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قار قار کالغ و عر عر االغ!
کار محمد مرسی خیلی خراب است و دارد 
خراب تر هم می شود. مردم مصر با کمک ارتش 
این کشور که به جای چاپلوسی رهبران و دولت در 
کنار مردم ایستاده، مچ محمد مرسی را در حال 
فروختن االغ به جای کالغ )دموکراسی به جای 
اسالمیزم( گرفتند و او را با لگد از صندلی ریاست 
جمهوری پایین انداختند. طرفداران محمد مرسی 
)اخوان المسلمین( می گویند که محمد مرسی به 
صورت دموکراتیک انتخاب شده و باید بر سر کار 
برگردد. دندان شکن ترین جواب به برادران مسلمان 
مصر را باراک اوباما داد و به محمد مرسی پیغام 
فرستاد: برادر، درست است که با رای مردم و بطور 
دموکراتیک بر سر کار آمدی اما باید دموکراتیک هم 
عمل کنی و فقط به ۵0 درصد مردم کشور حال 

ندهی! تو فقط نصف قضیه را گرفته ای!
کاش مردم ایران هم مثل مردم مصر هوشیار 
و آگاه بودند. بدبختانه بر عکس مردم مصر که بعد 
از یکی دو سال دوزاری شان افتاد، آن ها هنوز بعد 
از 3۵ سال االغ را به جای کالغ قبول کرده اند. 
یا به صدای عر عر عادت کرده اند و یا به خودشان 
قبوالنده اند که کالغ قار قار نمی کند و این االغ است 

که قار قار می کند...

صد روز با روحانی
دفتر ریاست جمهوری حسن روحانی اعالم کرد 
که در عرض 100 روز آینده وضع مردم ایران بسیار 

بهبود پیدا خواهد کرد!
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری گفت: فقط 
امیدواریم آقای روحانی رییس جمهور محترم بتوانند 
کتاب »صد روز با خاتمی« را در عرض 100 روز آینده 

بخوانند و تمام کنند!

میثاق و منشور
در روزهای ابتدایی بر سر کار آمدن دولت حسن 
روحانی یعنی در روز ۲7 مرداد 139۲ »منشور 
اخالقی دولت تدبیر و امید« از سوی دولت یازدهم 

در 13 بند منتشر شد.
دولت قبلی، یعنی دولت احمدی نژاد، منشور 
نداشت بلکه از »میثاق نامه دولت اسالمی« برای 
شیره مالیدن بر سر مردم استفاده شد. میثاق 
احمدی نژاد ساده زیستی، مبارزه با فقر و فساد و 
تبعیض را وعده کرده بود که البته بسیاری از این 
وعده ها به نوع دیگری به تحقق پیوست. مثال به 
علت گرانی ها مردم به نان و پنیر خوردن و حتی 
نان ساده  خالی و ساده زیستی روی آوردند. مبارزه با 
فقر به علت صدقه های دولت به صورت یارانه )پول 
نفت ملی خود ملت( موفقیت هایی داشت. فساد 
دولتی بسیار کمتر شد و به بخش های ارتشی و 
خصوصی منتقل گردید. تبعیض ها بدون احتساب 
حقوق زنان و اقلیت های مذهبی تقریبا زیر کنترل 

ماند و شدت پیدا نکرد.
کاری  روحانی  که منشور حسن  است  امید 
به  انجام دهد. الزم  از میثاق احمدی نژاد  بهتر 
توضیح است که منظور از منشور یا »من شور« 

آفتابه نیست.

وزیران روحانی
باالخره همه وزیران دولت آینده حسن روحانی 

انتخاب و به تایید مجلس رسیدند.
من به انتخاب این وزیران کاری ندارم و اصال 
چه  دیگر  کوران  عصاکش  کوران  این  نمی دانم 
کسانی هستند؟ حتی از این که طالبان روزنامه 

»کیهان« از انتخاب وزیر علوم فقط به علت این که 
بیشتر اهل علم است و نه خرافات ناراحت هستند 

خوشحال نیستم.
خانم  فاطمه  روحانی  چرا  نمی دانم  فقط 
کار  سر  بر  را  بهداشت  سابق  وزیر  دستجردی 
و  سیاهش  کلفت  چادر  برای  دلم  نگذاشت؟ 
دندان های زرد و مسواک نزده اش تنگ خواهد شد.

