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خالی از شوخی
آیتاهلل جنتی
و قول ظهور

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

مدلهای اسالمی

دبیر کارگروه سازماندهی مد و لباس وزارت
ارشاد اعالم کرد مرکز آموزش و اطالعات
«مدلینگ» در آینده نزدیک راهاندازی خواهد شد.
وی گفت :این مرکز «مدلینگ» منطبق با
اصول و مقررات اسالمی و دینی راهاندازی میشود.
او اضافه کرد :مدلهای مورد تایید این وزارت کارت
صالحیت دریافت خواهند کرد و میتوانند نمایش
مد و زیبایی برگزار کنند.
وی همچنین اضافه کرد :در تایید صالحیت
مدلها انجام ده نوع عمل جراحی زیبایی و تزریق
ممنوع خواهد بود!
کاش میشد از این مسئول محترم پرسید :آیا
سیلیکون تزریق شده به سینه مدلهای اسالمی
باید سیلیکون حالل باشد؟ و میشد این سئوال
خالی از شوخی را از ایشان پرسید که ممنوعیت ده
نوع عمل جراحی و زیبایی و تزریق آیا امر به معروف
است یا نهی از منکر؟

قضیه یارانه و جمعیت

اسحاق جهانگیری ،معاون حسن روحانی،
میگوید :تعداد یارانه بگیرها از جمعیت کشور
بیشتر است! او میگوید یک جای این قضیه
درست نیست!
یکی به آقای جهانگیری بگوید :وقتی که
شناسنامه قالبی درست کردید و به دست مردم
دادید که بروند و به احمدینژاد رای بدهند به فکر
عواقب آن نبودید؟

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران،
«ایسنا» ،احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اظهار
کرد :مقدمه ظهور فراهم شده است و باید انتظارش
را داشته باشیم .وی این مطلب را چندی قبل در
مالقات با سپاه پاسداران هم گفته بود.
آیتاهلل جنتی گفت :پلیس راه باید فکری به
حال این ترافیک تهران بکند تا امام منتظر نماند
و شهردار تهران باید فکری به حال این هوای آلوده
بکند تا امام یا اسب او بخاطر هوای آلوده ظهورش
را به بعد موکول ننماید.
وی گفت :در سایه رهبری معظم همه چیز آماده
است و هر بار که ما خواستیم چیزی را به استحضار
ایشان برسانیم ایشان خبر داشتهاند .مثال وقتی
گفتیم امشب مراسم اسکار است ایشان گفتند:
میدانم! و این نشان میدهد که ایشان در مورد
ظهور امام هم اطالعاتی دارند.
جنتی گفت :درباره فرش قرمز برای امام غایب
بحثهایی شده است و من گفتهام که اگر این فرش
قرمز را در ایام سوگواری پهن کنید آن حضرت
ممکن است نیایند.

اسکار امسال

مراسم اسکار سال  ۲۰۱۴برگزار شد و جوایز
بهترین فیلم و کارگردانی و غیره به هنرمندان
آمریکایی و خارجی از سوی داوران اهدا گردید.
مراسم زیبا و قشنگی بود .در این بخش چند فیلم
مطرح این جشنواره سینمایی را به شما معرفی
میکنیم:
 ۱ـ «جاذبه» :یک فیلم تخیلی بسیار قوی.
داستان زنی در ایران که مجذوب یک مامور مخفی
سپاه قدس شده که کارش ربودن مهرههای سیاسی
ضد دولت است .زن که بسیار مذهبی است
نمیداند چرا این مرد که ریشو و کثیف و بدبو است

