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خالی از شوخی
لغو کنسرت در دوران
تدبیـر و اعتدال

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

جشن هالووین امسال

چند روز دیگر جشن هالووین در آمریکا برگزار
میشود .همانطور که میدانید مردم جلوی
خانههایشان را با عکس و مجسمه و غیره به صورت
ترسناکی تزیین میکنند و کودکان همسایه را که
با کاسه و کیسه برای گرفتن شکالت و آبنبات
میآیند پذیرا میشوند.
من هم برای این که همرنگ جماعت باشم و
همسایههای آمریکاییم نگویند یارو به آداب و رسوم
و فرهنگ ما احترام نمیگذارد هر سال جلوی خانه
را با چیزهای ترسناک تزیین میکنم.
در زمان احمدینژاد عکس بزرگ او را روی در
خانه گذاشتم و دیدم که بچهها از هر سویی فرار
میکنند و مادرهای آنها مرتب جیغ میزنند.
بعد که عکس احمدینژاد در حال ماچ و بوسه با
خامنهای را گذاشتم خانه من بعنوان ترسناکترین
انتخاب شد.
امسال خیال دارم برای این که زهره همه در
و همسایهها را بترکانم یک پرچم «داعش» جلوی
خانه بزنم .از شهرداری و پلیس هم اجازه گرفتهام
و به آنها ثابت کردهام که من طرفدار این گروه
نیستم .آنها هم گفتهاند که به من اجازه زدن
این پرچم را میدهند چون آمریکا سرزمین آزادی
است ولی به شرط این که سر همسایهها را نبرم و
بچههای آنها را برای فروش در بازار ندزدم!
امسال قراره خیلی از دست مراجعهکنندگان
بخندم...

آه از نهاد جوانان و دوستداران موسیقی در ایران
در آمد وقتی که دریافتند کنسرت تهران «کیتارو»
آهنگساز معروف ژاپنی که در دنیا شهرت فراوانی
دارد لغو شده است.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد که در
زندگیاش موسیقی نشنیده و فقط روضه و اذان
و عزاداری گوش کرده بهانه آورد که اداره اماکن
عمومی مجوز صادر نکرده است.
میگویند وزارت ارشاد به طی نامهای «کیتارو»
اخطار کرده که نباید از نوازندگان زن در کنار
نوازندگان مرد استفاده کند و بر طبق قانون تفکیک
جنسیتی جمهوری اسالمی نوازندگان زن باید در
یک طرف صحنه و مردان در طرف دیگر باشند!
در همین نامه به اهمیت حجاب زنان نوازنده اشاره
شده و از کیتارو خواستهاند که یا باید همه زنان
چادر سیاه بپوشند و یا کیمونوی ژاپنی تا تماشاگران
بجای لذت از موسیقی تحریک جنسی نشوند!
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد به خبرنگار
مخصوص ما در تهران گفت :علتی هم نمیبینم
که وقتی خودمان اینقدر هنرمند و آهنگساز داریم
ژاپنیها به کشور ما بیایند.
خبرنگار ما میگوید از این آقا پرسیدم :شما
که اتومبیل ساخت ایران دارید چرا باید تویوتا و
هوندا و مزدا وارد ایران کنید؟ و ایشان تسبیحش
را در جیبش گذاشت ،ریشش را خاراند و از محل
مصاحبه فلنگ را بست!

فرعون مصر و بقیه قضایا

فیلم جدید مستند شبکه «بی بی سی» که قرار
است روز  ۲۶اکتبر امسال از تلویزیونهای جهان
و اینترنت پخش شود درباره فرعون مصر است.
این فیلم با بهرهجویی از تکنولوژی دیجیتالی نشان
میدهد که فرعون واقعی مصر اصال شبیه مجسمه
فرعون امروز در مصر که مورد بازدید میلیونها

توریست واقع میشود ،نیست و نبوده است.
این مستند مجازی و کامپیوتری نشان میدهد
که فرعون مصر یعنی «شاه توتان خامون»
دندانهای خرگوشی و باسنی بزرگ داشته ،از
لنگی پا و یا پرانتزی بودن آنها رنج میبرده است
(عصای او در مقبره او همراه با جسدش دفن شده
است) همچنین بررسی ژنهای خانوادگی این
فرعون نشان میدهد که پدر و مادرش خواهر و
برادر بودهاند!
گویا در زمان مصر قدیم بجای اصطالح «عقد
دختر و پسر عمو را در آسمانها بستهاند» از
اصطالح «عقد خواهر و برادر را در آسمانها
بستهاند» استفاده میشده که ساخته و پرداخته
روحانیون و مغان آن زمان بوده و مورد تایید
پزشکان و ماماها نبوده است.
سازندگان این مستند میگویند احتماال فرعون
مصر به مجسمهسازان رشوه داده بوده و یا آنها را
تهدید به قتل کرده بود تا آنها شکل و شمایل او
را شبیه به لئوناردو دوکاپریو و یا محمدرضا گلزار و
کاری گرانت و آلن دلون دربیاورند!
فیلم بعدی «بی بی سی» درباره عصای موسی
است که آیا واقعی بوده و یا آن را از شعبدهبازان
الس وگاس خریده بوده است...

