
460Iranians, Vol. 18, No. 676, Friday, March 14, 2014 46  ایرانیان، سال هجدهم، شماره 676، جمعه ۲3 اسفند 139۲ 
خالی از شوخی
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گزارش کوهنوردی به قله کلیمانجارو
»سفری به تانزانیا و زنگبار«

سخنرانان: فریدون جیزان و هادی راد

دوشنبه 17 مارچ )26 اسفند(

جشن عید نوروز کانون
برای تهیه بلیط با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

دوشنبه 22 مارچ )2 فروردین(

سیـر اجمالی در تحوالت موسیقی ایران در تاریخ معاصر، 
همراه با اجرای موسیقی

سخنران: داراب شباهنگ

دوشنبه 2۴ مارچ )۴ فروردین(

اشتون بی حجابی می کند!
خوشم آمد از این خانم کاترین اشتون نماینده 
یا هماهنگ  کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 
در مسافرت به ایران از پوشیدن روسری و حجاب 
خودداری کرده و به همه آخوندها دهن کجی نشان 
داد. حتی زن جورج بوش در عربستان مجبور به 
حفظ حجاب شده بود. البته علت کله  شقی و 
شجاعت کاترین اشتون می تواند این باشد که او 
زن زیبایی نیست چون اگر او به خوشگلی بیانسه 
و جنیفر لوپز و حتی هدیه تهرانی خودمان بود او 
را در فرودگاه امام خمینی با گونی های بزرگ برنج 
می پوشاندند تا مبادا مسافرت دیپلماتیک او تبدیل 
به تجاوز به عنف از سوی مقامات جمهوری اسالمی 

گردد و مذاکرات بی نتیجه بماند!

حاجی فیـروز
نمی دانم چرا سمبل عید باستانی ما، یعنی 

»حاجی فیروز«، این اسم را دارد؟
من فکر می کنم در اصل، یعنی آن قدیم ها 
ندیم ها نام او »پیروز« بوده و عرب های حسود و 
ضد ایرانی که »پ« را نمی توانستند تلفظ کنند 
نام او را به »فیروز« تغییر داده اند. او هم برای 
این که بتواند پروانه کسب و مجوز خواندن بگیرد 
قبول کرده. بعد هم کلمه حاجی را جلوی اسم 
او گذاشته اند یعنی طرف به زیارت مکه هم رفته 
این 14۰۰ سال عوض  توی  اسمش هم  است! 

نشده است.

من مطمئنم رفقای سوپر ناسیونالیست ما 
از این نکته به غفلت گذر کرده اند وگرنه این هم 
می توانست سوژه خوبی برای فعالیت های ملی 

آن ها باشد.

در پیشواز نوروز 

سمنو، آی سمنو!
یکی از این جوجه آخوندها و تئوریسین های 
انسانی و اسالمی می گوید: سمنوی عید  علوم 
نوروز که در عین بدمزه بودن در بین ایرانیان پارسی 
رواج پیدا کرده به این علت است که نوعی تخمیر 
گندم و رسیدن به فرآورده ای خلسه آور و مستی 
کننده است که به خورنده آن احساس نشاط و 

سرمستی می دهد. 
این شخص که احتماال از خانواده کسانی مثل 
دکتر روایی و عباسی است خواسته فروش این 
سمنو حرام اعالم شود و مراجع تقلید همکاری 

کنند. 
لعنت خدا بر این ها که هرچه را که مردم با 
اعالم می کنند. همین  آن حال می کنند حرام 
روزهاست که مثل شراب و عرق در ایران مجبور 
شویم سمنوی خودمان را قاچاقی از رفقای ارمنی 
و آسوری بخریم و یا یواشکی از لب مرزهای روسیه 
به چند برابر قیمت وارد و با ترس و لرز به سفره 
هفت سین خودمان اضافه کنیم تا هفت سین ما 

شش سین نشود!

تبریک
پیشاپیش فرا رسیدن سال نوی ایرانی را به نیمی 
از ملی ـ  مذهبی ها تبریک و به نیمه دیگر تسلیت 

عرض می نماییم.
انجمن هماهنگی نیروهای ملیـ  مذهبی  

ساعت به جلو!
در ایران در روز اول فروردین امسال قرار است باز 
هم ساعت ها یک ساعت به جلو کشیده شوند تا با 

صرفه جویی در نور به اقتصاد مملکت کمکی بشود.
به حساب ما با عقب رفتن 3۵ سال ضربدر 
36۵ روز ضربدر ۲4 ساعت یعنی عقب  گرایی حدود 
3۰۰ هزار ساعت به علت ظهور و شیوع انقالب 
اسالمی ایران این یک ساعت ذره شنی است در 
ـ مذهبی  هم قبول دارند  ساحل و حتی رفقای ملی 

که دردی از درد ما را دوا نخواهد کرد!

