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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

خبرهای «داعش»

با وجود حمالت موشکی آمریکا و چند کشور
دیگر گروه اسالمی «داعش» مشغول پیشروی در
خاک سوریه و عراق است .فعال دعوا بر سر تسخیر
شهر «عینالعرب» که در زبان کردی به آن کوبانی
میگویند متمرکز شده است .این شهر کردنشین
در نزدیک مرز ترکیه قرار دارد.
حدود دو هزار نفر از مردم این شهر با خبر
آمدن «داعش» شهر را تخلیه کرده و پا به فرار
گذاشتهاند .من نمیفهمم این «داعش» چگونه
میتواند حکومت اسالمی خود را در جهان برپا کند
وقتی که یا سر همه را میبرد و یا همه پا به فرار
میگذارند .حکومت بر شهرهای خالی از سکنه هم
شد پیروزی اسالم؟!

خبرهای «داعش» ـ ۲

سازمان ملل گزارش داده که درآمد فروش زنان
و کودکان مهمترین درآمد «داعش» بعد از فروش
نفتهای مسروقه عراق و سوریه است.
خبرنگار مخصوص ما از منطقه عملیات
«داعش» گزارش میکند «داعش» آنچنان هم که
اعالم میکند اهل مساوات و برابری نیست و هنوز
بر سر کار نیامده تبعیض نژادی را شروع کرده است.
خبرنگار ما اضافه میکند :در بازاری بودیم که
«داعش» حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰زن و دختربچه را به
معرض فروش گذاشته بود .برای دختربچههای
عراقی قیمت حدود ده دالر آمریکا تعیین شده

بود .برای زنان عراقی که همه با چادر و روسری و
روبنده بودند قیمت  ۵۰دالر اعالم گردید .همین
قیمت برای زنان کشورهای خارجی که توسط
«داعش» ربوده شده بودند و همه بدون حجاب
و مو طالیی و خوشگل بودند به  ۱۰۰تا  ۲۰۰دالر
میرسید! قیمت زنان مسیحی بسیار بیشتر از زنان
مسلمان ربوده شده بود.
زنها پس از فروش پس گرفته نمیشدند و
اگر یکی از زنانی را که با حجاب کامل و روبنده
فقط از روی زیبایی چشمش میخریدی و بعد از
چادربرداری میدیدی که طرف بسیار زشت است
نمیتوانستی به مسئول فروش گروه «داعش»
شکایت کنی چون فورا سرت را با شمشیر
میبریدند .یعنی «داعش» اصال با مشتری خوب
رفتار نمیکند.
مسئول فروش زنان «داعش» به خبرنگار ما که
خودش را «داعش»ی جا زده بود و میخواست زن
بخرد گفت :بهتر است زودتر بخری چون وقتی به
ایران برسیم قیمت زنها باال خواهد بود!

سهم آقا یا سهم امام؟

محمد نوریزاد از منتقدین رژیم خالفتی آیتاهلل
خامنهای در سایت خود عنوان کرد که مجتبی
خامنهای پسر آیتاهلل خامنهای هم از شهرام جزایری
پول هنگفتی دریافت کرده است .شهرام جزایری
فعال به جرم چندین اختالس مالی و گرفتن رشوه
در زندان بسر میبرد.
سخنگوی دفتر مجتبی خامنهای که بصورت
نیمه وقت دبیرکل ستاد حزباهلل هم میباشد
گفت :یک اشتباه لپی کوچک شده است .وی
گفت :شهرام جزایری پول را به مجتبی خان داد
و گفت :این سهم آقاست! و مجتبی فکر کرد که
منظور از سهم آقا همان پدرش است و نه حساب
مخصوص امام! این سخنگو گفت :باید شهرام
جزایری را مورد مواخذه و سئوال قرار داد که چرا
در مورد این که پول مال چه کسی است شفاف
نبوده است.

اخبار فضایی

اولین انسان

سایت «خبر آنالین» اعالم کرد که سازمان
فضایی جمهوری اسالمی تا چهار سال آینده
انسان به فضا میفرستد .خب ،دمشان گرم! ولی
باید پرسید رژیمی که خودش در  ۱۴۰۰سال پیش
منجمد شده و قوانین و مقررات آن زمان را تبلیغ
و ترویج میکند به فضانوردی و فضولی در کار
خدا چکار دارد؟ آیا بهتر نبود یک شتر به آسمان
میفرستادند؟
واقعا منظورشان از فرستادن انسان به فضا
چیست؟ آیا میخواهند به خدا نزدیکتر باشند و یا
میخواهند از آن باال هم اعمال و رفتار مردم روی
کره زمین را کنترل کنند و به آنها بگویند که چه
بکنند و چه نکنند؟
حاال بعد از آن میمونی که به آن باال فرستادند
و معلوم نشد خود میمون و آن سفینه چه بالیی به
سرش آمد چشممان به اولین انسان عضو نیروی
«ناجا» یا حراست روشن!