اینقدر برای او جاذبه دارد.
مرد که متوجه این جاذبه میشود از زن
میخواهد که دوست دختر او بشود ولی زن
میگوید کمتر از صیغه قبول نیست .مرد میگوید
من چهار تا صیغه دارم و اگر یکی دیگر بگیرم باید
یکی را به امام جمعه مسجدمان بعنوان خمس
بدهم! زن میفهمد که مرد او را دوست ندارد و
دارد بهانه میآورد و تصمیم میگیرد پنهانی خود را
در موشکی که یک میمون را به فضا میبرد پنهان
کند و در آنجا از پنجره موشک بیرون بپرد و خود
را در فضا رها کند.
بعد از ماجراهای جالبی زن با میمون سرنشین
سفینه یا موشک روبر شده و در نگاه اول عاشق او
میشود.آنها چون میدانند که ازدواجشان شرعی
نیست دست به خودکشی میزنند و موشک خالی
را به کره زمین میفرستند.
 ۲ـ «دوازده سال بردگی» :داستان مردی
که مشروب را ترک میکند و به توصیه یکی از
دوستان مذهبیاش به خوردن آبمیوه ساندیس
روی میآورد .او بعلت خرید بیش از اندازه این آبمیوه
مورد شک ماموران قرار میگیرد و به زندان اوین
میافتد .در آنجا او را مجبور به کثیفترین کارها از
جمله انجام سکس میکنند و او را مسئول شستن
توالت زندانبانها مینمایند.
او بعد از دوازده سال توسط باغداری که
میوههای آبمیوه ساندیس را به آن کارخانه
میفروشد با پرداخت رشوه به ماموران از آنجا فرار
میکند و ابتدا با همراهی جنبش سبز و بعد از
طریق پناهندگی سیاسی به اروپا به بردگی خود
پایان میدهد.
 ۳ـ «باشگاه خریداران داالس» :فیلمی است
درباره عملیات مخفی دور زدن تحریمها توسط
ماموران اطالعاتی جمهوری اسالمی .آنها یک
کلوپ یا باشگاه برای خرید اتومبیل دست دوم
درست کرده و اتومبیلهای خریداری شده در حراج
را به عنوان فرستادن به ونزوئال به بنادر جنوب
ایران و سپس به تهران میرسانند .آنها چندی
بعد دستگیر و از کشور آمریکا خارج میشوند
چون «اف بی آی» از طریق جاسوسان ایرانی خود
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میفهمد که آنها عالوه بر قاچاق اتومبیل و دور
زدن تحریمها در اتومبیلها کراک و کوکایین و
هرویین هم جاسازی کرده و به ایران میفرستند
و پول حاصل از فروش آن مواد مخدر را به دولت
جمهوری اسالمی نمیدهند .جاسوس ایرانی برای
اداره مالیات بر درآمد هم کار میکرده است.
 ۴ـ «منجمد» :یک فیلم درباره افکار و عقاید
بزرگان و مشاهیر دولت اسالمی ایران که به صورت
کارتونی تهیه شده است .در این فیلم افکار حسین
شریعتمداری و آیتاهلل جنتی و مصباح یزدی و...
بصورت خن دهداری به نمایش درمیآید.
تماشای این فیلم کارتونی برای بچهها ممنوع
اعالم شده است چون ممکن است در آنها حالت
تنفر و خشونت ایجاد شود.

جنگ و صلح

بنیامین نتانیاهو که سرش را میزنی ،تهش را
میزنی توی کاخ سفید سر و کلهاش پیدا میشود
دوباره برای دیدار با باراک اوباما به آمریکا آمد.
کارشناسان سیاسی میگویند که او مجددا برای
کسب اجازه از آمریکا برای حمله به ایران و بمباران
تاسیسات اتمی آمده است.
همین کارشناسان میگویند باراک اوباما بیشتر
نگران برنامه صلح اسراییل و فلسطینیها است تا
تاسیسات اتمی ایران .او همیشه در گفت و گو با
نتانیاهو بحث را به قرارداد صلح میکشد و آن را
پیششرط میخواند .به عبارت سادهتر نتانیاهو
برای شروع جنگ باید اول اهل صلح باشد بعد با
آمریکا صحبت از جنگ کند!

عربستان و سفینه فضایی؟!