حسن خیلی خطرناکه!
توصیه های مقام معظم 

به حسن روحانی
حسن، اینقدر وعده آزادی نده
به مردم قول رفاه و آبادی نده 
حسن، اینقدر پز مدرنیت نده

حسن، خیلی خطرناکه!
حسن، حقوق زنان را داغ مکن
این االغ را یک شبه کالغ مکن
حسن، با زنان غربی دست نده

قولی به این دیپلمات های مست نده
حسن، خیلی خطرناکه!

حسن، یعنی چه اتم بازی ما شفاف باشد؟
حساب ما با آژانس و آمریکا صاف باشد؟

حسن، یعنی چه که ایرانیان برگردند
حتی اگر چند روزی در اوین سر کردند

حسن، خیلی خطرناکه!
حسن، حقوق شهروندی چیه؟

منطق و عقل و سیاستمداری چیه؟
حسن ولشون کن اینا خاشاک و خسند

صدام راست می گفت، همه پشه و مگسند
حسن، با شلوار پاره زور نزن...

سنگ بزرگ به هدف دور نزن...
حسن، خیلی خطرناکه!

چرا نمی خندی؟
سناریو برای فیلم کوتاه 

صحنه خیابانی در تهران. شلوغ و پر ازدحام. 
صدای داد و فریاد مردم. بوق اتومبیل ها. دوربین 

با نمای دور حاجی فیروز را نشان می دهد که به 
سوی دوربین می آید.

زدن ها کمتر  بوق  و  صدای شلوغی خیابان 
می شود و صدای خواندن حاجی فیروز به گوش 

می آید:
ارباب خودم...

بز بز قندی
ارباب خود چرا نمی خندی؟

مردم به سرعت از کنار او رد می شوند و اعتنایی 
نمی کنند. همه در حال شتاب و عجله هستند. 
نیمکت جلوی  روی  که  به مردی  فیروز  حاجی 

مغازه اش نشسته نزدیک می شود.
دایره زنگی اش را محکم تر به صدا درمی آورد 

و جلوی مرد خم و راست می شود و می خواند.
ارباب خودم
بز بز قندی

ارباب خودم
تکرار  بار  چند  را  این  )و  نمی خندی؟  چرا 

می کند(

ناگهان مرد بلند می شود و یقه حاجی فیروز را 
می گیرد. کامال عصبانی و برافروخته است.

حاجی فیروز هاج و واج مانده )نمای درشت 
صورت پر از ترسش(

مرد صورت حاجی فیروز را به طرف راست 
می چرخاند.

مرد فریاد می کشد: چرا؟ می پرسی چرا؟ نگاه 
کن...

حاجی فیروز به سمتی که مرد صورت او را 
چرخانده نگاه می کند.

روی  خامنه ای  علی  عظیم  بیلبورد  دوربین 
ساختمان مرتفع را نشان می دهد.

مرد دوباره فریاد می کشد: برای این نمی خندم. 
حاال فهمیدی؟

حاجی فیروز به مرد نگاهی می کند و چند ثانیه 
به او و بیلبورد خیره می شود

از گوشه چشمش قطره اشکی روی گونه اش 
می ریزد )نمای درشت(

ماچ  را  مرد  گونه  و  نزدیک می شود  مرد  به 
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نمایش مد عبای آخوندی در شهر قم برگزار شد!

شوخی عکسی می کند و زیر گوش او می گوید: نوکرتم... کاسبی 
است بخدا...

مرد که هنوز هم عصبانی است از او دور می شود 
و بعد می ایستد و به طرف حاجی فیروز برمی گردد. 
نمای درشت اسکناس در دایره زنگی حاجی 

فیروز.

نامه سرگشاده 
به وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی
رونوشت برای رییس بانک مرکزی

باز دم ما ایرانی های اصیل گرم که بعد از هزاران 
سال هنوز هفت سین خودمان را روی هفت نگه 
داشته ایم ولی شما بعد از 3۵ سال هفت تومان را 

سه هزار تومان کرده اید.