اخبار فضایی ()۲

مشارکت مردم!

بعد از اعالم این که سازمان تحقیقات فضایی و
فرازمینی جمهوری اسالمی قرار است اولین انسان
را تا چهار سال آینده به فضا بفرستد ،تمام مردم
ایران غرق در هیجان و افتخار شدند.
سخنگوی گروه فروش و استفاده از مواد در
پارک ملت که یک گروه زیرزمینی است به خبرنگار
ما گفت :به آنها اطالع دادهایم که حاضر به
هرگونه کمک برای رفتن به فضا به آنها هستیم
اما جواب دادهاند دانشمندان آنها هنوز رابطه
بین فضانوردی و حالت هپروت را پیدا نکردهاند.
این سخنگو گفت :اگر با ما همکاری کنند
بجای چهار سال آینده همه امشب به فضا
خواهیم رفت!
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باالخره دادگاه عالی آمریکا بعد از چندین روز
لفت دادن تصمیم خود را برای تصویب قانون
ازدواج همجنسگرایان اعالم کرد و گفت که فعال
تصمیم نمیگیرد! و شاید سال آینده این قضیه را
بررسی کند .این دادگاه قرار بود با قانونی کردن این
نوع ازدواجها که در چهارچوب اجرای کامل قانون
اساسی آمریکا در مورد برابری انسانها میباشد
حق همجنسگرایان را از بابت دریافت حقوق قانونی
خود نظیر معافیت مالیاتی و اعتباری و غیره به
آنها بدهد.
سخنگوی دادگاه عالی گفت :فعال این
تصمیمگیری در عهده ایالتهاست و ما تصمیم
گرفتیم که با مسائلی چون شیربها و مهریه و نفقه
که بسیار پیچیده خواهند بود روبرو نشویم!

اخبار علمی و تکنولوژی

چت کردن رایگان

یک شرکت آمریکایی اخیرا یک برنامه کامپیوتری
را روانه بازار کرده که به کاربران این امکان را میدهد
که خارج از شبکه مخابرات و اینترنت با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند .این نرمافزار بسیار مورد کاربران
شبکههای اجتماعی اینترنت قرار گرفته است .این
 Appبه شما اجازه را میدهد که اینترنت و تلفن
همراه خود را خاموش کنید و بعد از فرستادن یک
نامه از طریق پست ،دوستی را که میشناسید به
محلی ـ مثال یک کافه ـ دعوت کنید و در آنجا بطور
پ بزنید یا چت کنید!
رایگان با اوگ 

قرص برنج

در ادامه مرگ و میرهای عجیب در ایران
پزشکی قانونی اعالم کرد که در شش ماهه اول
سال جاری  ۱۱۴نفر در اثر مسمویت ناشی از مصرف
قرص برنج فوت کردهاند.
قرص برنج که همان سلفوس و یا آلومینیوم

فسفات است به تازگی در بین جوانانی که وسع
مالی آنها به خرید کوکائین و شیشه نمیرسد
مد شده است.
مسئول پزشکی قانونی تهران گفت :نادانی این
جوانان در مورد استفاده از قرص برنج علت اصلی
مرگ آنهاست .وی گفت :بسیاری از جوانان این
قرص برنج را قبل از این که دم بکشد خوردهاند
و یا با سوزندان آن و تبدیل آن به ته دیگ باعث
نارسایی خون در بدن شدهاند!

خبر دیگری از آمریکا

خانم وندی فارلی  ۴۶ساله از سوی پلیس آمریکا
متهم شده به این که با پرداخت پول خواستار قتل
شوهر خود شده است .این خانم متهم شده که
پیشنهاد یک زن قاتل حرفهای و اجیر شده برای
قتل شوهرش را قبول کرده و به او پیشپرداختی
هم داده است.
خانم وندی فارلی که مدیر یک شرکت بزرگ و
معتبر دارای بیش از هزار کارمند است به خبرنگاران
گفت :این خانم به من پیشنهاد داد که با دریافت
 ۱۳هزار دالر شوهرم را خواهد کشت .وی اضافه
کرد :من و شوهرم  ۱۳فرزند داریم و من با او بر
سر فرزند سیزدهم اختالف عقیده داشتیم زیرا من
اعتقاد داشتم که عدد سیزده نحس است و باید
روی  ۱۲بچه توقف کنیم اما او که امیال جنسی
غیرقابل کنترلی داشت باز مرا حامله کرد.
وی گفت :مبلغ  ۱۳هزار دالر برای قتل و کشتن
یک آدم مبلغ بسیار کمی است و من باور نکردم ولی
این خانم که فکر میکنم معشوقه پنهانی شوهرم
بوده میگفت که حراج کریسمس دارد و بجای ۱۳۰
هزار دالر حدود  ۹۰درصد تخفیف مخصوص ارائه
میکند .این خانم اضافه کرد :فکر میکنم اگر چانه
میزدم او این کار را به رایگان هم انجام میداد.
خانم وندی فارلی گفت :شوهرم جدیدا تحت
تاثیر تبلیغات گروههای اسالمی «داعش» بود و
اعتقاد داشت که باید  ۱۳زن و  ۱۳۹فرزند داشته
باشد!