«داعش» ما و «داعش» آنها

کسانی که در ایران منتقد «داعش» شدهاند
و آنها را کله پوک و احمق و شرور و قاتل و ضد
بشر میخوانند و مخصوصا از رفتار بد آنها با زنان
شکایت دارند یادشان رفته که در عرض  ۳۵سال
اخیر در کجا زندگی کردهاند؟ آنها باید از خودشان
سئوال کنند که آیا اتفاقات زیر در ایران رخ داده یا
در سوریه و عراق امروز؟
نماینده زن مجلس شورای اسالمی :ده تا
بدحجاب را اعدام کنید تا بدحجابی تمام شود!
شعار حزباهلل در نماز جمعه :بدحجاب ،اعدام
باید گردد!
احمد خاتمی امام جمعه تهران :ما برای حجاب
باید خون بریزیم!
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در محفل شیـخ

روزی شیخ در با جمعی از اصحاب و مریدانش
قدم میزدند تا به جلوی مسجدی رسیدند .صدها
نفر ازدحام کرده بودند تا دخول کنند .یکی از
شاگردان پرسید :شیخ ،تو که میگویی مذهب
صواب جامعه نیست ،درباره این ازدحام چه
میگویی؟ از این استقبال حال نمیکنی.
شیخ دو دستی به کله مرید زد و گفت :مگر
نمیبینی آنها برای قرعهکشی گرین کارت آمریکا
آمدهاند تا از کامپیوتر مسجد بهره جویند؟
آنگاه کلیه اصحاب و مریدان شیخ چهار نعل
به سوی صحن مسجد دویدند و شیخ را تنها
گذاشتند.

ایبوال ()۱

این مرض ایبوال هم واقعا همه را ترسانده است.
تا حاال چهار هزار نفر در آفریقا در اثر ابتال به این
بیماری جان خود را از دست دادهاند .این مرض
اگر سریعا کنترل نشود ممکن است به همه نقاط
جهان سرایت کند .هنوز هم نمیتوانند بفهمند
چرا شخص مبتال بعد از یک تب و استفراغ ساده
گلبول سفید هم

جان خودش را از دست میدهد.
گلبول سفید قدیم! گلب ولهای سفید امروز انگار

خیلی بیبخار هستند .باز هم صد رحمت به ویروس
اسکنهای کامپیوتر!

گفت و گوی تلفنی با ایران

با رفیقی در ایران تلفنی حرف میزدیم.
پرسید :اونجا چه خبره؛ توی آمریکای شما؟
گفتم :خبری نیست .جشن هالووین در راه
است و همه دارند خودشان را آماده میکنند که یک
شب هم در سال بترسند و بلرزند .اونجا چه خبره؟
خندید و گفت :اینجا هر شب و هر روز هالووین
است.
پرسیدم :شما هم جشن میگیرید؟
جواب داد :جشن چه عرض کنم ولی ترس
چرا! با این حراست و حزب اهلل و بسیج و خواهران
زینب و پلیس پارک و پلیس دریا و گشت ارشاد
مگر میگذارند ما روزی نترسیم و نلرزیم؟! برای ما
اینجا هر روز ایام هالووین است!

ایبوال ()۲

وزیر بهداشت نیجریه اعالم کرد که افتخار دارد
بگوید که کشورش عاری از مرض ایبوال میباشد
و مانند کشورهای همسایه مشکلی با این اپیدمی
نداشتهاند.
این وزیر بهداشت یادش رفته که ویروس
خطرنا کتری به نام «بوکو حرام» اسالمی
در کشورش در حال پیشرفت است و صد بار
خطرناکتر از ویروس ایبوال میباشد!

نکته هفته

چشم ما به اسید پاشی به صورت زنان در
اصفهان روشن!
این هم ترقی و تعالی ارزشهای انقالب که از
یک «روسری یا توسری» ساده به جنگ شیمیایی
علیه زنان رسیدهایم!