»صدا و سیما« زیر نظر آقا!
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که االن 
حدود چهار سال است این سمت موقت! خود را 
حفظ کرده )همان که قیافه اش شکل دزدهای 
دریایی فیلم های والت دیسنی است( در آخرین 
خطابه خود گفت: »"صدا و سیما"  مثل ارتش باید 

زیر نظر مستقیم رهبر باشد.«
او اضافه کرد: »صدا و سیما« از نقاط ضعف 
فراوانی برخوردار است از جمله نداشتن برنامه های 
خوب و جالب برای تماشاگران. او گفت: چه دلیلی 
دارد که آقا به جای تماشای »صدا و سیما« به 
تماشای برنامه های ماهواره ای غیراخالقی رو بیاورد؟

نه معجزه نه اتصال 
به آسمان 

حسن روحانی رییس جمهور جدید ایران در 
مراسم معارفه با وزیران کشور گفت: حسن روحانی 
یعنی بنده، معجزه گر یا معجزه قرن و دهه نیست 
و معجزه ای ندارد و اتصال ویژه ای هم به آسمان و 

پشت پرده ندارد.
یاد آن هشت سال احمدی نژاد به خیر که چقدر 
از این که معجزه قرن بیست و یکم و دهه فالن 
است و با هاله نور او حال کردیم و خندیدیم. انگار 
در چهار سال آینده خبری از این حرف ها نیست 
و فقط اسالم خشک و خالی بدون طنز و شوخی 

نصیب ما شده است. بخشکی شانس...
مگر اون رییس جمهور بامزه و مامانی چه عیبی 

داشت که عوضش کردیم؟

تمامیت خواهی
یک سوپر مارکتی نزدیک خانه ما باز شده که 
 American Owned زیر اسمش کمی ریزتر تابلو زده
یعنی این که صاحب یا صاحبان آن کامال آمریکایی 
هستند. من چون به نژادپرستان حساسیت دارم 
مدت ها از این سوپر مارکت خرید نمی کردم. فکر 
می کردم که فقط آمریکایی های خالص باید از آنجا 

خرید کنند.
البته با خرید نکردن من از این سوپر مارکت 
آن ها ورشکست نشدند و درش را نبستند تا این 
که در نزدیکی آن ها سوپر مارکتی باز شد که زیر 
Half American Owned :اسمش کمی ریزتر نوشت
درست سه ماه بعد آن سوپر مارکت با تبلیغ 
این که تماما آمریکایی است مجبور شد رقابت را 
ترک کند و به قول آمریکایی های اهل بوکس حوله 

بیندازد و تعطیل شود.
نتیجه اخالقی: تمامیت خواهی همیشه منتهی 

به شکست می شود!

نکته 
آیا می دانستید که ماه مرداد امسال مصادف با 
سالگرد کودتای غرب علیه مصدق، سالگرد مرگ 
شعبان بی مخ و بر سر کار آمدن حسن روحانی 
است؟ این انگلیس چقدر از روی حساب و کتاب 

کار می کند.
البته اگر کار، کار انگلیس باشد! اگر تولد والیتی 
هم توی این ماه باشد این میشه خوراک رفقای دایی 

جان ناپلئونی ما!

کاشی های امام علی!
پس از این که چند نفر از مردم تهران به پلیس 
گزارش کردند که کاشی های شمال اتوبان امام علی 
شبانه غیبشان می زند، نیروی انتظامی بعد از یک 
شب گشت زنی شبانه موفق به ردیابی سارق این 
کاشی ها گردید. آن ها به شخصی که با کوله پشتی 
سنگینی بطور خمیده در زیر پل لویزان در حال 

رفت و آمد بود و آخ و اوخ می کرد مشکوک شدند 
و او را دستگیر کردند!

این سارق اعتراف کرد که هر شب دو متر مربع 
از کاشی ها را می کنده و مخفی می کرده است. 

او گفت: یک متر مربع را می فروختم و مواد 
می خریدم و یک متر مربع بقیه را می فروختم و پول 
آن را به جای پول نفتی که آقای احمدی نژاد قول 

داده بود سر سفره خانواده ام می  بردم.
او در جواب مامور بازرپرسی که سئوال کرده 
بود: از حضرت علی خجالت نمی کشیدی که به 
عنوان یک مسلمان کاشی های او را می دزدی؟ 
گفت: چرا خجالت می کشیدم برای همین هم در 
روزهای ضربت خوردن و شهادت ایشان کار دزدی 

کاشی را قطع کردم!

