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* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران          مشهد          تبریز          شیـراز          اصفهان          دبی 
       از ۵۶۷ دالر      از ۹۹۸ دالر       از ۵۶۷ دالر        از ۹۵۰ دالر           از ۸۰۰ دالر         از ۶۷۲ دالر 

به قیمت های فوق هزینه مالیات  (حداقل  ۴۲۱/۸۰ دالر) اضافه می شود

ترک و مجاهدین
اشرف اردوگاه

برگزاری جلسات و مذاکره از مدتها بعد
خلق مجاهدین که شد گرفته تصمیم متعدد
کرده ترک محل را این عراق اردوگاه اشرف ساکن
که در یکی از پایگاههایپیشین محلیجدید به و
دارد بروند. این نزدیکی بغداد قرار ارتش آمریکا در
ملل متحد سازمان پادرمیانی و کوشش توافق با

است. شده انجام
سال ها که اشرف اردوگاه مجاهد افراد از یکی
به خبرنگاران سر می برد به این محل در است
آمریکا آزادی یا لیبرتی اردوگاه به رفتن از گفت
در که است این مثل درست و خوشحالم بسیار

شدهام! برنده گرین کارتآمریکا قرعهکشی

اکبر؟ و اهللا
عقرب است. در سوریهحسابیقمر اوضاع در
گوشه دیوار گیر در که گربهای االسد مثل بشار
می زند. بشار مانند پنجول افتاده باشد مرتب
به خمپاره و مسلسل و و تانک با توپ دیوانهها
پشته کشته و از افتاده هممیهنان خود جان
و شلیک تانک و توپ غرش وقتی ساخته است.
و بیدفاع مردم اکبر» «اهللا و صدای با خمپارهها
بیگناهسوریهدرهممی آمیزدولیاتفاقینمیافتد
نهایت در که خدا جواب مردمی چرا پرسید باید

را نمیدهد؟ میزنند درماندگی صدایش
وجود یا خدایی نیست: حالت خارج چند از
و برده خدا خوابش یا جواب بدهد، که ندارد
عربی خدا یا و نمیشنود، را مردم این صدای

بلدنیست!

ایرانی پول ارزش
ایرانی ریال ارزش وحشتناک سقوط از بعد
و تهران سیاه بازار در دالر قیمت رفتن باال و
که مسافران ایرانی برای دالر خرید شهرستانها
کشورهای خارج میروند به یا تفریح کار و برای
ممکن شده است. غیر حتی بسیار سخت و
پول با خوشبین و ساده ایرانیان از بسیاری
را پول که این این امید خارج می شوند به ایرانی
بهتری تبدیل نرخ به خارجی مرز کشورهای در
هموطنان حال این وصف شاید بهترین نمایند.

باشد: زیر جوک
فهمید وقتی و ترکیه مرز به رسید ایرانی یک
لیر ترکیه ارزشپهنهمندارددر برابر کهریالشدر
جوابمامور گمرککهپرسیدهبودباچه ارزیوارد

معذرت! عرض با گفت: می شوید؟ ما کشور

سینمایی اخبار
اسکار دیگر مراسم اعطای جوایز روز چند
ایرانی فیلم امسال میشود. برگزار آمریکا در
شده خالصه عنوان با سیمین» از نادر «جدایی

بهترین  دریافت کاندیدای  «The Separation»
فرهادی اصغر برای من است. شده خارجی فیلم
در که نوشتهام کوتاهی متن فیلم این کارگردان
داوران مدعوین و اسکار برای بردن جایزه صورت

بخواند مراسم در حاضر خبرنگاران و
خانم ها! آقایان!چقدرخوشحالمکه شمامثل
مردمکشورمندراینسالنجداازهمننشسته اید
ومانندانسانهایمتمدنبدونابرازحسشهوت
نظر دارند سوء زنان به مردان آن در حیوانی که

