میخواهند انقالبشان به نتیجه برسد نه این
که دزیده شود و اشتباه ایران و انقالبش تکرار شود.
شاید برخالف عقیده بسیاری از ایرانیان
نژادپرست و ضد عرب که میتوان آنها را «آریا
اللهی» نامید این عربهای میدان تحریر از ایرانیان
میدان آزادی صدها قدم جلوتر هستند و حس
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پیامک آخر روحانی
به کروبی

حاج آقا ،تو به  ۴۵۰هزار نفر پول دادی که به
تو رای بدهند ولی فقط  ۳۵۰هزار رای به اسم تو
درآوردند .من به هشت میلیون قول انتخاباتی
دادم بدون این که حتی یک سنت و یا یک تومن
هم خرج کنم و  ۱۶میلیون به من رای دادند .حاال
ن هم
شما میگویی که مدرک از انگلیس گرفتن آ 
از دانشگاه به خوبی مدرک از مدارس اسالمی
قم نیست؟

معجزه آمدن روحانی

حسن روحانی رییس جمهور منتخب جدید
ایران موجی از شور و هیجان در میان مردم ایران
به راه انداخته است .برخی او را شیخ خوش قدم
مینامند چون ایران توانست با شکست کره جنوبی
به مسابقات جام جهانی راه یابد .گروهی او را
«رابین هود» ایران خواندهاند و بعضیها گفتهاند
که منظور از آمدن بهار در شعار احمدینژاد آمدن
همین حسن روحانی بوده است!
به غیر از این که قیمت دالر در ایران کمی
قابل تحملتر شده و شاخص بازار بورس باال رفته،
رفقا در ایران میگویند آمدن حسن روحانی باعث
معجزات و اتفاقات شگفتی شده است .برخی از
این معجزات و اتفاقات که به آمدن روحانی مربوط
میشود به قرار زیر هستند:
 ۱۰ـ سرعت اینترنت بهتر شده ،یعنی موقع
دانلود کردن یا پیاده کردن یک عکس کوچک
جنیفر لوپز به جای یک ساعت حاال باید فقط ۴۵
دقیقه صبر کنی!
 ۹ـ امسال درست در روز اول تابستان هوا گرم
شد .قبال وسط بهار گرم میشد و یا وسط تابستان
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هوا بهاری میشد! حتی فصلها هم نظم و ترتیب
پیدا کردهاند!
 ۸ـ قبال ماموران انتظامی برای غصب و توقیف
ماهواره وحشیانه وارد میشدند و حتی در ورودی
خانه را میشکستند اما االن زنگ میزنند و وقت
مالقات میگیرند که این کار را بکنند!
 ۷ـ از موقعی که روحانی انتخاب شده کیفیت
هوای تهران خیلی بهتر شده ،حاال یا به خاطر این
است که باران بیشتر آمده و یا به خاطر این که تعداد
اتومبیلها و موتورسیکلتهای گشت ارشاد که کلی
به آلوده شدن هوا کمک میکنند کمتر شده است!
 ۶ـ از موقعی که روحانی شیخ خوش قدم آمده
مردم کلی سکههای زمان شاه را الی بالشهای
کاناپه و مبل خانه پیدا کردهاند!
 ۵ـ از موقعی که روحانی آمده صف صرافیها و
بانکها کوتاهتر شده .حاال یا همه معاملهها را معوق
کردهاند تا ببینند اوضاع دالر چه میشود و یا این که
واقعا سیستم بانکی مملکت قرار است درست شود!
 ۴ـ امروز که رفتم نان سنگلک بخرم صاحب
نانوایی نگفت که بروم پشت نانوایی که یواشکی به
من سنگک خشخاشی بدهد و همان جلوی مغازه
نان را به من فروخت! دم روحانی گرم!
 ۳ـ از زمانی که روحانی انتخاب شده هر
چه هندوانه میخرم و پاره میکنم همهاش یک
دست قرمزه!
 ۲ـ از موقعی که روحانی آمده صورتحساب برق
ما نصف شده اما سهام شرکت برق ما دو برابر شده!
 ۱ـ از موقع انتخاب روحانی اسیدپاشی و
سنگسار علیه زنان خیلی کمتر شده و گفتهاند که
انجام اینگونه کارها به بعد از مذاکرات جدید با گروه
«پنج بعالوه یک» موکول خواهد شد!