گرمترین سال تاریخ

دانشمندان هواشناس و اقلیمشناس اعالم
کردند که امسال گرمترین سال ثبت شده در تاریخ

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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شعار جوانان حزبالهی تهران :یا روسری یا
توسری!
سعید حنایی :من یک بسیجی هستم .اگر مرا
نمیگرفتید همه زنانی را که بعد از نیمه شب در
خیابان هستند به قتل میرساندم (شانس آوردیم
گرفتنش!)
همین چند روز پیش پلیس اصفهان :اسید
پاشی به زنان مشکل بزرگی شده است!
بفرما! حاال ممکن است جواب درست و حسابی
در این دنیا نداشته باشید ،در آن دنیا جواب خدا
را چه خواهید داد؟
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بشر بوده است (اطالعات در مورد دوران غارنشینی
و عصر حجر و عهد دایناسورها در دسترس نبوده
است) .آنها میگویند متوسط درجه هوا در سال
 ۲۰۱۴دو سه درجه باالتر از میانگین سالهای قبل
بوده است .این دانشمندان اضافه کردهاند که اضافه
حرارت ایجاد شده در اثر انفجار مقبره امامان شیعه
توسط گروه اسالمیست «داعش» در عراق و سوریه
در گزارش آنها منظور نشده است وگرنه خطر
بیشتری برای گرمای گلخانهای جهان ایجاد میشد.

«اس ام اس» روز تهران

از موقعی که زنم فهمیده توی بهشت کلی حور
و پری لخت و عور وجود دارد نمیگذارد من حتی
یک رکعت نماز بخوانم .میگوید :تو باید بری جهنم!

اخبار پزشکی

یکی تیم پزشکی در لهستان با یک عمل
جراحی بیسابقه در علم پزشکی موفق شدند مرد
افلیجی که پاهایش فلج شده بود را معالجه کنند
و او توانست راه برود.
این عمل جراحی با استفاده از تکنیک جدید
پیوند سلول از نقاط دیگر بدن به نقاط معلول و
مرده انجام شده است .در مورد این بیمار پزشکان
گ بینی او را به پاهایش پیوند
جراح سلولهای مویر 
زدند و معجزه آفریدند.
مشکل کوچکی که در این عمل جراحی پیش
آمده این است که شخص جراحی شده هرگاه
جورابهایش کهنه میشود و بوی بد پای او بلند
میشود بیاختیار چندین عطسه میزند و نفسش
بند میآید!

نوشتهای برای استندآپ کمدی

ایده برای پولدار شدن

زمان دانشجویی به پدرم قول داده بودم که
وقتی به سن  ۵۰سالگی برسم میلیونر خواهم بود.
متاسفانه با اوضاع خراب ایران اینقدر ارزش ریال
پایین آمد که وقتی میلیونر شدم حتی نتوانستم با
ثروتم برای پدرم حتی یک عصای خشک و خالی

بخرم!
اما هنوز هم برای میلیونها در آوردن و پولدار
شدن کلی ایده و فکر دارم که مطمئنا کارساز
خواهند بود .مثال ایده دارم که یک آرایشگاه مردانه ـ
زنانه باز کنم که خانمها بتوانند اپیالسیون و موزدایی
کنند و در کنار آن آقایان هم بتوانند مو بکارند!
یا یک بستنی فروشی باز کنم که بستنی قیفی
را به صورت لیسی بفروشی؛ هر لیسش هزار تومان،
دو لیس دو هزار تومان و بگیر و برو .برای تبلیغات
هم مینویسیم یک لیس بزنند و یک لیس مجانی
بگیرند! کاندوم را اضافه میفروشیم برای آنها که
از ویروس و باکتری میترسند.
ایده دارم که یک تعویض روغنی برای اتومبیل
باز کنم و بجای روغن موتور معمولی روغن زیتون
مرغوب ایتالیایی یا اسپانیایی توی موتور بریزیم و از
مشتری پولدار پول خوبی بگیریم.
میخواهم یک شرکت برق تاسیس کنم که تمام
کارمندان آن روزانه روی دوچرخههای میخکوب
شده بر زمین پا میزنند و با دینام دوچرخه برق
تولید میکنند .برق را به نصف قیمت روز به
شرکت برق شهرمان میفروشیم و نصف سود را به
دوچرخهسواران میدهیم تا بهتر پا بزنند.
میخواهم یک مایکرویو جدید بسازم که به غیر
از گرم کردن غذا آن را بتواند منجمد هم بکند.
یعنی یک درجه معکوس داشته باشد .کلی میشود
بستنی و آالسکا درست کرد.
میخواهم یک بمب جلیقهای درست کنم که
بجای کشیدن ضامن و یا فعال شدن توسط تلفن
دستی یا ریموت از راه دور با صوت و صدا کار کند
و تا بگویی اهللاکبر فورا منفجر شود.
میخواهم یک کارخانه نانسازی درست کنم
با یک خمیرترش مخصوص که مرتب اندازه نان را
بیشتر و بیشتر میکند و نان مرتب بزرگتر میشود.
یعنی بتوانی یک نان سنگک یا بربری بخری و
تمام سال بخوری و تازه مقداری از آن برای سال
بعد هم بماند.
میخواهم یک دوربین دو بعدی بسازم که با آن
بتوانی عکس جسم و جان آدمها را بگیری چون
فکر میکنم دوربین دو بعدی از دوربین سه بعدی
امروزه باشد و بیشتر بخرند.
میخواهم یک هواپیما درست کنم که با سرعت
نور حرکت کند و قیمت بلیت آن نصف قیمت بلیت
هواپیمایی باشد که با سرعت صوت پرواز میکند.
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خواب جنیفر لوپز