دارید. قرار کنار هم دولت در دخالت بدون
چقدر زیباست. شما آرایش و لباسها چقدر
خودم بودم در کشور اگر رنگ است. و اینجا نور
روسریهای قهوه ای لباسهایتیره، اینسالن از
همه از مایلم میزد. موج براق سیاه چادرهای و
که کسانی همه از و کنم تشکر جشنواره داوران
کارگردانی اینفیلمهمراهیکردند. و تهیه در مرا
و رژیم حکومت از دارم دوست همه بیشتر از
غیر کارهای بدون که کنم تشکر ایران اسالمی
سرکوب، کنترل شامل تحقیر، که انسانی آنها
هرگز فیلم این ایده است، کشورم مردم تنبیه و
این جایزه از نیمی نمی کرد. خطور مغز من به
حق میکنم و فکر هستم مدیون آنها را اسکار
ایننیمه را دریافتکنند.متاسفانه باشدکه آنها
فرمایشی و نجس و حرام را جایزه این آنها چون
وساختهوپرداختهدشمنمی دانندمجبورمهمه
تنها نه ببرم. امیدوارم خانه خودم به را جایزه این
کشور بلکههیچکساز نشود سیمینجدا از نادر

نشود. جدا خودش

به خانه بردن اسکار
بایکیازرفقایسینمادوستوناسیونالیست
فیلم به کشید میکردم و حرف صحبت خودم
در اسکار آن شرکت و سیمین» از «جدایی نادر
زمان از میگفت بود خوشحال خیلی امسال.
امروز دوره قبل تا انتخابات شلوغیهای بعد از
است. نکرده ایرانیبودنخودشافتخار به اینقدر

حرف زد. برایم استعداد ایرانی و هنر کلی از

گفتم: و کردم تایید را حرفهایش همه
ضد و ضد هنرمند هنر و این رژیم ضد اگر آره،
دنیا درصدر نبودهنرمندانما موسیقیوسینما
کارهای مانع اگر اینها اینقدر می گرفتند. قرار
هنریومطرحشدنایرانیاندرجهاننمیشدند
میتوانستیم حتی است، سهل که اسکار جایزه
را استریپ مریل و مدونا و جولی آنجلینا جایزه

ببریم! خانه به

رسوریه د تکامل نظریه
راه انسان مثل و شد بلند و بود میمون اول
رفت.انسانآتشرا کشفکرد. انسانقانونمدنی
و کامپیوتر و برق انسان کرد. برقرار اجتماعی و
فضا مسافرت به موشک با و کرد اینترنت درست
دریاییدرست وسایلنقلیهزمینی وهواییو کرد.
انسان بههم نزدیک تر کرد. بعد مردم دنیا را کردو
مردم بچه و زن آن ها و با کرد خلق را توپ و تانک
وقتی کشت. وحشیانه حمص شهر در را بیگناه
شب تاریکی در را عزیزانشان جنازه شهر مردم که
خبر نه از آتش اما می سپردند، پنهانی به خاک و
اینترنت. فقط و کامپیوتر از نه و قانون، از بود، نه
در که انگار غرشکنان شهر حاشیه در تانکها
نشانهای هر و به جنگلهستندحرکت میکردند

می کردند... شلیک زندگی از

دوم و بیست نامه
آیتاهللا به نوریزاد محمد دوم و بیست نامه
خامنهایمنتشرشد.کسینمیداندتاثیرنوشتن
بیت آبدارچی از طریق چیست، اما نامهها این
از یکی با که آفیس) هوم (لیدرشیپ رهبری
خواندن از آقا که دریافتهایم آشناست ما رفقای
لذتنمیبردوحرفهاینوریزاد زیاد ایننامهها
گفته به تاثیر میگذارد. روی او دارد یواش یواش
که نزدیکانش از یکی به آقا ما، آشنای آبدارچی
اینیارو اگر است: فاشنمیکنیمگفته اسمشرا

ول میکنم نامهبیست وپنج برسدکار والیترا به
خودمان! میگردم به والیت بر و

قول به (و انقالبی دوستان حال  هر به
تحمل ذره یک انقالبی) ضد تهران: «کیهان»
همنوشتهشود نامه دیگر این سه تا باشند داشته

است. قطعی تقریبا آقا رفتن چون

است حرام رقصیدن
حالل؟ یا

سرانجامازسوی یکیازمراجع تقلیدوعلمای
اسالمیحکم شرعیرقص ورقصیدن تشریحشد!
و بکوب و بزن رقص و اهل رقاصان و شما برای
یوتیوپ در که ویدیویآنرا شادی،فتوایایشانرا
وسایر مراجعاینترنتیگذاشتهاندرویکاغذ پیاده

میکنیم: گزارش و کرده
نیست، جایز  صورتی هر به رقص «البته 
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Bahareh Riahi
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حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