ﺩﻓﺘﺮﻣﻬﺎﺟﺮﺕﺟﯿﻤﺰﺭﺍﺑﺮﺗﺲ
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ  ۲۰ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﺩﺭﺧﺪﻣﺖﺷﻤﺎﺳﺖ

Law Ofﬁce of James A. Roberts
ﭘﺮﮔﻞ ﭘﺮﺗﻮﯼ ،ﻭﮐﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﺟﯿﻤﺰ ﺭﺍﺑﺮﺗﺲ ،ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ )ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﻭﻟﯿﮥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ(

• ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻓﺪﺭﺍﻝ

• ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻭ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ )ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ(
• ﻭﯾﺰﺍﻫﺎی ﮐﺎﺭی ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ

• ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯽﻫﺎی
ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻭﺭﺯﺷﯽ ،ﻫﻨﺮی ،ﻭ ﻏﯿﺮﻩ(
• ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ
9401 Lee Highway, Suite 205
Fairfax, Virginia 22031

• ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

703.865.8962
pargol@jamesrobertslaw.com
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نقد خلقت خدا

دیشب از بیکاری باز هم داشتم فکرهایی در
مورد نقد کارهای خدا به مغزم منتقل میکردم.
نمیدانم شیطان گولم زده بود و یا خود خدا این
کار را در کله من قرار داد .فکر کردم آیا بهتر نبود
بجای باران و برف و تگرگ که خیلی یکنواخت و
خسته کننده شده خدا چیزهای بهتری از آسمان
بر زمین میریخت؟
مثال صبح بلند میشدی و میدیدی از آسمان
دارد چیپس سیبزمینی میبارد یا پفک نمکی .یا
بعد از ظهر بعد از دو سه تا رعد و برق از آسمان
شکالت و آبنبات پایین میریزد .بجای تگرگ
میشد نقل و نبات از آسمان فرستاد .بجای برف
تراشههای نارگیل و بستنی.
غیر از آن ،خوب نبود که بجای باران چند بار
در سال هم آبجو و شراب و ویسکی میآمد؟ زیر
باران قدم میزدی و قطره قطره آبجو میخوردی.
آنهایی که میگویند شراب بجای باران از آسمان
ممکن است لباس تو را کثیف و لکهدار کند واقعا
درست فکر نمیکنند .قیمت شراب مجانی بیشتر
است یا قیمت خشکشویی لباس؟

عید قربان در عراق

به گزارش خبرگزاری «فارس» نیروهای امنیتی
و نظامی عراق به دیدار آیتاهلل سیدعلی سیستانی
مرجع تقلید رفتند و فرا رسیدن عید قربان را حضورا
به ایشان تبریک گفتند.
آیتاهلل سیستانی از فرمانده این گروه پرسید:
آیا شما مطلع هستید که گروه کلهخر «داعش» در
حال پیشروی است و با قطع سر آنهایی که سد
راهشان میشوند ممکن است هر لحظه به حجره
و خانه من نزدیک شوند؟
فرمانده با لبخند جواب داد :البته که میدانیم.
سازمان اطالعات عراق هنوز هم پابرجا و فعال
است.
آیتاهلل سیستانی کتاب «توضیح المسائل»
خود را به طرف این فرمانده پرتاب کرد و گفت :پس
چرا ول کردی و آمدی به من تبریک عید بگویی؟
وقتی من را بجای گوسفند قربانی کنند سال آینده
به چه کسی تبریک خواهی گفت؟