چرا باید قم را پایتخت کنیم؟
با الهام از نوشته ابراهیم نبوی

طرح انتقال پایتخت هنوز مورد بحث است. من 
فکر می کنم بجای تهران باید قم را پایتخت ایران 

کرد و برای این امر هم دالیل کافی دارم:
دالیل اقتصادی: چون قم شهر کوچک تری 
از تهران  پایین تر  است و سطح درآمد مردم آن  
است مبلغ رشوه و پول چایی تا حد زیادی کاهش 
خواهد داشت و این کلی به اقتصاد مملکت کمک 

خواهد کرد.
دالیل ایدئولوژیکی: اگر قم پایتخت ایران شود 
بیشتر آخوندها مجبورند به این شهر بروند و آرزوی 
بزرگ و هدف نهایی انقالب اسالمی یعنی اختالط 

دین و سیاست زودتر برآورده می شود.
دالیل مذهبی: چون نماز جمعه تهران دارد 
بی رونق می شود و شرکت کنندگان در آن کمتر و 
کمتر شده اند اگر نماز جمعه را در قم برگزار کنیم 
بعلت کوچک بودن جای نماز جماعت این مراسم 
باشکوه تر و شلوغ تر به نظر خواهد آمد. دانشگاه 
تهران هم بجای نمازخانه همان دانشگاه می شود.
شود  پایتخت  قم  اگر  جغرافیایی:  دالیل 
کشورهای غربی مثل انگلیس و آمریکا مجبورند 
سفارتخانه هایشان را در آنجا باز کنند و برای برادران 
و خواهران طلبه راحت تر و نزدیک تر است که از دیوار 

سفارتخانه آن ها باال روند و مجبور نیستند وقت تلف 
کنند و با پول دولت به تهران مسافرت نمایند و به 

این سفارتخانه ها برسند.

اعتراض
این اصطالح »توی سر سگ بزنی، فالن چیز 
مثال  است؟  کرده  را چه کسی درست  ریخته« 
می گویند توی سر سگ بزنی اینجا دکتر و مهندس 
داریم. توی سر سگ بزنی دختر خیابانی و تلفنی 
داریم. توی سر سگ بزنیم توی خیابان ها پورشه 

و بنز ریخته.
این سگ بدبخت چه گناهی کرده که باید توی 
سرش بزنید تا حرفتان را ثابت کنید و به گوش مردم 
برسانید؟ من به عنوان یک مدافع حقوق حیوانات 
در ایران از مسئوالن تقاضا داریم که استفاده از این 

اصطالح را فورا متوقف کنند.
یک فعال سیاسی حقوق بشر سابق

افکار عمیق 
وقتی انتظار داریم مذهبی های کشورمان کمی 
اصالح طلب شوند، آیا منطقی نیست که خود ما 
که  را  ایرانی جشن چهارشنبه سوری  ملی های 
سه شنبه شب برگزار می کنیم مثل بچه آدم به روز 

چهارشنبه بیندازیم؟

بوموسی یا ابوموسی؟
باالخره ما نفهمیدیم که این جزیره ابوموسی 
همین  ابوموسی؟  یا  است  بوموسی  اسمش 
جزیره ای که بر سرش بین ایران و کشورهای عربی 
دعواست. عرب ها می گویند اسم این جزیره عربی 
است پس مال ماست. ایران می گوید اسمش مهم 
نیست، وقتی خلیج فارس شده خلیج عربی چرا 
باید بر سر اسم بحث کرد؟ بیایید بر سر مالکیت 

آن بحث کنیم.
می گویند این جزیره نقطه مطلوب جهانگران 
است چون سواحل زیبایی دارد و هنوز قوانین 
پیاده  شاید  و  باید  به صورت  آنجا  در  اسالمی 

نشده است.

من به دعوای ایرانیان و اعراب کاری ندارم ولی 
ترجیح می دهم به یکی از جزایر کرائیب بروم که در 
آنجا دعوایی بر سر مالکیت وجود ندارد و اسم جزیره 

»بوی موسی« یا بوی بدن کس دیگری نباشد!

سئوال از خدا
پسر آدم که قاتل بود، پسر نوح هم که با بدان 
پدرش  کشتی  روی  و  کرد  برخاست  و  نشست 
بساط کازینو و قمار به راه انداخت. ابراهیم داشت 
پسرش را می کشت که پلیس سر رسید. پسرهای 
یعقوب هم همه حقه باز بودند. امام ها هم که همه 
ترور شدند و به قتل رسیدند چون کسی از آن ها 

راضی نبود. 
باید  خدایا یک عالمت بفرست که چرا من 

مذهبی باشم؟!

تجاوز دیجیتالی!
ایمیلی آمد که طرف نوشته بود:

من با اجازه کامپیوترت را هک کردم!
اطالعات تو را

کشیدم باال و »های جک« کردم
گفتم: شرم بر تو

که مرا »هک« کردی!
دامن عصمت کامپیوترم را لک کردی!