مخارج حداقل خرید خانه با برای وام •
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دیگر! مرد یک با باشد مرد یک رقص اگر حتی
رقصهای مثل است جایز رقص مواردی در
نرقصند هم با زن که مرد و آن شرط به محلی،
البته نخورد. همدیگر بدن به دستمالهایشان و
مثل رقص جمعی دسته ورزشهای بعضی از
در رقصیدن البته اشکالی ندارد. این و هستند
این شرط عروسی مانعی ندارد البته به مجالس
نشود! تبدیل رقاصخانه به عروسی مجلس که
بعضیها سئوالکردهاندکهحکمشرعی رقصیدن
وشادیدرمراسمتولدائمهاطهارچیست؟دراین
میخواهیم میپرسند. از ما میپرسند زیاد مورد
دف البته این اسالم دف بزنیم. پیامبر در تولد
قضیه این ما متوجه است و موسیقی خودش
حاالایندفرا هستیم کهمیخواهنددف بزنند.
چطوری بزنی مهماست. این میتواند حرام باشد
را اینهاهمهبستگیداردبهاینکهصدا یا حالل.
این توصیهمنبهکسانی که چهجوری دربیاورند.
در موردرقصمی کنند ایناستکهما را سئوالها
خودماناهل تقیه ورنگکردن االغبهجایکالغ
برعکسهستیمو سعی نکنندسراسالم کاله یا و
بخواهند ما از و کنند کیف رقصیدن با و بگذارند
هر اسالم دین اصوال در دهیم. جلوه شرعی را آن
شادی و رقصیدن و سرمستی و خوشحالی نوع
مرجع بایدشخصمسلماناز و جایسئوالدارد

باشد.» محدودیات آن خود جویای تقلید

نادر از «جدایی آقا و
سیمین»

بیت به نزدیک بسیار شخص یک از نقل به
آیتاهللا گویا آفیس) هوم شیپ «لیدر رهبری
«جدایی فیلم فراوان شهرت واسطه به خامنهای
که جنجالهایی و  جار  و  سیمین»  از نادر
تصمیم کردهاند، برپا فیلم این سر حزباللهیها
به تماشا کند. مخفیانه را فیلم که این گرفته
از یکی سوی از حتی گویا شخص این گفته
هم چسفیل مقداری تهران آجیلفروشی های
را فیلم تا ایشان این رهبری ارسال شده بیت به
مرور چسفیل خوردن با همراه آمریکاییان مثل

کنند. بررسی و

آن که تم اصلی فیلم این بعد از دیدن گویا
سوی آن به و رفتن خارج ایرانیان به مهاجرت
خود آینده فرزندان از مردم و نگرانی میباشد آب
اداره از آیتاهللا خامنهای تلفنی نشان میدهد، را
از و بعد میخواهد را فرارها این گذرنامه آمار
عصبانیت ایرانیان با دریافتآمار مهاجرتعظیم
میپرسد: و «کیهان» زنگ میزند روزنامه به
و مسئوالن من تا ننوشتید را اخبار چرا این شما
متوجه وخامتاوضاعمملکتبشویم؟و حسین
فرمودید جواب میدهد: خودتان شریعتمداری
نشود! روزنامه چاپ در رژیم و علیه نظام چیزی

بیجواب سئوال
چرارژیمایراننگرانفلسطینیهاولبنانیهای
«آواره»استولیاصالنگران مردمحمصسوریه

نیست؟ پاره» «تکه
تقیه؟ هم خدا با تقیه همه با

شیـخ محضر در
اشغالگران والاستریت به جمع شیخ روزی
پرسیدند: شدند و جمع او دور همه به آمد. در
شرکت است که مدیر این چه معمایی شیخ ای
میلیون دالرعایدیدارداماسیب  «اپل» سالی۵۰

فروشان تهرانپنجمیلیون تومان؟
آنسیب از بازار ارز هیچ ندانم اما شیخگفت:
آنگاه او درخت! بر سیب آن اما است روی زانو
همه کرد و تعارف گالبی و پرتغال حضار همه به
و بیاورند کاغذ و دویدند تا قلم سویی به شتابان
آینده به نسلهای و را بنویسند شیخ اظهارات

منتقل کنند.