اخبار علمی

دریای سرخ و سیاه
گروهی از دانشمندان اقیانوس شناس اعالم 
کردند که به علت کاهش سطح آب دریای سیاه 
و خطر مرگ ماهیان این دریا قصد دارند با صرف 
هزینه ای هنگفت مقداری از آب دریای سرخ را با 
پمپ های قوی و لوله کشی مدرن به آنجا سرازیر 

کنند.
این خبر اصال برای من مهم نیست. بعد از 
خشک شدن زاینده رود و دریاچه ارومیه اصال برای 
من فرقی نمی کند که سطح آب این دریاها چقدر 
باشد.برای من فقط این مهم است که رنگ این 

دریاها عوض نشود...

قیمت جنس ها؟!
از رفیقی در ایران پرسیدم: نظرت درباره آمدن 

حسن روحانی چیست؟
گفت: اگر نگذارد قیمت اجناس باال برود من 

نوکرش هستم!
و  نخود  و  گوشت  قیمت  منظورت  گفتم: 

سبزیجات و دالر است؟
گفت: نه بابا! جنس!
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 بقیه در صفحه 41   

مرکز فرهنگی وآموزشی ایران
جشن بیست وپنجمین سال پایه گذاری و بزرگداشت 
دست آوردهای دانش آموزان مرکز وسایر جوانان ایرانی

شنبه دوازدهم اکتبر 2013
کنفرانس، گفتگوهای فرهنگی و آموزشی و میهمانی شام

از همه دانش آموزان گذشته مرکز، مادران و پدران، و سایر جوانان ایرانی دعوت می کنیم برای دریافت آگاهی های بیشتر درباره این 
برنامه با استفاده از ایمیل زیر با ما تماس بگیرند:

 همچنین با استفاده از فیسبوک، توئیتر و لینکداین 
می توانید با ما در تماس باشید 

Anniversary@iraneducationalcenter.org 

Iran Cultural and Educational Center  
(ICEC)

Celebrating it’s 25th Anniversary and the Achievements 
of Young Iranian- Americans

We invite all ICEC former students, their parents and other young 
Iranian- Americans to join us on  Saturday, October 12, 2013,

 for a day Conference & evening Gala. 
Please send your contact information to 
Anniversary@iraneducationalcenter.org

To receive conference and registration information 
Tel: 301-545-0143

 www.iraneducationalcenter.org

www.Facebook.com/ICEC.Maryland

@ICECMD

احمدی نژاد به روحانی: من از پشت این میز مدیریت جهانی می کردم، حاال نوبت شماست!

گفتم: یعنی چه؟
گفت: اوال که نگذارد قیمت جنس باال بره.

گفتم: مواد؟
گفت: آره! بعدش هم صیغه و ازدواج موقت 

را محدود نکند!
گفتم: جنس شماره ۲ منظورته؟

گفت: آره! البته اگر قیمت گوشت و نخود و 
سبزیجات و دالر هم پایین بیاید که ایران میشه 

بهشت!

خراب کردن روحانی
بچه ها از ایران خبر دادند که با آمدن روحانی 
اصالح طلبان،  یعنی  او  مخالفان  کارشکنی 
طرفداران  و  سوسیالیست  اسالمیست های 
احمدی نژاد و نویسندگان روزنامه »کیهان«، شروع 
شده تا به نحوی او را خراب کنند و نگذارند بین او 

و احمدی نژاد مقایسه ای صورت گیرد. 
آن ها می گویند درست بعد از تایید صالحیت 
وزیر اقتصاد دولت روحانی، گوجه فروش محله 
محمود احمدی نژاد یکباره قیمت گوجه فرنگی خود 
را 30 درصد باال برده که در عرض هشت سال اخیر 

سابقه نداشته است!