در یک کنفرانس مطبوعاتی رییس سازمان
هواپیمایی و فضایی عربستان سعودی اعالم کرد که
این کشور به زودی اولین سفینه خود را همراه با
یک سرنشین به سوی کره مریخ پرتاب خواهد کرد.
وی در جواب خبرنگاری که با تعجب پرسیده
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بود« :عربستان و سفینه؟» جواب داد :باالخره با
این همه پول نفت یک روزی باید از شترسواری به
سفینهسواری میرسیدیم!
وی در جواب خبرنگار دیگری که پرسیده
بود« :شما به زنان حق رانندگی نمیدهید ولی
میخواهید مدرن باشید و سفینه به فضا بفرسیتد،
این خندهدار نیست؟» گفت :شاید برنامه ما این
است که زنهای ما بجای بحث بر سر حق رانندگی
اتومبیل ،گستردهتر و عمیقتر فکر کنند و بحث
بر سر حق سوار شدن بر سفینه را پیش بکشند.
او در جواب خبرنگار دیگری که پرسیده
بود«:فرق این سفینه با سفینههای دیگر مثال مال
آمریکا و روسیه و چین چیست؟» گفت :فرق جالب
آن این است که در تمام مدت مسافرت چند ماهه
این سفینه به مریخ فضانوردان طوری رانندگی
میکنند که مرتب رو به قبله باشند!

نقش تورم در اختالس

حسن روحانی میگوید« :یک گروه با عنوان
دور زدن تحریمها ،منافع ملی را دور زدند و پول
ملت را برداشتند ».او که در هرمزگان سخن
میگفت بدون اشاره به محمود احمدینژاد درباره
اختالسها گفت :همان موقع دهانها از این میزان
باز بود و اکنون همانها بجای سه هزار میلیارد نه
هزار میلیارد برمیدارند.
حسن روحانی نگفت که وقتی دالر هزار تومانی
به سه هزار تومان رسیده مگر حق اختالس کننده
نیست که اختالس را به نرخ روز انجام دهد؟ اگر
دالر روی هزار تومان مانده بود اختالس هم سه
برابر نمیشد .برعکس احمدینژاد که مهندسی
خوانده بود و ریاضی سرش میشد این روحانی
الهیات خوانده و دو دوتا چهارتا را بلد نیست...

اشتباه شعاری

باالخره فرهاد رهبر ،رییس دانشگاه تهران،
رفت .او که در زمان احمدینژاد به این سمت
منصوب شده بود از دانشجویان دل خوشی نداشت
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و دانشجویان هم از او دل خوشی نداشتند! او
مبتکر ایجاد فضای پلیسی ـ امنیتی در دانشگاه
تهران بود و میخواست توپ و تانک به دانشگاه
بیاورد تا اعتراضات سال  ۸۸را سرکوب کند.
خبرنگار مخصوﺹ ما از تهران گزارش میکند
که دانشجویان با خوشحالی از رفتن فرهاد رهبر
باال و پایین میپریدند و به یکدیگر شیرینی و
حلوا میداند .خبرنگار ما میگوید فریاد «رهبر
رفت» توجه عده دیگری از دانشجویان و مردم
نزدیک دانشگاه را جلب کرد و آنها هم به جمع
شیرینیخوران نزدیک شدند و به آنها ملحق
گردیدند .کمی بعد برخی اعتراﺽکنان فضای
جشن را ترک گفتند و به خبرنگار ما که جویای
علت اعتراﺽ آنها شده بود گفتند :خیط شدیم!
فکر کردیم منظورشان رهبر معظم است که رفته!

ﮐتﮏ زدن ماموران

معاون امور مشترکان آب و فاضالب خراسان
شمالی گفت :مردم مامور وصول پول صورتحساب
معوقه آب را کتک میزنند!
او گفت :ما از پلیس انتظامی برای امنیت این
ماموران کمک خواستهایم! وی اضافه کرد :بیشتر
آنهایی که ماموران ما را کتک میزنند میگویند
که امام خمینی گفته پول آب را ندهید! وی گفت:
امام هرگز چنین حرفی نزده است!
بیچاره ماموران آب که به جای خواندن کنتور
آب باید با زرهپوش و تانک به سراﻍ خانههای مردم
بروند .هرچه هم صورتحساب مبلغش بیشتر باشد
دست و پای آنها بیشتر میلرزد که میزان کتک
خوردنشان بیشتر خواهد بود.
چرا دولت از چماقدارانی که مردم را در
خیابانها بخاطر تظاهرات کتک میزدند بعنوان
مامور وصول این بدهیها استفاده نمیکند؟ اصال
چرا اون خیکی فیروزآبادی فرمانده جنگطلب را
استخدام نمیکنند؟