شغلهای عجیب دنیا

نشریه اینترنتی «مرد روز» فهرستی از
عجیبترین شغلهای جهان را برای خوانندگان
خود تهیه کرده است .در این لیست شغلهای
جالبی به چشم میخورد نظیر مزه مزه کردن شراب
و ویسکی بعنوان داور یا خریدار ،بو کردن زیر بغل

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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آقایان برای تعیین اﺛر دﺋودرانتها ،تهیه اسپرم برای
بانک اسپرم ،ساختن تابوتهای تزﺋینی و دستساز
و باالخره رییس جمهور ایران بودن با توجه به رییس
بودن رهبر معظم!
توضیﺢ این که رییس کمیسون حقوق بشر
ایران در سازمان ملل در این لیست نیامده است!

ﺗﺴﻠیﺖ

بدین وسیله گذشت دوران ریاست جمهوری
دکتر محمود احمدینژاد متخصص ماوراﺀ الطبیعه،
کارشناس هالههای نورانی ،مغز متفکر اقتصادی و
امور مدیریت جهانی را به همه مسلمانان سوریه و
لبنان و سومالی و همچنین مسیحیان ونزوﺋال و
مرتدهای کره شمالی تسلیت عرض مینماﺋیم.
اسفندیار رحیممشایی و جمعی از طرفداران
داغدیده ایشان

اﻓﮑار عﻤیﻖ

اگر خدا اینقدر باهوش و خالق و متعال است
چرا به جای فرستادن این همه کشیش و مال و
خاخام برای جمعآوری صدقه راهی پیدا نکرده که
پول مستقیم به حساب خودش واریز شود .میدانید
چقدر بیشتر گیرش میآمد؟

پوﻝ بﻬﺘر اﺳﺖ ﯾا ﺳﮑﺲ؟

براساس یکی از مقاالت و سنجشهای طوالنی
مدت که  1۵هزار نفر در آن شرکت داشتهاند
محققین به این نتیجه رسیدهاند که مقدار ﺛروت
و سکس احساس مشابهی را در انسانها ایجاد
میکنند!
آقای تیم وادزورﺙ استادیار دانشگاه کلرادو در
آمریکا میگوید :افراد پولدار براساس قدرت خرید،
امنیت و آسایش خود احساس شادی میکنند اما
شادی آنها بیشتر به این علت است که از میانگین
پیرامون خویش بیشتر پول دارند.
او میگوید :این دقیقا درباره سکس هم
درست است!

سید محمد خاتمی رییس جمهور سابﻖ ایران
با نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق
بشر که در حال حاضر زندانی است در زمانی که او
در مرخصی آمده بود مالقات و دیدار کرد.
نسرین ستوده به علت این که از وکیلش دفاع
میکرده زندانی شده که یکی از جراﺋم عجیب و
غریب ساخت جمهوری اسالمی است.
محمد خاتمی در این دیدار گفت :الزم است
که همه زندانیان سیاسی آزاد شوند حتی آنهایی
که در دوران ریاست جمهوری من زندانی شدهاند!

ﺑﺨﺶ ﺷعر ﻭ ترﺍنه

I'll Miss You
)دﻟﻢ ﺑرﺍﺕ تﻨﮓ میﺸه(

دلم برای کاپشن پارهات
برای زن بیچارهات
برای ساندیس و چماق
برای مدیریت جانانهات
که جفتک زده در طویله بر طاق
دلم برای عکسهای شبیه شمپانزه تو
دلم برای مشایی همان «سانچو پانزا»*
تنگ میشود.
دلم برای وزیرت عوض علی کردان
که زنده کرد آبروی مردان
یا آن سفیرت در استخر زنان
یا آن رییسات در جماران
تنگ میشود.
دلم برای مهتابی روی سرت
یا نطﻖهایی که نوشته بودی برای خرت
دلم برای تو تنگ میشود.