حقایق علمی و تاریخی

* آیا میدانستید که آقا محمدخان قاجار واقعا
 ۷۰من (حدود  ۲۰۰کیلو) چشم مردمان کرمان را
درنیاورد و این شایعه است؟ او برای تمام مردم این
شهر عینک طبی خرید اما چون نمرهاش اشتباه بود
مردم فکر کردند کور شدهاند و هرودوت تاریخنویس
یونانی که منتظر مسخره کردن ایرانیها بود این را
بعنوان در آوردن چشم در کتاب تاریخ خود آورد؟!
* آیا میدانستید علت این که کوروش همه
یهودیان را مورد بخشش قرار داد و آنها را نکشت
چه بود؟ یکی از آنها به کوروش قول داده بود که
اگر کشته نشوند میتوانند سهام «وال استریت»
نیویورک را برای کوروش بخرند و او را کلی پولدار
کنند.
* آیا میدانستید رستم واقعا پسرش سهراب
را نکشت بلکه همه اینها صحنهسازی بود که از
شرکت بیمه خسارت بیمه عمر دریافت کند؟!
* آیا میدانستید یعقوب لیث واقعا قبل از جنگ
پیاز خام نمیخورد بلکه «پیاز داغ» میخورد چون
زنش گفته بود که «پیاز داغ» همه امیال مردان
را چند برابر میکند؛ چه برای همآغوشی با زنان و
چه جنگ با دشمنان؟!
* آیا میدانستید تقویم ایرانی که مخترع آن
عمرخیام است توسط او نوشته و محاسبه نشده
است .عمرخیام تمام شب شراب میخورد و تمام
روز میخوابید و هرگز طلوع و غروب خورشید را
نمیدید و نمیتوانست تقویمی براساس حرکت
خورشید اختراع کند.
* آیا میدانستید که بر سر پرتاب تیر از کمان
آرش کمانگیر یک دعوای حقوقی در دادگاه الهه به
راه افتاده چون ادعا شده او در عملیات میهنپرستی
خود دوپینگ کرده بوده است؟!
* آیا میدانستید اگر عربها به ما ایرانیها
حمله نمیکردند ما امروز حلوا ارده ،خرما ،زیتون،
فالفل ،اسالم ناب محمدی ،حرمسرا ،امامزاده و
کالس قرآن و حتی نانسی عجرم را هم نداشتیم؟!

تسلیت

فرا رسیدن عید قربان را به همه گوسفندهای
جهان به ویژه گوسفندهای کشورهای مسلمان
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شوخی عکسی

تسلیت عرض میکنیم و مطمئن هستیم که این
غم آخر آنها خواهد بود.

انجمن بوقلمونهای عید شکرگزاری آمریکا
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ادبیات «فیس بوک»ی

دیشب بعد از چندین ساعت فکر کردن که
در نتیجه قطع اینترنت من به علت عدم پرداخت
صورتحساب بود تصمیم گرفتم یک دوست واقعی
میخواهم نه یک دوست مجازی و سایبری.
دیروز ماشینم توی اتوبان پنچر کرد و توی
«فیس بوک» برای سه هزار  ۷۵۳دوستم پیغام
فرستادم که کمک الزم دارم .نامردها هیچ کدام
جواب ندادند و سه هزار  ۷۵۴بیالخ سرپایین برایم
فرستادند .این نفر شماره سه هزار و  ۷۵۴که توی
«فیس بوک» دوست من نیست نمیدانم از کجا
آمده که بیالخ سرپایین داده بود و خودش را قاطی
این جریان کرده بود!
» من
سالها است که من توی «فیس بوک 
همه چیز را با آنها  shareکردم یعنی سهیم
شدم اما دیروز وقتی میخواستم ماشین یکی از
دوستان «فیس بوک»ی را قرض کنم نامرد مرا
«بالک» کرد!
سالها یک نفر توی «فیس بوک» عاشق من
بود و مرتب مینوشت :تو همه زندگی من هستی،
حاضرم همین امشب خودم را برای تو قربانی کنم،
من بدون تو هیچ هستم .الهی فدایت بشوم ،قربان
تو و غیره .دیروز نوشتم یکی از کلیههایم از کار افتاده
و کسی را میخواهم که یکی از کلیههایش را به
من بدهد تا پیوند بزنند .یارو اصال صفحه «فیس
بوک» را بسته و رفته!
دیشب دلم خیلی گرفته بود .جلوی مانیتور
کامپیوترم نشستم و با تماشای عکس بهترین
دوست «فیس بوک»یام گریه کردم .عکس او
هیچ عکسالعملی نشن نداد و لبخند زنان به من
زل زده بود تا موقعی که خاموشش کردم و رفت.
دوست دارم کامپیوتر و تلفن دستیام را از
پنجره آپارتمان طبقه هشتم به کف خیابان پرتاب
کنم .شاید صبح که آشغالی دارد تکههایش را جارو
میکند به طرف او بدوم ،او را در آغوش بگیرم و
ببوسم .هرچه نباشد او یک انسان واقعی است،
نه مثل آن آشغالهایی که او دارد از روی زمین

ـ از زمانی که در انگلیس بودم تا امروز یک زن بیحجاب ندیده بودم .دلم تنگ شده بود!

جارو میکند...
کامنت بگذارید .نه تصمیمم عوض شد...
بیخیالش...

قبل از انقالب ،بعد از
انقالب

یادش بخیر ،قبل از سال  ۵۷دوست دخترت
را میبری به یک کافه تریا با هم یک ودکاالیم
میخوردید و بعد توی ماشین میتونستی ماچش
کنی .امروز دختره را باید حتما ببری باالی برج
میالد و بستنی  ۵۰دالری بهش بدی و کلی پول
شیشه و کراک بسلفی و تازه بهت ماچ نمیده و
میگه فردا بهت زنگ میزنم!