مﺸکالﺕ اردوﻏان

فایل صوتی گفت و گوی رجب طیب اردوغان
با پسرش بالل که در مورد نحوه پنهان کردن مقدار
زیادی پول نقد مشغول گفت و گو هستند خبر داﻍ

روز ترکیه است.
این نوار که به ترکی است )و زیرنویس ندارد(
کلمه به کلمه در روزنامههای معروف دنیا ترجمه
و چاپ شده است.
در این نوار بالل پسر اردوغان پیشنهاد میکند
که برای پول نقد از همان کامیونی که شمشهای
طال را به ترکیه قاچاقی آورد استفاده شود و پولها
را به ایران بفرستند.
اردوغان میگوید :تو بیشتر از یک بالل اذانگو
عقلت نمیرسد! چطور گوشت را بدهیم به دست
گربه و پول را به ایران بفرستیم تا مالخور شود؟
اردوغان این نوار را جعلی اعالم کرده و
گفته مخالفان او آن را با ابزارهای الکترونیکی و
کامپیوتری ساختهاند!

سﺌوال ریاﺿی

سئوال ریاضی عقیدتی از دانشجویان حوزههای
علمی قم:
اگر خط فقر را دولت دو و نیم میلیون تومان
تعیین کند و حداقل دستمزد  ۴50هزار تومان باشد
و دولت  50هزار تومان به زیر خط فقریها یارانه
دهد ،تعیین کنید چند سال طول میکشد که همه
مردم ایران باالی خط فقر باشند؟

معﺠﺰه در ایران
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آقای روحانی اول یارانه ما را بده تا بعد ما بلیط
هواپیمای ایران بخریم و خدمت برسیم.

مرشد و بﭽه مرشد

بچه مرشد :مرشد ،باالخره تکلیف ما چی
میشه؟
مرشد :منظورت چیه بچه؟
بچه مرشد :باالخره ما قراره مثل کره جنوبی
باشیم و یا مثل کره شمالی؟
مرشد :بستگی داره چه کسی برنده بشه.
بچه مرشد :مگر قراره بین کره جنوبی و شمالی
جنگ بشه؟
مرشد :نه بچه! منظورم جنگ بین رفسنجانی
و رهبر است.
بچه مرشد :منظورت چیه؟
مرشد :رفسنجانی دوست دارد ایران مثل کره
جنوبی باشد ولی آقا کره شمالی را ترجیح میدهد
و برای همین هم بین آنها دعواست.
بچه مرشد :چرا شیر یا خط نمیکنند تا ببینند
چه کسی برنده است؟
مرشد :تو چقدر سادهای! اینها اگر شیر یا خط
کنند یکجوری به هم کلک میزنند که یا دو تا شیر
میاد و یا دو تا خط آن هم با یک سکه!
بچه مرشد :برای همین به تو میگن مرشد و
من هنوز بچه مرشد موندهام!

ﺑﺨﺶ ﺍدﺑﯿاﺕ

به کسانی که به معجزه قرآن اعتقاد ندارند
میگویم چطور این که  35سال به نام قرآن خون
ملت ایران را در شیشه کردهاند و همه چیز را از
آنها گرفتهاند و آنها را تحقیر و تهدید کردهاند و در
این مدت جیک کسی هم درنیامده معجزه نیست؟

سﺌوال از آقای روﺣانی

چطور است که در راستای برنامه جذب نیروها
و سرمایههای ایرانی مقیم خارج وقتی به فرودگاه
امام خمینی میرسیم همه ما یکهو ایرانی حساب
میشویم ولی وقتی که میگوییم چرا به ما یارانه
نمیدهید حتی اگر مقیم خارج از ایران باشیم )حاال
پول نفت ما در این  35سال به کنار( موضوع را
عوﺽ میکنید و میگویید ما خارجی هستیم؟ نه

از ترس سوﺕ
میزنیﻢ...