دیشب بعد از م دتها جنیفر لوپز آمد به خوابم.
چشمانم را از تعجب مالیدم و پرسیدم :چه عجب!
کجا بودی!
با ناراحتی جواب داد :خدا بگم این
اسالمزدههای متظاهر را چکار کند!
با تعجب پرسیدم :منظورت چیه؟
گفت :هر شب حدود ده هزار از جنگجویان
«داعش»ی خواب مرا میبینند! مرا کچل کردهاند.
بهشان میگویم مگر شما قرار نیست توی آن دنیا
 ۷۰باکره گیرتان بیاید؟ پس به من بیحجاب و به
قول خودتان خواننده و رقاص فاسد چکار دارید؟
فقط میخندند و مسخره میکنند.
گفتم :حاال چطور شد آمد توی خواب من؟
گفت :مجبور شدم بروم توی خواب دو سه تا
کرد سوریهای و ترک ترکی ه و قاچاقی از مرز ترکیه
به آمریکا فرار کنم و به خواب تو بیام .کلی هم
رشوه گرفتند.
گفتم :دستت درد نکنه.
خندید و گفت :پام درد میکنه چون خیلی
دویدم تا برسم اینجا.
گفتم :آره ،اینها دیوانه هستند .هیچ وقت توی
خوابشان نرو خطرناکه.
جواب داد :میدونم! خیلی شانس آوردم
باکره نیستم و توی اون دنیا مجبور نیستم با این
منحرفهای زشت همخوابه بشوم!

شعر برای آهنگ رپ

اونجاشون بشه لق!

زندگی شده صلواتی
شلوغ پلوغ و قر و قاطی
شده مثل یک شطرنج
همیشه آخرش کیش ماتی
مملکتو درسته خوردن
پول نفتو باال کشیدن بردن
هیشکی جیکش در نیومد
اونایی که حرف زدن مردن
یکی اون باال خدایی میکنه
این توی خیابون گدایی میکنه
اونم که وسط مونده توی تردید

شوخی عکسی
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رفسنجانی :بهت گفتم کمی پیاز با خودت بیار کارمون سادهتر میشه!

داره فکر جدایی میکنه
سرم باالست که با اینا نیستم
سر حرف خودم میایستم
پاشونو ماچ نمیکنم
پشت چراغ قرمز نمیایستم
آره ...زندگی شده صلواتی
شلوغ پلوغ و قر و قاطی
حقالسکوت یارانهای
نمیشه تنبون واسه فاطی
آره اونجاشون بشه لق
حتی اگر کشته بشم با گلوله تق تق
سرم باالست حتی باالی دار
انا الحق ،انا الحق...