***

یادش بخیر ،قبل از سال  ۵۷دوست دخترت
را میبردی کوه توی شیرپال و بهش یک نیمرو
یا بالل و یک مشت چغاله بادوم میدادی و تا
ابد عاشقت میشد .این روزها طرف به کمتر از
مسافرت به آنتالیا و دوبی راضی نیست آن هم در
هتل پنج ستاره!

***

یادش بخیر ،قبل از سال  ۵۷با یک ماشین
دختر توی خیابان بوق میزدی و دو

پیکان برای
سه دقیقه بعد میآمد توی ماشین .امروز اگر پورشه
و لمبرگینی نداشته باشی و با ماشین دیگری بوق
بزنی با سنگ میزنه توی شیشه جلو و داد میزنه:
مگر خودت خواهر و مادر نداری؟

***

قبل از انقالب همه اندام دخترها را میتوانستی
توی خیابانها ببینی .حاال باید کلی روسری و چادر
و مانتو در بیاری و تازه میبینی که پوستی در کار
نیست و همه جا خالکوبی و «تاتو» شده است.

***

قبل از انقالب با یک تلفن عمومی میتوانستی
به دوست دخترت زنگ بزنی .امروز باید از طریق
«فیس بوک» باهاش قرار و مدار بگذاری!

***

قبل از انقالب پلیس به پسرها بند میکرد چون
حسودیاش میشد که فالنی با این قیافه هیپی و
قزمیت یک دختر خوشگل بلند کرده است.
حاال به دخترها بند میکنند .بعد میگویید که
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ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ ،ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﺭﺿﺎ ﺭﻓﻮﮔﺮﺍﻥ
Licenced in Virginia, Maryland & DC

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﲡﺎﺭﯼ
ﺑﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ
ﺭﺿﺎ ﺭﻓﻮﮔﺮﺍﻥ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ
... Residential ...

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ
»ﻣﺘﺮﻭ« ﺑﻨﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ

Metro Rail is coming

Invest in McLean, Vienna,
Reston & Herndon Properties

... Commercial ...

ﺁﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﻞ »ﺑﯿـﺰﻧﺲ« ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿـﺪ؟

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﲤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ

Reza Rofougaran

703.734.0400

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190
e-mail: reza@mris.com

شرکت حسابداری ابوعلی سینا
موسسه مشاوران مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی
با مدیریت :بهراز بهری
(حسابدار رسمی و مشاور مالی)

* برنامه ریزی مالیاتی برای اشخاص
و شرکتهای بزرگ و کوچک
* تنظیم اظهارنامههای مالیاتی برای اشخاص و شرکتها
* تهیه و تنظیم اوراق مالی ،ترازنامه
و انجام امور حسابداری ماهانه و ساالنه

با استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی
و بهرهگیـری از مشاوره مالی ما

با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید
8500 Leesburg Pike, Suite 203, Vienna, VA 22182

Fax: (703) 448 - 6656

info@aviact.com

Tel: (703) 448 - 6655

www.aviact.com
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«داعش»؛ مسلک و مذهب خشونت

بقیه از صفحه 29

میدزدیدند و به بردگی میبرند.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل و
سازمان عفو بینالملل ،اعضاء گروه بسیار
خشن «داعش» بیش از هزار و  ۵۰۰زن
و دختر و پسر نوجوان را مانند «بردگان
سکس» در اختیار دارند .در اولین روزهای
سقوط شهر موصول مردان مسلح خانه به

چشم ،ناهید ،مه

بقیه از صفحه 20

پیامرسانی آن است .برای آن که پیامی
بیهیچ گونه ابهام و نارسایی از فردی
به فرد دیگر انتقال یابد ضروری است
که در موجودیت بخشیدن به آن تمام
قوانین رایج در ابعاد گوناگون زبان چون
قوانین فونولوژی ،مورفولوژی ،علم نحو،
و غیره رعایت شوند ،در غیراینصورت پیام
دریافت شده ممکن است مخاطب را دچار
گمراهی سازد .یکی از آرمانهای واالی
زیباییشناسانه زبان این است که فرستنده
پیام بتواند ،برخالف روشهای روزمره
زبان ،با به کار گرفتن حداقل این امکانات
واژگانی گستردهترین میدانهای معنایی
را به چنگ اندازد .این ویژگی طراوتزای
واژگانی و شعری را که حافظ خود از آن
به صورت «لفظ اندک و معنی بسیار»
نام میبرد عالیترین مصداق آشناییزدایی
به شمار میآید .ایهام نام نمودی از این
آشناییزدایی است که سازنده پیام یا
دقیقتر بگویم شاعر میکوشد با بهرهگیری
از این شگرد مخاطب را برای تعیین و
دریافت معنا بر سر دوراهی قرار دهد .این
وضعیتی است که در بیت مورد بحث پیش
میآید .میبینیم که در این بیت تنها واژه
کلیدی مانند «چشم»« ،ناهید» ،و «مه»
و سه فعل یعنی «گریست»« ،دید»،
و «دانست» وجود دارد .این واژهها با
بهرهگیری از ساختار نحوی ویژهای چنان
به هم پیوند خوردهاند که دو چشمانداز
متفاوت را با هم درمیآمیزد.
در این معنا که با دریافت زنجیرههای