ﮔفﺖ ﻭ ﮔوهای مﻦ ﺑا ﺯنﻢ

!oops
)»ﺍی ﻭﺍی ﺧرﺍﺏ ﮐردﻡ« ﺑه ﺍنﮕﻠیسی(

زنگ زدم به زنم و گفتم :پستچی یک بسته
گنده آورد و تحویل داد و به اسم توست .چیزی
سفارش دادی؟
پرسید :توش چیه؟
گفتم :باز نکردم .ولی از سایز آن حدس میزنم
که باید یک قایﻖ تفریحی باشد و یا بسته جدید
لوازم آرایش شما!
با خونسردی گفت :آخر هفته مثل این که قراره
روی کاناپه بخوابی چون در اتاق خواب بسته است!
گفتمoops! :

***

زنم گفت :این missed callهایی که روی تلفن
تو میافتد چه معنی دارد؟
گفتم :معلومه! یعنی یکی زنگ زده و من گوشی
را برنداشتم.
گفت :این که  unknownمیفته روی تلفن تو
یعنی چه؟
گفتم :باید از این شرکتهای بازاریابی باشد که
اسمشان را ﺛبت نمیکنند.
گفت :چه جالب!
گفتم :منظورت چیه؟
گفت :امشب وقتی که داشتی دوش میگرفتی
هم این خانم  missed callو هم اون خانم unknown
زنگ زدند و سراغ تو را میگرفتند .بعد رفتم توی
لیست تلفنت دیدم اسمشان را آنجا گذاشتی .خانم
میس کال و خانم آننون...
گفتمoops! :
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ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻟﯿﻠﯽ ﭘﺎﺭﺳﺎ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ:

Arthritis, Not all joint pains
the same
ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻠﺴﻪ :ﭘﻨ�ﺷﻨﺒﻪ  ١١ﺟﻮﻻی ٢٠١٣
ﭘﺬﯾﺮﺍﺋ� ﻭ ﺻﺮﻑ ﺷﺎﻡ ٧ :ﻭ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  ٨ﺷﺐ * ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ� ٨ :ﺷﺐ

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻠﺴﻪ :ﮐﺎﻟ� ﻣﻮﻧﺘﮕﻤﺮی
)51 Mannakee Street • Humanity Building (HU
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ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ  ١۵ﺩﻻﺭ(.

***

زنم زنگ زد و گفت :امشب حالم خوش نیست،
«اس ام اس» مرا گرفتی؟
گفتم :کدوم «اس ام اس»
گفت :همونی که نوشته بودم «پی ام اس»
دارم و حال آشپزی ندارم و سر راه پیتزا بخر و بیا؟!

ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ«

ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﺍﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ

شوخی عﮑﺴی

من مریضی هستم که با رفتن تو میمیرم.
دکتر* ...نرو! ...نرو!
* سانچو پانزا مباشر یا همراه دون کیشوت.
* منظور از دکتر همان احمدینژاد است.

یادم میآید زمانی که بچه بودم و به مدرسه
میرفتم وقتی که معلم داشت بحث «علم بهتر
است یا ﺛروت» را مطرﺡ میکرد با شیطنت پرسیدم:
پس سکس چی؟ و البته کتک خوردم! اگر این
سﺌوال را در آمریکا از معلم خودم کرده بودم شاید
مثل این استاد دانشگاه جواب درست میگرفتم و
امروز هم پولدار بودم و هم وضع سکسم به راه بود!

خاﺗﻤی و ﺳﺘوده

ﺑاﺯﮔﺸﺖ هﻤه ﺑه سوی ﺁﻗاسﺖ!
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)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.

ﺑﻘیه ﺍﺯ صفﺤه ۲۰

ﯾعﻨی ﺍماﻡ ﺯماﻥ ﻋﺰﯾﺰ دﺭ ﺍﯾﻦ  ۱۴۰۰ساﻝ نﻤیتوﺍنسﺖ ﮐﻤی ﻓاﺭسی ﯾاد ﺑﮕیرد؟!

گفتم oops! :فکر کردم منظورت از پیتزا کلمه
رمز برای وساﺋل بهداشتی «پی ام اس» خانمهاست
و به جای پیتزا نوار بهداشتی خریدم!