اتصال ویژه و سئوال 
شهروندان 

روحانی،  آقای  نفهمیدیم منظور  باالخره  ما 
رییس جمهور محترم از این که ایشان اتصال ویژه ای 
به آسمان ندارد چیست؟ آیا استفاده از ماهواره های 

خارجی آزاد خواهد شد؟
یکی از نامه های ارسالی به ستون خوانندگان 

»کیهان« تهران

کشف باستان شناسی
کمک  با  یی  پا و ر ا ن  سا ن شنا ستا با
باستان شناس های ایران موفق شدند یک اسکلت 
عظیم که حدود چهار متر قد دارد و تخمین زده 
می شود ۲00 کیلو وزن داشته و بسیار به انسان شبیه 

است را در دهکده ای در استان کرمان کشف کنند.
این  این گروه علمی  بیشتر  طبق تحقیقات 
فرضیه که اسکلت متعلق به پدرجد پدرجد، پدرجد 
و پدرجد احمد خاتمی امام جمعه چاق تهران و 
یا فیرزو آبادی تپل و حتی رضازاده وزنه بردار بوده 

مردود و غیرمنطقی است.
گروه محقق مذکور اعالم کرده که حیوانات 
مذکور سابقه هزار ساله ندارند و فقط چند دهه 
عمر داشته اند و در نتیجه این اسکلت متعلق به 

آن ها نیست.

آمار دقیق گرانی
یکی از رفقا از تهران زنگ زد و بعد از بحث 
شیرین جنیفر لوپز و بیانسه و شکیرا رسیدیم به 

مسائل سیاسی و حل کردن مشکالت کشور.
گفتم: چه خبر از مملکت؟

گفت: باالخره بانک مرکزی اعتراف کرد که 41 
قلم کاال ترقی داشته.

گفتم: حاال چرا 41 قلم و نه 40 یا ۵0 قلم؟ 
آمار  و  کار می کنند  دقیق  بگویند  که  این  برای 

درست می دهند؟
گفت: نه، برای این که آنجای مردم را بسوزانند!

گفتم: منظورت چیه؟
گفت: اگر 40 قلم اعالم می کردند ملت بی اعتنا 
از این خبر رد می شدند ولی این یکی چهل و یکمی 
واقعا اذیت می کند. مثال خودم از این رقم چهل و 

یکمی واقعا ناراحت شدم...
گفتم: باز هم بروید شکر کنید که آمار ناقص 

دادند و 410 قلم نبوده...

چرا مرغ به آن سوی 
جاده رفت؟

)از سری ظنزهای آمریکایی: چرا مرغ به آن 
سوی جاده رفت؟(

مرغ رفت آن طرف جاده که با وزیر اقتصاد 
او  ارزش  که  کنند  پیدا  راهی  تا  بگذارند  جلسه 

پایین بیاید!

***
مرغ رفت به آن طرف جاده چون می خواست 

ببیند صرافی آن طرف جاده نرخ دالر را باز هم باال 
برده که نتیجتا قیمت مرغ هم باالتر برود؟!

***
مرغ رفت آن طرف جاده چون شنیده بود دولت 
مرغ های لخت چینی وارد کرده است. )این مرغ 

همجنس باز بود!(

***
مرغ رفت آن طرف جاده که قد قد کنان به 
مردمی که در صف مرغ دولتی ایستاده اند بخندد 

و آن ها را مسخره کند که چرا انقالب کرده اند؟!

***
مرغ رفت آن طرف جاده چون این طرف جاده 
مردم گرسنه می خواستند وحشیانه او را پر پر کنند 

و حتی نپخته بخورند!

***
مرغ رفت به آن طرف جاده که مچ شوهرش 
)خروس( را بگیرد که در صف مرغ زنده وارداتی 

پاکستانی ایستاده بود.

***
مرغ رفت آن طرف جاده چون این طرف اقتصاد 
امام زمانی بود و آن طرف مدیریت تدبیر و منطق!

لخت و عریان در 
حمایت از ببرها

دیشب که داشتم نشریه اینترنتی »هافینگتن 
پست« را می خواندم رسیدم به این خبر مصور 
که گروهی از دوستداران حیوانات به شکل کامال 
برهنه در حالی که تنها تن پوش آن ها کفش های 
ورزشی شان بود در باغ وحش لندن علیه اذیت و 

آزار ببرهای سوماترایی راهپیمایی کردند.
تظاهرکنندگان گویا حدود 60 هزار پوند هم 
تظاهرات! جمع آوری  این  به  عالقمند  مردم  از 

کرده  بودند.
بعد از دیدن عکس های این تظاهرات مخصوصا 
اون دختره که بسیار خوش اندام بود و بدنش را 
به شکل ببر نقاشی کرده بود بسیار تحت تاثیر 

قرار گرفتم.
تصمیم دارم که هرگز گوشت ببر نخورم حتی 
اگر ذبح حالل باشد و هرگز به باغ وحش هایی که 

این ببرهای سوماترایی را در آنجا نگه می دارند نروم 
مگر این که این خانم برهنه و عریان در آنجا با کفش  

کتانی ورزشی راهپیمایی کند.