مرغ و خروس

از سری نوشتههای مهمانیهای ایرانی

توی یکی از این مهمانیهای ایرانی بودیم و
بعد از خاتمه بحثهای متداول در مورد مسائل
امروز دنیا و بعد از این که تمام مشکالت دنیا
از قبیل دعوای عربها و جهودها و پیشرفت

اسالمیستهای «داعش» و جنگ اوکراین و روسیه
و زندگی افسرده ایرانیهای هموطن داخل کشور
را حل کردیم ،بحث به غذا و خوراکی و سالمتی
رسید .البته این درست مصادف بود با شنیدن
صدای بلند خانم صاحبخانه که میگفت :شام
حاضر است ،بفرمایید شام!
یاد مهمانیها و پارتیهای زمان جوانی بخیر که
بحثها اصال سیاسی نبود و اصال به مسائل پزشکی
مربوط نمیشد .آن روزها بحث ما در مورد لباس و
دختر همسایه و دوست دختر بود نه درباره مسائل
بیمه و قرص فشار خون و کلسترول و ویاگرا و یا
جراحی رگهای پا و بریدن غبغب و شکم و ترشی
معده .البته در مهمانی بزرگی که حدود چهار
پنجم آنها باالی  ۵۰سال سن داشتند طبیعتا
نمیشد درباره دوست دختر و دوست پسر و لباس
صحبت کرد و باید یا به سیاست میچسبیدی و یا
به مشکالت پزشکی.
خانمی که بشقابش را پر از غدا کرده بود و مثل
قایق پناهندگان آفریقایی به اروپا غذا از لبههای
بشقابش بیرون زده بود همانطور که داشت لنگ
مرغی را گاز میزد گفت :امشب ناپرهیزی کردم،
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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

۳۳

ایرانیان ،سال هجدهم ،شماره  ،708جمعه  2آبان ۱۳۹۳

«این اسید ،اسید...

بقیه از صفحه ۲3

و آمدمان عوض شد و بعﻀی وقتها
لباسهایی انتخاب میکنیم که خیلی
از ما دوست ندارند و مجبوریم .حاال
ماجرای اسیدپاشی هم اضافه شده…
خودتان را بگذارید جای یک دختر
اصفهانی که مدام روسریاش را درست
کند که مبادا یک نفر به صورتش اسید
بپاشد»...
یک مرد  ۴۹ساله ایرانی که مدیرعامل
یک شرکت است میپرسد …« :اگر در
آمریکا تیراندازی بشود بالفاصله اخبار
ایران اعالم میکند با جزییات ولی دو
روز از ماجرای اسیدپاشی گذشت تا
اعالم کردند؟ ابلهها گفتند چهار مورد
بوده ولی در "فیس بوک" دیدم که تعداد
بیشتر است و مثل همیشه دارند دروغ
میگویند».
یک شهروند  ۵۴ساله مساله را
فرهنگی میداند« :این مملکت دیگر
آن ممکت سابق نیست آقا .این مردم
آن مردم سابق نیستند .همه دارند
وحشی میشوند .به جوانش بگویی باالی
چشمت ابروست برایت چاقو میکشد .به

پاسخ به دو پرسش...

بقیه از صفحه 3۷

با نرخ اجاره بسیار پایینی برای مدت پنج
سال اول قرارداد بسته و برای پنج سال
بعد در صورت تمایل با فقط اندکی افزایش
قیمت آن را تمدید کنم .اکنون به پایان
 ۱0سال رسیدهام ولی در حال حاضر کل
واحدهای ساختمان در اجاره است و حتی
یک واحد خالی نیست و مالک انتظار دارد
که با نرخ اجارهای که دیگران میپردازند
من نیز قرارداد جدیدی را با او امﻀاﺀ کنم.
من با افزایش قیمت موافق هستم ولی
چون در گذشته همیشه کمتر پرداختهام
به نظر من آن اختالف قیمت با دیگر
مستاجرین باید حفﻆ شود .بعالوه برخی
از واحدها که دو نبش هستند به نظر من
باید بیشتر از دیگران بپردازند .از مشاور
امالک نماینده مالک خواستهام شرایط
قرارداد قبلیام را در نظر بگیرد ولی پس
از مدتها مذاکره مالک به هیچ عنوان
حاضر به پذیرفتن شرایط من نیست .با
توجه به این که ۱0سال بدون هیچ مشکلی
اجاره خود را به موقع پرداخت کردهام و با
توجه به میزان پرداختی در قرارداد قبلی
که همیشه حدود چهار دالر کمتر برای هر
فوت مربع پرداختهام آیا نباید این مسائل