نوروز استقبال به
بهعیدنوروز  به حساب دقیقمن۲۴ روز امروز
برایمردمیکه البته است. باقیمانده بهار آغاز و
در و خمپاره بارانگلوله زیر درشهرحمص سوریه
انتظاررسیدنبهارعربیبهکشورشانهستنداین

مهم نیست. کتابها اصال و حساب
بهار خودشان احترامگذاشتکه به آنها باید

به امید و بگیرند جشن دارند دوست هر جور را
نباشند. ایرانی نوروز عید و بهار

بخشنامه و اطالعیه
بدینوسیلهبهاطالعکلیهنهادهایسیاسیو
عقیدتیودولتیو سازمانهای متبوعهمی رساند
به رهبری معظم مقام به خود تبریکات در که
آیتاهللا جای به نوروز، عید فرارسیدن مناسبت

شود. برده کار به خامنه ای امام عنوان
در قبل، سال  بخشنامه به عطف  ضمنا
جناب جمهور رییس دفتر به ارسالی تبریکات
آقایمحموداحمدینژاد جمالتیکهدرآنکلمات
مرسوماین نوعتبریکاتیعنی«میمون» بهمعنای

گردند. آمده باشد باید حذف مبارک
پاسداران سپاه عقیدتی دفتر عمومی روابط

رفقای از درخواست
کمونیست

و مائو روح به را شما کمونیست! عزیز رفقای
فکری یک که چهگوآرا قسم میدهم و استالین
بشار بکنید که سوریه بدبخت این مردم برای
می کند. قصابی را گروه گروه آنها دارد االسد
و روسیه چین با دوستی و آشنایی که یک شما
در کردنها وتو این از دست بگویید آن ها به دارید
و منافع پول فکر به اینقدر و بردارند سازمان ملل
نمیدهند که گوش را ما نباشد. حرف خودشان
در یک خدا کنند. توجه رفقا شما حرف به شاید
شمالی به کار کره اردوگاههای دو در و این دنیا

آمین! بدهد. عوض شما

و مذهبی حقایق تاریخی
یک که خواست حضرت نوح از خدا وقتی
را مختلف انواع از حیوانات همه و بسازد کشتی
سهمگینی توفان از و کند سوار خود کشتی بر
حضرت نوح کشتی دهد، نجات در راه است که
خدا کار نبود. این مناسب ساخت که کوچکی

ساخت. بزرگتری کشتی نوح بساز. بزرگتر گفت
با عصبانیت گفتمردحسابی! بزرگتر! آنگاه خدا
با عصبانیت خدا ساخت. کشتی بزرگترتری نوح
آنگاه نمیشود. جایشان بزرگتر! گفت: مجددا
تو این همه گفت: شد و حضرت نوح عصبانی
هستند تا چند میدانی و کردهای خلق را حیوان
را به کشتی تا نمی دهی من به را چرا تعدادشان

کنم؟! بنا اندازه همان
وقتیکه نوح کشتی آنگاه خدا عصبانیشد و
کشتی او انداخت آب حیوانات به همه با خود را
نکند و خدا فضولی در کار تا دیگر کرد را غرق

ننماید. مسخره را او هوش
سوره تفریحات آیه نوح، عهد عتیق، کتاب

دریایی

عشقهای خیابانی
که میرفتم توی خیابان گاز تخته داشتم
رسیدمبهچراغقرمز ومجبور شدمبایستم.کنارم
خوشگل ایستاده قرمز کورسی مرسدس بنز یک
باخجالت نگاهخریدارانهاینگاهشکردم. با بود.
کجا داری پرسیدم داد. پایین را کروکی ماشین
بزنم. گفتم بنزین میرم دارم داد میری؟ جواب
گفت و بنزینبزنیم؟خندید بریم هم میخوایبا

که باکبنزینتپره؟بعددوبارهخندیدو گفت: تو
ربطیدارد؟ بهشورلتآمریکاییچه مرسدسبنز
و غیبش زد و داد گاز بعد کرایهای! اونهم شورلت
کنار یک بعدی چراغ سر گذاشت. خماری مرا در
چیزی بد اما نبود کیلومتر صفر ایستادم. تویوتا
پرسیدم را زد. پاککن برف دید تا مرا نبود. هم
کارواش. میرم  دارم گفت  میری؟ داری  کجا
برفپاککنهایش بریم. هم پرسیدممیخوایبا
و گفتخجالت همخوبچیزیه! خاموشکرد را