خالی از شوخی
بقیه از صفحه 27
در ایران «گی» نداریم!

***

قبل از انقالب میتوانستی چند تا
دوست دختر داشته باشی .با همه آنها
بیرون بروی و حتی رابطه جنسی هم
نداشته باشی .امروز تا به یک دختر لبخند
میزنی و میگویی سالم! فورا میپرسد:
کی میآیی با پدر و مادر من آشنا شوی؟

***

قبل از انقالب وقتی با دوست دخترت
پای تلفن صحبت میکردی مواظب بودی
که خواهرت یا پدرت حرفهایت را گوش
نکند .امروز باید مواظب باشی که اتاق
چت تو موش ندارد و نیروی انتظامی
سایبری به حرفهایت گوش نمیدهد!

***

قبل از سال  ۵۷میتوانستی با یک
میلیون تومان چندین عروسی مفصل به

روشهایی برای...

بقیه از صفحه 30

دیگر نیز نشان میدهد که ماساژ با روغن
گیاهی اسطوخودوس باعث کاهش
فشارخون سیستولیک میشود که معمو ً
ال
به دلیل اضطراب باال میرود .میتوانید
چند قطره روغن گیاهی اسطوخودوس
را روی بالشتان اسپری کنید یا اینکه
آن را به آب حمام اضافه کنید و در آن
غوطهور شوید .همچنین میتوانید چند
قطره از این روغن را در یک فنجان آب
جوش ریخته و بو بکشید .خواهید دید
که ذهنتان آرام خواهد شد.توجه داشته
باشید که بوی وانیل نیز باعث بهبود و
کاهش عالئم استرس میشود .نتایج
بررسیها نشان میدهد میزان استرس
افرادی که عطر وانیل استشمام میکنند
کمتر از آنهایی است که از این عطر
محروماند.

خانه رفته و زنان و دختران را مورد تجاوز
جنسی قرار میدادند.
خانواده نورا گفتهاند زندگی ما برای
همیشهتغییرکردهاستکهمیدانیمدختر
بی گناهمان در چه موقعیت وحشتناکی
است و هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم.
دخترمان زندانی تروریستهاست.

برگرفته از پایگاه اینترنتی «ایران امروز»

واژگانی بر ما روشن نیست که آیا چشم
اشکبار راوی به سبب تار بودن ناهید را
رویت کرده اما پنداشته است که این همان
ماه است یا این که شدت گریه چنان بوده
است که ناهید و ماه هر دو از وقوع آن
آگاه شدهاند .اما باید توجه داشت که این
ویژگی نه حاکی از نارسایی که نشانه غنای
شعری است .بی آن که ناگزیر شویم واژهای
را بر شمار واژههای موجود بیافزاییم ،یا
از آنها بکاهیم ،و یا این که عنصری را
در زنجیرههایی واژگانی جا به جا بکنیم،
صرفا با تغییر زاویه دید خود درمییابیم
که «چشمانم» ناهید را میبیند اما به
اشتباه میپندارد که این همان ماه است
و اگر برعکس نگاه را به زمین باز گردانیم
ناهی د و ماه را میبینیم که از شیوه و شدت
«گریه چشمانم» آگاه شده و از حیرت به
آن خیره ماندهاند .میبینیم با ورود به
دنیای شعر به جهانی پا میگذاریم که در
گزینش معنا از آزادی برخورداریم و در این
معناست که به گفته ازراپاوند دنیای شعر
فرصتی را فراهم میسازد که میتوانیم در
آن آزادی را بعنوان یک تجربه آشنا لمس
کنیم .این بازی میان زمین و آسمان که
در آن چرخش آزادانه زاویه دید ما را با
واقعیتی نو و پر از طراوت روبرو میسازد
نمونه بارزی از اوج زیبایی شعری و آخرین
گام در تجربه رزومرهای است که دیدیم با
روان شدن اشک بر روی عدسی چشم به
جریان میافتد و سرانجام ما را به لمس
لحظهای از ظرافتهای زبانی و زیباییهای
شعری ناشی از آنها میرساند.
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کرده و تبعیض قائل نشود .در حالتی که
یک خریدار بدون مشاور امالک وارد شود
و بخواهد مشاور امالک فروشنده بعنوان
نماینده هر دو طرف dual representation
عمل کند در صورت تفهیم کامل قوانین
ایالتی در مورد dual representation
به خریدار فقط میتوان با توافق کتبی
در خواست آن خریدار را پذیرفت .توجه
داشته باشید که این امر فقط در ایالت
ویرجینیا و شهر واشنگتن دیسی عملی
است و در ایالت مریلند یک شخص مجاز
نیست بعنوان  dual representationعمل
کند حتی اگر خریدار و فروشنده بطور
کتبی توافق کنند.
مشاور امالک در هنگام برپایی open
 houseمجاز نیست بازدیدکننده را
تشویق و ترغیب به نشان دادن دیگر
خانهها در منطقه کند .فقط در صورتی
که بازدیدکننده اظهار کند خانهای که از
طریق  open houseارائه شده با خانهای
که خریدار به دنبال آن است متفاوت است
و از مشاور امالک بخواهد که خانههای
دیگر را در منطقه به آنها نشان دهد در
آن صورت مشاور مذکور مجاز است بگوید
پس از پایان برپایی  open houseو خارج
از آن محوطه مجاز است به پرسشهای
آنها در مورد دیگر خانههای فروشی
پاسخ بدهد.
مشاورینی که حاضر هستند با دریافت
 ۵۰الی  ۱۰۰دالر  open houseبرگزار کنند
در ذهن خود به همان مبلغ قانعاند و بعید
است اینگونه مشاورین موفقیتی در فروش
ملک در آن  open houseداشته باشند.