خواب جنیفر لوپز
آیا جالب نیست که ما مردان ایرانی در این سوی 
آب هر شب خواب جنیفر لوپز را می بینیم و مردان 
ایرانی آن سوی آب در ایران به خواب و رویای مرغ 

ارزان راضی هستند؟
بگذریم که البته هر دو مونث هستند، ولی این 

مونث کجا و آن مونث کجا!

آدم و حوا 
نمی دانم می دانید که Adam & Eve یعنی آدم 
و حوا یکی از بزرگترین فروشگاه های فروش فیلم 
و مجله و سایر وسایل پورنوگرافی در آمریکا است؟ 
من فقط نمی دانم این فروشگاه چطور عکس ها 
و فیلم های آدم و حوا را با توجه به این که در آن 
زمان هنوز دوربین اختراع نشده بود گیر آورده و به 

مردم می فروشد؟

جنجال در فرودگاه لندن
به گزارش »بی بی سی« و »گاردین« و سایر 
رسانه های معتبر، گلن گرین  والد، همفکر و همکار 
ادوارد اسنودن )همان که اسرار استراق جمعی 
اینترنتی سازمان های امنیتی آمریکا را فاش کرد( 
که مقاالتی درباره او در رسانه های مختلف درج 
کرده بود و از سفری به شهر برلین باز می گشت 
در فرودگاه لندن برای حدود نه ساعت بازد اشت 
و مورد سئوال و جواب ماموران حفاظتی فرودگاه 

قرار گرفت. 
انگلستان  امنیتی  قوانین  طبق  معموال 
تا حداکثر هفت  یک مظنون  موقت  بازداشت 
ساعت مجاز است و نه ساعت بازداشت برای 
موارد مهم ضد امنیتی در نظر گرفته شده است.
گلن گرین والد به خبرنگاران گفت: حدود 
شش مامور و پلیس  با من مصاحبه داشتند و 

سئواالت بی ربط و بی مورد می پرسیدند.
بسیار  دنیا  در  من  گفت:  آزادی  از  بعد  او 
مسافرت کرده ام و رفتار ماموران فرودگاه  لندن 
آن روز بسیار ناشایست و جهان سومی بود و از 
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

برای اجنام کلیه تعمیرات داخلی 
و خارجی منزل،  برق کشی، لوله کشی 

و ... با مجید متاس بگیرید.
(703) 209 3212

Insurance و License دارای

Tara Home Improvement

عمودی
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از  نمایشنامه ای  ـ  و می پرسد  آن که می داند  ـ   1
کریستفر مارلو.

۲ـ  فلزی است سفید رنگ که در اسید ازتیک حل 
می شود ـ رودی در مرز چین و سیبری به طول چهار 

هزار و 377 کیلومترـ  واحد پولی اروپایی.
3 ـ گیاهی است با گل هایی به غایت زیبا که آن را 

بستان افروز هم می گویندـ  ثروتمند و مالدار.
4 ـ رفوزگی و پذیرفته نشدنی ـ زیرکی و هوشیار ـ 

نمایشنامه ای از مولیر نویسنده فرانسوی.
۵ ـ آفرین کمان نشین ـ درخت لرزان! ـ ویتامین 
ـ جانوری وحشی و درنده که می گویند سریعترین  جدولی 

ـ پزشک لهستانی مخترع زبان بین المللی اسپرانتو   1
ـ ظرف رنگرزی.

۲ـ  از شهرهای فارسـ  پیشوا و بزرگ قومـ  بزرگترین 
قاره.

3ـ  رهاننده و رهایی بخشـ  مارشال نازی که به روباه 
ـ از شهرهای استان آذربایجان شرقی. صحرا شهرت یافت 

4ـ  مخفف الی آخرـ  حصار دور قلعهـ  میوه مرغوب 
دست چین شده.