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۲۷

من فقط مرغ اورگانیک و غیر قفسی
میخورم! در حالی که عالمت سئوال روی
صورت همه ما دور میزد ،ایشان ادامه
داد :یک خرده بیشتر پول میدم ولی از
این مرغهایی که غذای طبیعی خوردهاند
و در مزرعه آزاد پرورش پیدا کردهاند و
خوشمزهترند میخرم و بعد با غرور گفت:
بجای پوندی سه دالر پوندی هشت دالر
میخرم چون سالمتره! معلوم نیست به
این حیوانهای بدبخت چه میدهند که
بخورند؛ پر از هورمون و مواد شیمیایی!
به سینههای این خانم که احتماال بر
اثر خوردن مرغهای هورمونی قبل از این
که به سراغ مرغهای طبیعی و اورگانیک
برود اینقدر بزرگ شدهاند نگاهی کردم و
گفتم :مگر تا حاال چند نفر در اثر خوردن
مرغهای قفس شده و یا اونهایی که ارزن
و حبوبات نخوردهاند مردهاند؟
خواست جواب بدهد ولی جوابی
نداشت .ادامه دادم :احتماال علت
خوشمزگی اون مرغهای هشت دالری این
است که بجای تغذیه سالم در علف و چمن
کرمهای زمین و سوسک میخورند و برای
همین هم کمی آبدارتر و لزﺝتر هستند.
با تعجب نگاهم میکرد .گفتم :یادتون
نمیاد توی ایران مرغهای ما در چه
مرغدانیهای کثیفی رشد میکردند؟ حتی
مجبور میشدند از گرسنگی فﻀوالت
خودشان را بخورند.
بعﻀیها لقمه غذا را از دهانشان در

قاضی دادگاه حرف بزنی یک جور دیگر.
مردمی که در صف سبد کاال میخواهند
همدیگر را بکشند باید منتظر اینجور
کارها هم باشند».
یک دختر  2۳ساله به تبلیغات
مذهبی اشاره میکند و میگوید« :وقتی
هر دفعه در نماز جمعه درباره حجاب
حرف میزنند و تهدید میکنند حاال باید
جواب بدهند .مجلس دارد قانون تصویب
میکندکهبسیجیهادیگرمجبورنباشند
اسید بپاشند و راحت بتوانند هرکسی را
خواستند بگیرند .همه درباره اسیدپاشی
حرف می زنند ،ولی کسی اعتراض
نمیکند به مجلس که دارد این کارها را
قانونی میکند».
مسعود تقریبا  ۵0ساله و پدر دو دختر
و یک پسر است .او به گذشته اشاره
میکند« :داریم بر میگردیم به روزهای
قدیم که هرکس روسریاش عقب بود
پونز میزدند به پیشانیاش یا رنگ به او
میپاشیدند .من این را خودم با چشم
خودم دیدهام .هم زن دیدهام و هم مرد
که زنهایی که موهایشان رنگ کرده
بود یا آرایش داشتند رنگ میپاشیدند
به صورتشان .زنهایی که میگویم فکر
در قرارداد جدید در نظر گرفته شود؟
پاسخ :هموطن گرامی ،مساله عرضه
و تقاضا میباشد و باید به نرخ روز توجه
کرد .به گفته خودتان در گذشته درصدی
از واحدهای دیگر ساختمان خالی بوده
یعنی تقاضا کم بوده و در آن موقعیت
مالک شرایط شما را پذیرفته ولی امروز
که کلیه واحدهای ساختمان در اجاره
است و تقاضا هم باال است مالک اجباری
ندارد که اجاره نامه جدید شما را به قیمتی
پایینتر از نرخ روز تمدید کند .خصوصا که
مالک به تعهد خود نسبت به شما عمل
کرده و با همان قیمت اولیه توافق شده
برای مدت  ۱0سال آن واحد در اختیار
شما بوده و حال که قرارداد شما پایان
یافته مالک حق دارد قراردادی بر اساس
نرخ روز با شما امﻀاﺀ کند .قرارداد بین
مالک و سایر مستاجرین محرمانه است و
انتظار نداشته باشید جزییات آن را با شما
درمیان بگذارند.
هرگونه پرسشی درباره خرید ﻭ فرﻭﺵ امﻼﮎ
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