یک مشاور امالک موفق عالوه بر
داشتن دانش برتر در زمینه کاری خود
باید صادقانه عمل کند که مردم پس از
برخورد کوتاه در اندک مدتی متوجه این
نکته (دانش و صداقت) میشوند.
اگر مشاور امالکی چه خود شخص
نماینده فروشنده ( )listing agentیا
شخصی به نمایندگی از طرف وی با سه
ابزار مهم دانش ،صداقت و سرویس برتر
 open houseبرگزار کند شانس موفقیت
بسیاری دارد .برگزاری open house
فقط به منظور رفع مسئولیت در مقابل
فروشنده نیست .چنانچه با برنامهریزی
صحیح برگزار شود میتوان منتظر نتیجه
مثبت بود .اگر بسیار محتاطانه محاسبه
کنیم و فرض کنیم که مشاور امالکی از
برگزاری هر پنج  open houseفقط یک
خریدار بیابد و قیمت متوسط فروش را
 ۴۰۰هزار دالر در نظر بگیریم به راحتی
میتوان محاسبه کرد که درآمد آن مشاور
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افقی

آرلینگتون ـ سپتامبر ۲۰۱۴

راه بیندازی و با آخرین دوست دخترت
ازدواج کنی .امروز با یک میلیون تومان
حتی نمیتوانی پول چاپ کارت دعوت
عروسی را پرداخت کنی!

حکایتهای ایرانی

چند شیشه مشروب داشتم ،برای
این که کسی نفهمه خالیشون کردم توی
شیشه گالب و گذاشتم توی یخچال.
دیروز رفتم سراغ شیشهها دیدم همه
غیبشان زده.
مادرم آمد و گفت :سفره ابوالفضل
داشتیم همه را شربت کردم و دادم به
مهمونها .بعد چشمک زد و گفت:
دستت درد نکنه مادر ،این سفره برعکس
سفرههای قبلی که فقط برای خوردن
خورش قیمه میآمدند حالتی روحانی
و فلسفی داشت و همه تا آخر مهمانی
از غصه حضرت ابوالفضل نعره میزدند؛
دو سه تا هم غش کردند .بعد از من
پرسید :شله زرد نذری میخوری مادر؟
پر از گالبه...
گفتم :نه مرسی!

کنارهگیری دی کاپریو ...
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و با فیلمنام ه آرون سورکین (نویسنده
فیلم «شبکه اجتماعی») براساس کتاب
پرفروش زندگینامه «استیو جابز» ساخته
خواهد شد و به زندگی یکی از پایهگذاران
کمپانی اپل میپردازد.
در ابتدا قرار بود دیوید فینچر
کارگردان صاحبنام آمریکایی ساخت
فیلم زندگینامه «استیو جابز» را با بازی
کریستین بیل درنقش اصلی بر عهده بگیرد
که کمپانی سونی در نهایت با او به توافق
نرسید و حاال دنی بویل در جستجوی
گزینهای برای جایگزینی دی کاپریو است
و در این رابط ه نام کرستین بیل ،مت
دیمون و بردلی کوپر به عنوان گزینههای
احتمالی مطرح است.