۵ـ  شک و دودلیـ  پروردگاری و خدایی.
ـ  پیروزی  ـ حرف  انگور  درخت  بست  ـ چوب   6

نوازنده نی.
7 ـ گاه داغ تر از آش می شود! ـ منسوب و مربوط 

شدهـ  درخت کریسمس.
۸ـ  مایه آهنگـ  طلیعه اعدادـ  طالی سیاه!ـ  خاک 

سفالگریـ  چهره.
9ـ  آب در آن جاری استـ  منظم شدن و روان بودن 

و استحکام کالمـ  رودی در آلمان.
10 ـ و این هم رودی در کشور همسایه ـ طرف و 

جهتـ  زنگ کلیسا.
11ـ  معادل فارسی کامپیوترـ  جعبه مقوایی.

ـ جانوری  ـ لکه گیری شیشه عکس  ـ نام دیگر کبوتر   1۲
است هم اهلی و هم وحشی.

ـ خودداری  ـ پایان نامه تحصیلی  ـ حرف فاصله انداز   13
از پرداخت وجه سفته و براتـ  بی وفا و حیله گر.

14ـ  پایتخت فلزی!ـ  هر چیزی که با آن چیزی دیگر 
را بیارایندـ  بخشش ها و دهش ها.

ـ لقبی دیگر جز لسان الغیب برای  ـ جنبش و تکان   1۵
خواجه حافظ شیرازی.

جانوران است.
ـ  زاهدان  و  ـ عابدان  ارتباط جمعی  از وسایل  ـ   6

طالی ناب.
7 ـ ریاکار و حیله گر ـ از روسای اسبق جمهور آمریکا 

ـ پدر بزرگ.
۸ـ  بزغالهـ  آب دهانـ  پهلوان و قهرمان افسانه ای و 

اساطیری یونانی.
ـ از شاهکار های ادبی  ـ رگ هستی بخش کشور فراعنه   9
ـ قول داده اند امسال تا حدی مهار شود!  سعدی علیه الرحمه 

10ـ  تالش و کوششـ  آپارتمان فسقلی!ـ  خوردنی.
11 ـ غم و اندوه ـ همه را شامل می شود ـ برآمدگی 

جلوی زین اسبـ  نیزه کوچک.
1۲ـ  از آینده و گذشته می گوید اما باور نکنیدـ  شادی 

و شادمانیـ  موجودی ترسناک و هیوال.
13ـ  بیماری عرق النسا که در اعصاب کمر و زانو بروز 

می کندـ  به کار گماشتن است و انواع مختلف هم دارد.
14 ـ از جنگ های حضرت علی )ع( در سال  هفت 

هجری قمریـ  گریه و شیونـ  بازدارندگان از گناه.

1۵ـ  بهترین دونده زن جهان در سال 199۸ در دوهای 
ـ الماس خالص ترین نوع آن است. 100 و ۲00 متر و پرش طول 

یک کشور دموکراتیک بسیار بعید بود.
او اضافه کرد: یک لحظه فکر کردم 
که با ماموران فرودگاه امام خمینی تهران 
بعنوان مسافری از خارج روبرو هستم و 
یا شاید شخصی با پاسپورت جمهوری 
او محمد  نام  ایران هستم که  اسالمی 
است و برای همین در یک فرودگاه کشور 
غربی با این نوع رفتار غیرانسانی روبرو 

می شوم!...

خود نیز وحشت دارند؛ چه بنیادگراها و 
رومانتیک ها )که دو روی یک سکه اند( به 
خوبی درک می کنند که فرایند چند گانه گی 
و تکثر، همیشه با گفت و گو می آغازد. 
در نتیجه گفت و گو و ساز و کارهای 
آن، چه در سطوح تصمیم سازی و چه 
در سطوح تصمیم گیری، همیشه سنجه 
مناسبی است که می تواند نرخ بنیادگرایی 
و رمانتیک بودن گروه ها و جریان ها را 

بیاشکارد.
بنیادگراها، چه مذهبی و چه سیاسی، 
برابر هم  اگر در  ادامه یکدیگرند؛ حتی 
آن ها  راستان  داستان  باشند.  ایستاده 
همیشه از امری نااندیشیدنی و ناپرسیدنی 
شروع می شود. آنان با آزمون و خطاـ  »و 
ـ که اضطراب   آشکار شدن زشتی هایشان« 
و  بیگانه اند  است،  آدمیزادگی  شیرین 
وسواس مزمن راست و ناراست بر همه 

وجود آن ها مستولی است.   
جارها  و  جنجال ها  و  شعارها  از 
نشانه ها  و  نام ها  از  باید  بگذریم؛ حتی 
عبور کرد، بنیادگراها از آزادی و برابری 
و  به یک گفت  به هیچ روی  و  بیزارند 