»اف. وای. آی« کامپیوترم ویروس داشت و 
تو هک کردی 

تروریست ها  و  با سرنشین  هواپیما  ندانسته 
را با هم 

یکجا »های جک« کردی!

مشکالت جسمی 
یکی از رفقا ایمیلی فرستاده بود درباره مشکالت 
جسمی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و مهدی 
کروبی و بیماری های آن ها و نحوه مراقبت های 

پزشکی از آن ها و غیره...
در جوابش نوشتم: مگر من چقدر وقت دارم 
که نگران مشکالت جسمی مردم باشم؟ همین 
که اخبار مربوط به »پریود« جنیفر لوپز و شکیرا 

و بیانسه را دنبال می کنم به اندازه کافی وقت مرا 
می گیرد...

حکایت های ایرانی
بعد از انقالب امید ایرانی ها این بود که روزی 
که  اجناسی  که  باشد  آنقدر خوب  اقتصادشان 
می خرند در حد کیفیت آمریکا و آلمان باشد و قیمت 

آن ها در حد چین. حاال درست برعکس شده!

***
به کوری چشم مک دونالدهای اروپا که در آنجا 
شراب و آبجو هم می فروشند قرار است بزودی مک 
دونالدهایی در ایران )بدون اجازه صاحب امتیازش( 
بزنند که ماء الشعیر و قلیان داشته باشد و بجای 
egg muffin هم قرار است برای صبحانه کله پاچه 

بفروشند.

***
طبق آمارهای موثق تعداد ماشین های پورشه ای 
که در ایران وجود دارد از تمام کشورهای دیگر 
خاورمیانه بیشتر است؛ حتی از عربستان هم که 

پولدارتر از ماست.

شاید بخاطر این که عرب های جوان عربستان 
احتیاج به پز دادن جلوی دختران ندارند و حتی 
با یک شتر پیر هم می توانند یک حرمسرا به راه 

بیندازند.

***
آنقدر عمل جراحی دماغ در ایران زیاد شده 
که نگو و نپرس. بزودی قرار است همه ایرانی های 
آریایی شبیه رومیان باستان با دماغ قلمی باشند.

***
امروز اگر از بچه های دبستانی ایرانی بپرسی 
وقتی بزرگ شدی می خواهی چکاره بشوی، جواب 
می دهد: می خوام برم آمریکا ظرف بشورم! چقدر 

هم با افتخار میگه!

***
تنها جایی در دنیا که قانون کوتاه ترین فاصله 
بین دو نقطه است رعایت نمی شود ایران است. 

قبول ندارید؟ به رانندگی مردم تهران نگاه کنید!

***
آخه این انصافه که شارژ دختر های تلفنی باالی 
شهر تهران بیشتر از دختر های جنوب شهر باشه؟ 

مگر انقالب نکردیم که مساوات ایجاد کنیم؟

ک و مستغالت »متروپل«  موسسه امال
  با بیش از ۲۸ سال تجربه و برخورداری از تیمی مجهز 
ک آماده خدمت به شما در زمینه خرید  از مشاوران امال

 و فروش ساختمان های مسکونی و تجاری است. 

مدیر موسسه »متروپل«

آریا منصوری

1146 Walker Rd., Suite #G 
Great Falls, VA 22066

Arya Mansouri
GRI, Real Estate Broker 

Licensed in VA, MD & DC

(703) 283 - 4242

www.metropolrealty.com
Office: 703.438.3131 
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دفتر حقوقى منصورى
 براى تمامى كارهاى مهاجرتى،
اقامت و اخذ ویزاهاى مختلف 

از آمریكا در خدمت شماست 

 این دفتر حقوقی همچنین در استانبول، تركیه، یک دفتر رابط براى اجنام كارهاى زیر ایجاد کرده است:

ثبت شركت ها و تهیه انواع قرارداد، امور واردات و صادرات و كمک در 
حل و فصل درگیری هاى قانونی در ترکیه و ایران

IMMIGRATION LAW 
•	 EB5-	and	E2-	Investor	Visas	
•	 Family	Based	Immigrant	Visas	

(Green	Card)
•	 Citizenship
•	 Non-Immigrant	(Fiance,	

Tourist,	Student)	Visas
•	 Cancellation	of	Removal
•	 Asylum	&	Withholding
•	 Deferred	Action	for		

Childhood	Arrivals	(DACA)
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این دفتر حقوقی متخصص ارائه خدمات کامل جهت ترخیص
و بازپس گیری اموال مصادره شده در ایران مى باشد.