 ۱ـ محقق ،نویسنده و شاعر معاصر مولف کتاب سه
جلدی «سبکشناسی»
 ۲ـ هویدا و عیان ـ گاه سر خرمن میدهند! ـ از اقوام
ساکن در شبه قاره.
 ۳ـ ارزش و امتیاز پاسخ هر سئوال ـ شجاع و قوی دل
ـ نوعی غذا.
 ۴ـ معادل فارسی ایدهآلیست ـ سازمان اطالعاتی عمو
سام ـ حرف ندا.
 ۵ـ دیو میکشد تا به آسمان رود! ـ آهنگر.
 ۶ـ باال آمدن آب دریا ـ فقط «یکی» است ـ نوعی غذای
سنتی سرخ کردنی ـ آفرین کماننشین.
 ۷ـ امید که به نیکی یاد شود ـ وسیلهای برای کشف
جرم ـ شهری در استان کرمان.
 ۸ـ شهر و زادگاه ـ به مراد و مقصود نرسیده ـ شتر
بیکوهان.
 ۹ـ چاهی عمیق در حضرموت ،بیابان خشک و بی آب و
علف ـ قدیمیترین شاعره فارسیزبان ـ یک حرف و سه حرف.
 ۱۰ـ تکیه کالم درویش ـ منکران دین و خدا ـ پیروان
یک آیین ـ شکوهگوی جداییها.
 ۱۱ـ اسب اصیل و تندرو ـ نادانی.
 ۱۲ـ جنبش و تکان ـ حرکت به شیوه کرم ـ رمانی از
لئون تولستوی.
 ۱۳ـ ستمگر و متجاوز ـ نتیجه و فایده ـ لکنت و
گرفتگی زبان.
 ۱۴ـ سفید عمو سام ـ کنکاش و مشورت ـ پایتخت
لذتبخش!
 ۱۵ـ ژنرال عراقی که با کودتای خونین علیه ملک
فیصل حکومت جمهوری در عراق تشکیل داد و خود نیز
گرفتار کودتا شد.

عمودی
 ۱ـ تنگهای بین دریای سرخ و خلیج عدن ـ شنیده شده.
 ۲ـ گوی بیلیارد ـ از اشکال هندسی ـ این دوست
خاموش و دانشمند.
 ۳ـ بزرگی و جوانمردی ـ نوعی پارچه پرزدار و ضخیم ـ
اگر باستانی باشد هنوز خیلی وقت مانده!
 ۴ـ چاپلوسی ـ از وسایل ترقی! ـ دگرگونی حکومت از
راه نظامیگری.
 ۵ـ ناشنوا ـ خدمتکار مرد در خانه ـ تصمیمگیری و
حرکت برخالف جمع و جامعه.
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امالک مجاز نیست یک طرف معامله را
بیشتر از طرف دیگر راهنمایی کند.

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: (630) 491 - 2151
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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جدول این شماره

1

واقعی دارد و نه فروشنده زیرا مشاور

جدول سو دکو این شماره

5
1

5

امالک ساعتی چقدر خواهد بود .بنا بر
این ،انتخاب به عهده مشاورین امالک
است که با چه انتظاری به برگزاری open
 houseاقدام میکنند.
رعایت جزییات قوانین مربوط به
 open houseبحثی بسیار مفصل است که
فروشندگان و خریداران باید از آنها آگاهی
کامل داشته باشند و رعایت آن قوانین نیز
از طرف مشاورین امالک الزامی میباشد.
من شخصا با  dual representationکه
برخی آن را  dual agencyمینامند شدیدا
مخالف هستم زیرا نه خریدار نماینده
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 ۶ـ نگاه کردن ،دیدن ـ واحد فروش گردوی تازه
ـ تردید و سوء ظن.
ن درآوردی ـ شاعر از آنان چشم یاری
 ۷ـ زبان م 
داشته است ـ خورشید.
 ۸ـ نویسندگان سخن منظوم ـ کار بیاجر و مزد.
زیبای سیاه چشم بهشتی.
 ۹ـ از حبوبات ـ ناجور و ناپسند ـ از میوههای
درختی ک ه داخل آجیل شده!
 ۱۰ـ طریق میانبر ـ حصه و قسمت ـ درمان
بیماری.
 ۱۱ـ دعا و پرستش به درگاه خداوند ـ مرغ سعادت
ـ مرع میرود.
 ۱۲ـ سلطان شکارچی گورخر ـ دانه معطر ـ افترا.
 ۱۳ـ از واحدهای نظامی ـ در زبان پهلوی فرشتگان
است و در فارسی دری خدای یکتا ـ از فروختنیها در
شهرداری.
 ۱۴ـ از شهرهای بزرگ یونان ـ دریاچهای در
سیستان و بلوچستان ـ زمانی که خواهد آمد.

 ۱۵ـ کنایه از سخت و محکم است ـ نویسنده انگلیسی
رمان مشهور «رابینسون کروزوئه»
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