گوی برابر و آزاد و نهادینه کردن فرایند 
سیاسی  و  حقوقی  ساختارهای  در  آن 
تن نمی دهند. بنیادگراها البته همیشه 
آن ها  نمی گویند؛  بد  برابری  و  آزادی  از 
حتی گاهی تالش می کنند خود را مدافع 
اما  بزنند،  جا  برابری  و  آزادی  راستین 
همین پسوندها و پیشوندها لو دهنده اند 
و دستان خالی آن ها را می نمایاند. چه، 
آزادی و برابری، فراتر از تعادالت دمکراتیک 
و استانداردهای آن هیچ پسوند و پیشوند 

پیشینی   را نمی پذیرد. 
وقتی به هر بهانه، برخی از شهروندان 
ایرانی را از دایره گفت و گوهای ملی کنار 
رومانتیک  خام  خیال های  می گذاریم، 
خود را عریانیده ایم. وقتی به هر بهایی 
از نشستن بر سر میز گفت و گو طفره 
در  را  بنیادگرایی  بدخیمی  می رویم، 
جان جهان پوشالی خود آشکاریده ایم. 
می کشیم  سکوت  به  را  دیگری  وقتی 
برای سالخی کردن او آماده می شویم؛ 
وقتی گفت و گو را تعطیل می کنیم همه 
چیزهای خوب را تعطیل کرده ایم. وقتی 
به سخره  را  آدمی  داوری های  و  باورها 
می گیریم، اسماعیل را به قربانگاه برده ایم.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «اخبار روز»

وقتی دیگری را به سکوت می کشیم مثله کردن

و سیستم تولیدی روستاییـ  عشایری، 
یعنی سیستمی ششصد ساله در طول 
شش سال شکسته شد و یکی هم مذهبی 
شدن مبانی دولت از سال 13۵7 تاکنون.
تمام  که  این  یعنی  نگاه ساختاری 
مطالبی را که می دانیم و می شنویم راجع 
آن الیه های  در  بگذاریم  مردم،  این  به 
فرهنگی با توجه به این سه حادثه بزرگ.
در پایان هم می شود گفت این زبان 
مقوله های  تمام  با خودش  که  هست 
فرهنگی را حمل می کند. زبان مادری 
آن  طریق  از  است.  کشتی  یک  مثل 
منتقل  فرهنگ هایی  ما  از  هرکدام  به 

می شود.
به همین دلیل حتی برحسب تعریفی 
مادری  زبان  روانکاوی می کنند  در  که 
مادر را زبان مادری می دانند. برای این 
که این مادر است که با خودش فرهنگ 
را می آورد. او هم آن را از مادر خودش 

بقیه از صفحه 1۵
نگاهی ساختاری به روحیات ایرانیان

این که اجازه ندهیم اضطراب بر ما چیره 
شود مکثی چند دقیقه ای می تواند زمان 
و پریشان گویی ما را متوقف کند. در این 
میان، نقش اساسی تنفس را فراموش 
نکنیم؛ دم و بازدم عمیق باعث انبساط 

جسم و روح می شود.«
قطعًا مدیتیشن برای آرامش جسم 
فردریک  است.  مناسب  بسیار  روح  و 
به  می شود  یادآور  روانپزشک  رزنفلد، 
مثبت  »احساسات  مدیتیشن  کمک 
رشد می کند، احساسات منفی کاهش 
می یابد و توانایی ما برای حل مشکالت 
رهاسازی  آیا  می کند.«  پیدا  افزایش 
خویش و مدیتیشن موجب الهام بخشی ما 
نمی شود؟ این روان پزشک تأکید می کند: 
به سیستم عصبی  »فعالیت جسمانی 
پاراسمپاتیک که سیستم آرامش است، 
در حالت بی تحرکی بدن کمک می کند. 
قلب به آرامی می تپد، عضالت منبسط 
تنفس  و  نیست  دهان خشک  است، 

عادی است.«

از مال و ثروت دل بکنید
الکساندر ژولین، روان شناس روسی 
زندگی  آن  در  که  »دنیایی  می گوید: 
می کنیم ما را به این باور می رساند که 
آرامش با ثروت به دست می آید، در حالی 
که آرامش در وجود انسان یافت می شود. 
در این بین، تبلیغات گسترده هم ما را 
متقاعد می کند که بیشتر داشتن، به 