بشقاب گذاشتند و به بحث من گوش
دادند.
خانم از رو نرفت و گفت :حتی
کشتن حیوان هم برای من مهم است.
ذبﺢ اسالمی یا کاشر یهودیها خیلی
بهتر است.
پرسیدم :چرا؟ حیوان را باالخره
کشتهاند .حاال چه با گیوتین سالخخانه
و چه با چاقوی کند قصابی! برای این مرغ
بدبخت هم چه فرقی میکند که قبل از
مرگش در قفس زندگی کرده باشد یا در
مزرعه در هوای آزاد قدم زده و در انتظار
اعدامش بوده باشد!
دیدم همه دارند با دقت گوش
میکنند .گفتم :شما میدانستید احتمال
دارد گوشت مرغی که از زندگی زجرآور
خودش خسته شده و احتماال خودش
خودش را کشته ممکن است از گوشت
ذبﺢ حالل و کاشر هم خوشمزهتر باشد؟
خانمه داشت با عصبانیت نگاهم
میکرد .خواستم تیر آخر را بزنم .گفتم:
برای من این که مرغ چطوری رشد کرده
و چطوری کشته شده اصال مهم نیست
فقط دوست دارم مرغ را درسته بخرم و
تمام اعﻀاﺀ و اندام او در بستهبندی باشد.
خانمه پرسید :چرا؟ سالمتره؟
خندیدم و گفتم :نه برای این که از
جمعبندی اندام و اعﻀاﺀ بدنش بفهمم
که دارم مرغ میخورم یا خروس! چون
شنیده ام خروس که کارش بیشتره
عﻀلههای سفتتری داره...
صورت خانمه قرمز شد و بلند شد و
نصف غذای بشقابش را توی سطل آشغال
آشپزخانه ریخت.

نکنید جور خاصی بودند؛ نسبت به االن
که میبینید ،معمولی بودند ولی آن موقع
همین را هم قبول نمیکردند».
طیبه یک زن چادری است .مخالف
اسیدپاشی و «کارهای خشن» است
و از نیروی انتظامی و قوه قﻀاییه
درخواست دارد تا هرچه زودتر عوامل
این کار را شناسایی و مجازات کند .او
میگوید« :در مترو به یک دختر خانمی
که روسریاش افتاده بود تذکر دادم که
مردها دارند نگاهش میکنند .خدا شاهد
است به قصد و نیتی نگفتم .گفتم شاید
حواسش نبوده و بگویم تا متوجه بشود.
زنها شروع کردند زیر لب حرفهایی زدند
که انگار ما که چادری هستیم موافق این
کارها هستیم».
راضیه خانم پیرزنی با بیش از 6۵
سال سن و دارای پوششی به شدت
مذهبی است .میگوید« :هرکسی که
میگوید این کار درست است دعا میکنم
این بال سر عزیز خودش بیاید تا بفهمد این
دخترهای طفل معصوم که بدبخت شدند
و اسیر مریﻀخانه شدند چه میکشند…
وقتی گشت ارشاد هست نباید این کارها
را بکنند».
یک کارگر مغازه کفش فروشی معتقد
است« :ماجرای اسیدپاشی را بزرگ
کردهاند تا مردم چیزهای دیگر یادشان
برود ».او میگوید« :امروز هرکسی را
که دیدم درباره اسیدپاشی حرف میزد.
مردم دیگر یادشان رفته اختالس سه هزار
میلیاردی و هفت هزار میلیاردی و بقیه
دزدیها را .تا هفته پیش همه درباره
عکسهای بچه پولدارها حرف میزدند.
اسید پاشیدند که مردم پی دزدیها را
نگیرند».
صاحب یک فروشگاه موبایل معتقد
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است این اسیدپاشی نمیتواند کار یک
ایرانی باشد و «به احتمال زیاد از حزباهلل
لبنان یا جای دیگر نفر آوردهاند ».او
میگوید« :بعﻀی وقتها یک پسر به
صورت دختری که دوستش دارد و جواب
نه شنیده اسید میپاشد ،اما این که
تعداد زیاد است و مساله عشق و عاشقی
نیست یک نفر که خیلی هم خر باشد و
تعصبی باشد باز هم این کار را نمیکند
با هم وطنش».
مدیر یک مدرسه دخترانه معتقد
است اسیدپاشی باید به عنوان مسالهای
نگاه شود که حتی یک مورد آن هم
نباید اتفاق بیافتد .او میگوید« :چه
فرقی دارد به خاطر روابط شخصی باشد
یا از روی عقاید مذهبی؟ به نظر من
جرمش در حد قتل است .یک نفر که
گناهی ندارد جز این که روسریاش کمی
عقب است را کور میکنند و تا آخر عمر
خانهنشین میکنند .این سوای مشکالت
و بیماریهای روحی است که برای
خودش و خانوادهاش ایجاد میشود.