***

زنم آمد و پرسید :اگر تو مردی و من زنده ماندم،
میخواهی من تا ابد بیوه بمانم و یا شوهر کنم؟
گفتم :مگر قراره من بمیرم؟
گفت :نتیجه آزمایش خونت هنوز نیامده.
محﺾ احتیاط پرسیدم!
گفتم :نه! بهتره شوهر کنی و از زندگیات لذت
ببری .من خودخواه نیستم.
گفت :زن چه کسی بشوم؟
کمی فکر کردم و گفتم :زن این یارو اکبر رفیﻖ
مجردمون بشی بد نیست.
گفت :همین که یک ماشین اوراق و قراضه
بهت انداخت و گفتی که باالخره یک روز ازش

انتقام خواهی گرفت؟
گفتمoops! :

***

آمدم خانه و به زنم گفتم :دیشب خیلی سرد
بودی.
گفت :منظورت چیه؟
گفتم :یادت نیست؟ آمدم خانه و داشتی
ﻇرفها را میشستی و بعد من آمدم تو را از عقب
بغل کردم و گردنت را ماﭺ کردم ولی تو هیﭻ
عکسالعملی نشان ندادی...
پرسید :چه ساعتی بود؟
گفتم :حدود هشت شب بود.
گفت :من تا ساعت  9شب اداره ماندم و
خواهرم آمد که ﻇرفها را بشوید و برای من و تو
شام درست کند و مقداری هم برای خودش ببرد.
گفتمoops! :

اﺳﻼمی کردن ناﻡها :ﮊﯾﻼ میشود زهرا

«فراوانی بیشتر» منتشر میشوند« :آمارهای سازمان ﺛبت
احوال نشان میدهد که در سال  ،۸9پنج نام برتر پسران در
رتبهبندی فراوانی نامهای این سازمان به ترتیب امیرعلی،
ابوالفضل ،امیرحسین ،علی ،محمد ،در سال  ۸۸به ترتیب
ابوالفضل ،امیرحسین ،امیرعلی ،علی ،امیر محمد ،در سال
۸۷؛ ابوالفضل ،امیرحسین ،امیرمحمد ،علی ،مهدی ،در
سال  ۸6ابوالفضل ،امیرحسین ،مهدی ،علی ،امیرمحمد و
در سال ۸۵؛ ابوالفضل ،امیرحسین ،مهدی ،علی ،محمد،
امیرمحمد بود«) ».تبیان» 11 ،بهمن (1390
در عرضه آمارها هیﭻگاه آمار اسامی غیرغربی ـ تبار )فارسی
و غربی( عرضه نمیشود و صرفا آمار اسامی اسالمی )به تصور
مقامات ،وگرنه این اسامی اسالمی نیستند ،بلکه به شبه
جزیره عربستان یا عراق تعلﻖ دارند( اراﺋه میشود« :بیش از
دو میلیون ایرانی به نام حسین ،بیش از هفت میلیون به نام و
القاب حضرت علی ،بیش از شش میلیون ایرانی ملقب به نام و
القاب حضرت محمد ،بیش از چهار میلیون نفر به نام و القاب
امام رضا ،یک میلیون و ششصد هزار نفر به نام مهدی۵00 ،
هزار نفر به نام ابوالفضل ،بیش از  600هزار نفر به نام عباس
و  ۲۸۵هزار نفر به نام سجاد و زینالعابدین مزین هستند».
)«تبیان» 11 ،بهمن  (1390در پایان نیز از تعبیر مزین استفاده
کردهاند تا افراد داشتن این اسامی را افتخار خود بدانند.