ما همه اینجا نشستهایم
و در تاریکی از ترس
مشغول سوت زدن هستیم
بدتر از بمبهای صدام
ترسناکتر از پسلرزههای زلزله بم
وحشتناکتر از اعدامهای 57
در تاریکی ،از ترس
سوت میزنیم...
از ترس توقیف ماهواره
و آن بشقاب جادویی روی بام

بنیاد فرهنگی دماوند
Damavand Cultural Foundation
P.O. Box: 4184 • Rockville, MD. 20849
BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org

برنامه ماه مارچ ( ۲۰۱۴اسفند ماه )۱۳۹۲
بخش نخست

نگاهی نو به شعر نو؛ فرایند تجدد در شعر فارسی
سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک (استاد ادبیات تطبیقی)
بخش دوم

اجرای موسیقی

توسط استاد نادر مجد و فرشید مهجور

زمان :شنبه  1۵مارچ 2014

گردهمائی  :ساعت  ۵:۳0بعد از ظهر

شوخی عکسی

(پذیرائی :چای ،قهوه و شیرینی)

ساندویچ برای فروش عرضه میشود
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ـ نﻪ ﺑاﺑا ﺟای مﻬر نﻤاﺯ نﯿسﺖ مادﺭﺯﺍدی ﺭﻭی ﭘﯿﺸونﯿﺶ ﻟﮑﻪ دﺍﺷﺘﻪ!

که پرتر از بشقاب شام ماست
از صدای کوبیدن مشت روی در بیاجازه
پنهان در اشکاف تاریکخانه
با گوشهای پوشیده با دست و متکا
مشغول سوت زدن میشویم...
در حال «نیایش» و «ذکر»
در حال شرکت در «ضیافت»
در مهمانی و جشن
ضمن هماغوشی با روسپیان یا با همسر
حیران و گمگشته
در شاهراههای ارتباط جهانی پر از توقف ممنوع
از ترس...
در تاریکی...
سوت میزنیم...
سوت میزنیم...

آزادی سقﻂ جنیﻦ

به این مذهبیهایی که در آمریکا مخالف سقط
جنین هستند و میگویند از بین بردن کسی

که هنوز به دنیا نیامده جنایت حساب میشود
میگویم :پس شما چرا تخم مرﻍ میخورید؟ این
تخم مرﻍ هم میتواند روزی مرﻍ شود...

ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ

به استقبال نوروز

به علت افزایش  ۲0درصدی قیمت آب در ماه
اسفند براساس مصوبه دولت ،به هموطنان عزیز
توصیه میکنیم که از هم اکنون آب تنگ ماهی
سفره هفت سین خود را به نرخ قدیم کنار بگذارند
و سعی کنند که بیشتر از نیمی از تنگ آب پر
نفرمایید .اصراف حرام است.
ﻭﺯﺍﺭﺕ نﯿرﻭ ـ ﺳاﺯماﻥ ﺁﺏ ،دﻓﺘر ﺍموﺭ مﺸﺘرﮐاﻥ

افکار عمیﻖ

وقتی که خدا کسی را فقط بخاطر خوردن یک
سیب ناقابل از بهشت بیرون میکند چرا هنوز باید
فکر کنیم که بخشنده و مهربان است؟

هفتادمین برنامه «انجمن علمی و حرفهای ایرانیان»

Iranian American Academics and Professionals

استخراج معادن در ایران
سخنران:

غالمرضا حمیدی انارکی

این سخنرانی به زبان فارسی انجام خواهد شد

تاریخ برگزاری جلسه :پنجشنبه  ۱۳مارچ ۲۰۱۴

پذیرائی و صرف شام ۷ :و نیم تا  ۸شب * آغاز سخنرانی ۸ :شب

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

شرکت در این برنامه آزاد و رایگان است

دانشجویان  ۱۵دالر).

(هزینه صرف شام برای دانشجویان  ۵دالر و غیر

به دلیل محدودیت جا و تدارک دیدن شام ،خواهشمندیم پیش

شروع سخنرانی:ساعت  6بعد از ظهر

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

Montgomery College - Rockville

EVENTMANAGER@IAAPDC.ORG

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 اطالعات202.280.8907 :

(301) 529-1720

«انجمن علمی و حرفهای ایرانیان» یک انجمن غیر وابسته ،غیر سیاسی و غیر مذهبی
میباشد و جلسات این انجمن در دومین پنجشنبه هر ماه از ساعت  ۷و نیم شب
برگزار میشود و موضوع سخنرانیها در هر جلسه متفاوت خواهد بود.