بقیه در صفحه 3۶

ناﭼار به نﻈﻢ جهانی...
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افقی
 ۱ـ کنایه از مرگ و جان به جان آفرین تسلیم کردن
است ـ عقل و خرد.
 2ـ اسب اصیل و نجیب ـ آهنگر تاریخساز ـ بهتر از
حلوای نسیه!
 ۳ـ لقب امام پنجم شیعیان ـ آماده و فراهم کردن ـ
اعتراف به گناه.
 ۴ـ ریسمان ـ مایه آهنگ ـ به خود آمدن و بیدار شدن
ـ چه کسی هست.
 ۵ـ ترسآور و هراسانگیز ـ انتظار و چشمداشت ـ حرف
فاصلهانداز.
 6ـ روکش چرخ اتومبیل ـ ویران کننده.
 7ـ شکوه و جالل ـ گمراهی و ضاللت ـ فرستادن ـ
درخت کریسمس.
 8ـ بسیار و فراوان ـ وسیله جویدن ـ انبار غله.
 ۹ـ دلیری است و بیخبری ـ فیلم تلویزیونی دنبالهدار ـ
نت بیمار ـ و این هم نت چهارم.
 ۱0ـ قصد و عزم ـ اسب تندرو.
 ۱۱ـ از آالت کوبی در موسیقی ـ همیشه و همواره ـ
اصل و نسب.
 ۱2ـ عقاید و نظریهها ـ کلمه تصدیق بیادبانه! ـ هرگز نه
ـ از مصالﺢ ساختمانی کندو.
 ۱۳ـ سزاوار و شایسته ـ باری که روی دوش حمل کنند
ـ علوم نجوم.
 ۱۴ـ مورد اعتماد و وثوق ـ جزﺀ الیتجزای ضبط صوت
ـ شهری در استان گلستان.
 ۱۵ـ گیاه تازه روییده که در زمین کشت میشود ـ به
موجب این اصل برخورداری از تامین اجتماعی حق همگانی
است.

عﻤودی
 ۱ـ گردنهای مرز بین افغانستان و پاکستان ـ کتابی است
از فردریک نیچه آلمانی.
 2ـ جوجه تیغی ـ سالهاست با برهمن همنشین شده
ـ از یاد بردن.
 ۳ـ پرندهای با گوشت بسیار لذیذ ـ از شهرهای فارس
ـ بزرگترین قاره.
 ۴ـ سگ بیمار ـ نازک اندام ـ تالش و کوشش ـ یک
لحظه.
 ۵ـ واحدی در وزن ـ ایالتی در ینگه دنیا ـ توسری
خور چکش.
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منابﻊ ﻭ توﺿیحات:

 ۱ـ رسانههای مهم اروپا و آمریکا
امتناع ترکیه و اشارات سعود الفیصل را
در صفحات اول و دوم بردهاند؛ همراه
تردیدها.
 2ـ از بعد از سفر روحانی به نیویورک
و آن نطق که کرد در سازمان ملل و آن
حرفها که در مهمانی داشت با  20تن از
مقامات ،مقاالت بسیار در مهمترین جراید
در باب نزدیک شدن به ایران از سوی
بهترین کارشناسان نگاشته شده است.

بقیه از صفحه ۱۱

زمزمهها کم کم باال گرفت و کشور

سوئد که سالهای دراز در تالش حل
مساله فلسطین است نداها داد و پارلمان

انگلستان بیرضایت دولت جنبید.

غرض از این اشارت برنمودن قدرت

افکار عمومی است که بی توسل به

خشونت وقتی به اراده معطوف به حق
رسد محال است موفق نشود.

جدول سو دکو این شﻤاره
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ﺣل سودکو شﻤاره قبل
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جدول این شﻤاره
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 6ـ گوجه فرنگی ـ آستانه و پیشگاه در ـ سخن
صریﺢ و معتبر.
 7ـ از خوردنیهای ناماکول! ـ تاجش را عرب آرزو
کرده بود ـ خوردنی.
 8ـ وسیلهای برای پرواز ـ رفتار و روش ـ جانشین
رییس.
 ۹ـ آهن جوهردار ـ خوردنی بعد از غذا یا با غذا ـ
از گویشهای محلی.
 ۱0ـ عدد روستا ـ دلیل و حجت ـ پارچه دست و
صورت خشک کن.
 ۱۱ـ تنبلی و سهلانگاری ـ سفتن و ساییدن ـ
نوعی تنپوش.
 ۱2ـ مال بعﻀیها سیاه است ـ پذیرفته نشده ـ
درود و رستگاری ـ از میوههای درختی.
 ۱۳ـ بزغاله ـ منسوب به شهر خانه خدا ـ این هم
شهر دیگری در استان گلستان.
 ۱۴ـ فرمانروایی ـ هزار ـ غذای محبوب شتر.
 ۱۵ـ فیلمی با هنرمندی مارلون براندو و مونتگمری

کلیفت از جریان جنگ جهانی دوم ـ هنوز جرمش اثبات
نشده است.

ﺣل جدول شﻤاره قبل
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