معنی بهتر بودن است. خیلی پیش از 
اختراع تلویزیون و پیدایش چنین تبلیغاتی 
می گفتند  کاذب«  »اموال  از  رواقیون 
و آنها را اشیای فریبنده می نامیدند.« 
از این که نمی توانیم آخرین مدل بازی 
ناراحت  دهیم،  هدیه  کودکمان  به  را 
می شویم. از این که در خانه بزرگ تری 
زندگی نمی کنیم سرخورده می شویم. در 

عذابیم از تحصیالتی که نداریم. 
بئاتریس میلتر، روان درمانگر یادآور 
می شود: »نارضایتی از داشته های خود یا 
از آنچه هستیم اعتماد به نفس ما را دچار 
مشکل می کند.« چگونه می توان این 
روند را مهار کرد؟ دیوید لوبروتون پاسخ 
می دهد: »برای رسیدن به آرامش باید در 
فاصله ای معقول از اجزای جامعه مصرفی 

قرار بگیریم.« اما این مرز کجاست؟ 
روان شناس  رزنفلد،  فردریک 
فرانسوی، پاسخ می دهد: »پناه بردن به 
غار چیزی را عوض نمی کند. عاقل کسی 
است که بخوبی در دنیای خویش زندگی 
آن که درصدد عوض  از  بیش  می کند. 
کردن دنیا باشیم باید به دنبال تغییر رابطه 
خود با آن باشیم. اگر بیاموزیم با توجه 
به ارزش های خاصمان خود را از مال و 
ثروت جدا کنیم، می توانیم از ارزش هایی 
رها  می کند  تحمیل  ما  به  جامعه  که 
شویم؛ حال هر جامعه ای که می خواهد 
باشد، چرا که راه حل در وجود خود فرد 
است.« بنابراین، آرامش نه با مصرف 
نکردن برق یا خوراک و پوشاک، بلکه با 

مصرف صحیح و متعادل به دست می آید.

توجه کامل را در خود پرورش 
دهید

برانژر کازینی، روان شناس ایتالیایی، 
می گوید: »تمرین های روحی برای افزایش 
است.  ضروری  آرامش  با  توأم  لحظات 
اگر سعی کنیم روی زمان  برای مثال، 
حال تمرکز کنیم، وضع درونی ما کامال 
عوض می شود، عطش به آینده و ترسی 
که همراهی اش می کند و به همین ترتیب، 
گذشته و حس پشیمانی توأم با آن تضعیف 
باید به خویشتن، به چیزی  می شود. « 
که به آن می اندیشیم، به کاری که انجام 
می دهیم و همچنین به دنیا، صداها، بوها 
و سکوتی که اطراف ما را احاطه کرده است 
بیشتر توجه کنیم. یک لبخند واقعی و یک 
سالم از صمیم قلب می تواند مفهوم توجه 

کامل را تحقق ببخشد. 
فابریس میدال، روان شناس، می گوید: 
»منظور موضوعی ارادی یا راهی پرفراز و 
نشیب نیست. باید از منطق حسابگری 
خارج شویم تا زیبایی های دنیا از جمله 
یک قطعه موسیقی یا یک منظره را درک 
کنیم. با اینهاست که هرکس می تواند به 

آرامش واقعی دست یابد.« 
الکساندر ژولین می گوید: »برعکس 
فلسفه یونان که آرامش درون یعنی فقدان 
هرگونه تشویش و پریشانی را می ستاید، 
اسپینوزا ما را ترغیب می کند در چیزی که 
شادی می نامید زندگی کنیم یعنی آگاهانه 
چیزی را که هست بپذیریم، چه خوب باشد 
چه بد. بنابراین، آرامش، خیلی ساده، به 
معنای داشتن نگاهی خنثی و محبت آمیز 
به خود، به دیگری و به دنیاست. با نگاهی 

آزاد و کنجکاو مثل یک کودک.«

روش های عملی برای رسیدن به آرامش
گرفته است.

پس می بینیم که اینجا باید در مورد 
رابطه رفتار و کردار هر انسان در طول سه، 
چهار نسل و رفتار و تغییرات پیرامونی، 
کمی  با مالحظه نگاه کنیم. یعنی امکان 
این وجود ندارد که فرهنگ یک جامعه 
به زودی و به راحتی تغییر کند و افراد آن 
جامعه هم هم از نظر ساختاری به همین 

سادگی تغییر یابند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»