مﻨﻊ ﺍسامی ﺷﺒه ﻏرﺑی ﻭ تﺒﻠیﻎ مﻨفی ﻋﻠیه
ﺍسامی ﺍﯾرﺍنیﺍﻻصﻞ
سازمان ﺛبت احوال نه تنها به تبلیﻎ اسامی خاصی اقدام
میکند بلکه دستهای از اسامی را نیز ممنوع اعالم کرده
است .به عنوان مثال اگر کسی بخواهد اسامی غیر عربیتبار و
غیرفارسی )هرچه که باشد( روی فرزند خود بگذارد )که حﻖ
اوست( یا اسامیای که در زبانهای مختلف جاری است به
کار بگیرد )مثل سونیا یا اتنا( از این کار منع خواهد شد .به
همین دلیل ایرانیان راههایی برای توجیه اسامی غربی با اسامی
عربیتبار با تغییر صورت آنها در ﺛبت احوال پیدا کردهاند مثل
این که اتنا را میگویند آتناست )آتنایی که در دعای ربنا آتنا
آمده است(.
دستگاه رادیو و تلویزیون نیز اسامی ایرانیاالصل مثل
فرزاد یا داریوش یا خشایار را روی شخصیتهای منفی فیلمها
میگذارد تا مردم را از آنها متنفر سازد یا حسی منفی در برابر
آنها ایجاد کند.

سیر تﺤوﻝ ناﻡها

تحقیقات متعدد نشان میدهند که اگر در سالهای  ۵۵تا 6۵
فراوانی اسامی مذهبی ایدﺋولوژیزه شده مثل ابوﺫر و سمانه و
سلمان و فاطمه رشد داشت در سالهای بعد از جنگ اسامی
فارسی جای آنها را گرفتند.
در دهه هشتاد اتفاق خاصی برای جامعه نیفتاده است
که فرض کنیم موج تازهای از اسالمگرایی به حرکت درآمده
و افراد به این اسامی فوج فوج روکردهاند .آمارهای مقامات
سازمان ﺛبت این تحوالت را نشان نمیدهند و از همین جهت
باید در آنها تردید کرد.

ﺍسﻼمی ﮐردﻥ ﻭ تﻤامیﺖﺧوﺍهی

هستند در میان تحلیلگران مساﺋل ایران که نظام سیاسی
این کشور را صرفا به خاطر وجود رقابت سیاسی محدود و کنترل
شده میان جناﺡهای درون حکومت و فقدان نظام تک حزبی
توتالیتر یا تمامیت طلب نمیدانند ،اما در نظر گرفتن تنها یک
معیار برای نفی یک پدیده چندان معقول به نظر نمیرسد.
صدها مورد از موارد تمامیتخواهی و اعمال آنها در ایران
وجود دارد که این تحلیلگران نادیده میگیرند.
تمامیتخواهی در ایران تحت عنوان اسالمیسازی پیگیری
شده است .از همین جهت استبداد دینی در ایران با نظامهای
استبدادی حتی نظامهای استبدادی دینی که در امور شخصی
افراد دخالت نمیکنند )حکومت روحانیت( تفاوت دارد.
حتی اگر بخواهیم معیار رقابت درون کاست حکومتی
را نادیده نگیریم باید نظام جمهوری اسالمی را شبه توتالیتر
بنامیم .ولع شدیدی در میان مقامات جمهوری اسالمی و
روحانیت شیعه برای مهندسی جامعه وجود دارد و اگر جامعه
امروز عینا همان چیزی نیست که آنها میخواستهاند نه از
سر مدارای اسالمگرایان حاکم ،بلکه بهرغم خواست آنها و
مقاومت شهروندان بوده است.
اسالمی کردن عرصهای است که میتوان این تمامیتخواهی
را که به تدریج اعمال شده است مشاهده کرد؛ از حجاب اجباری
تا سانسور )که اسالمی کردن کتابها و دیگر تولیدات فرهنگی
است( ،از اسالمی کردن دروس دانشگاهی تا جداسازی
)اسالمی کردن فضاها( ،و از اسالمی کردن کارکنان دولت
)با نظام گزینش( تا اسالمی کردن روابط صمیمی افراد )با
بازداشت افراد نامحرم همراه یکدیگر در فضاهای عمومی( .اسم
همه دخالتها در زندگی خصوصی افراد را اخیرا گذاشتهاند
اسالمی کردن سبک زندگی .اسالمی کردن نامهای افراد تنها
یکی از این موارد است.
ﺑرﮔرﻓته ﺍﺯ ﭘاﯾﮕاﻩ ﺍﯾﻨترنتی »ﺭﺍدﯾو ﺯمانه«