زیر یک دوش؟ بریم یعنی با هم
عجبچیزیبود! چه رفت. و داد گاز این هم
و براقی. بزرگ قالپاق های چه تایرهای قشنگی،
حیف بود... مامان خیلی هم عقبش صندوق

رفت... که شد
آمریکایی اتومبیل یک خاطرات دفتر از

دانش آموز انشا یک
دهید شرح را فجر دهه از خود خاطرات
را خاطرات خود اکبرزاده اصغر اینجانب علی
امسالبرایمعلمعزیزوعقیدتیخود ازدههفجر
و کالس این اصولگرای همکالسان همچنین و

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه
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عهدهدار  ـ سازمانی است است عددی ۱ ـ
نظر زیر و کشور خرج  و  دخل به رسیدگی

مجلس.
حساب ـ  و عدد ـ گذرنامه پای ۲ ـ امضای

عبادتگاه ترسایان.
ساختمان  ـ طرف چپ داشتنـ  گسیل ۳ـ 

میشود  دمیده رستاخیز روز که شیپوری ۱ـ 
ظرف دستهدار نوعی ـ کند زنده مردگان را تا

جای آب.
شهرهای  بدهی ها ـ ستون خیمه ـ از ۲ ـ

بزرگنیکاراگوا.
ثروتمندانـ   بیماری ـ بازند جان ۳ـ  سرش
ماده یک زنجیرهای واکنش آن در که دستگاهی

قابلشکافتانجاممیگیرد.
پارچه  نوعی ـ میوه ها از ـ دانه هفت آش ۴ـ 

قیمتی.
در  زمان واحد ـ دوجین دوازده ـ نو ماه ۵ ـ

بعضیورزشها.
دندانهای  فروش ـ ماهی دانه ـ پنبه ۶ ـ

نیش.
بیسوادودرسنخواندهـمخلوطاسفناج  ۷ـ 

از گلها. ـ و ماست پخته
بزرگ  ـ بها اجاره ـ شده دستکاری زخم ۸ـ 

بزرگتر. و
ـ  ۹ ـ منظور و مقصود ـ دهلیز و سرسرا 

بشقاببزرگپلو.
گوشت  ـ پاکنژاد و  نجیب ـ امتداد ـ  ۱۰

آذری.
ازخدایاناساطیریبه گویش  ـ بد وشریر ۱۱ـ 

نان. ـ نوعی انگلیسی
سیماب  و جیوه ـ  شاهنامه قهرمانان از ۱۲ـ 

بالکن و مهتابی. ـ
قحطی  و فقر گرفتار آفریقا در سرزمینی ۱۳ـ 
میشد فروش و با خانه خرید آن سنگی سابقا ـ

فراری. پایتخت ـ
معروف  و مشهور ـ نجاران دست افزار ۱۴ ـ

سوار. آب ـ
ژان  از نمایشنامهای ـ تماشاخانه ـ  ۱۵

باتیست مولیر.

مقوایی.
از  ـ دوستی ـ  آهک ـ  دور به  اشاره ـ  ۴

مرتجعین.
از شهرهای  ـ  میالدی سال از ماهی ـ ۵

عراق.
صمغی  دوختن ـ چاپلوسی ـ بستن و ۶ ـ

نساجی. مصرف مورد است
ـ  غضروف  و نرم استخوان ـ زیرا ـ   ۷

شکوهگویجداییها.
کلمه تصدیق ـ  ـ مسافت ۸ ـ واحدی در

تصورات خیالی.
خدای  ـ اسپانیا در ایالتی ـ اعداد طلیعه ۹ـ 

هندو.
پیوستن ـ  به هم ـ انواع بیماری از ۱۰ ـ 

حافظه. و هوش
که امتیاز  ایران نفت با عامل قرارداد ۱۱ ـ
شهرهای از ـ کرد واگذار انگلیس ها به را خود

استانکردستان.
تشبیه  داس را به آن ـ شاعر بی آالیش ـ ۱۲

زنده. مایعاتـ  ـ تهنشین کرده
الزم ـ  و ضروری ـ بوم و مرز حافظ ـ ۱۳

بیمار. آش
میگویند  خوراکیـ  انواع سبزیهای از ۱۴ـ 

ـ آرزوها. گذر است! محل
«ده  چون آمریکایی فیلمهایی بازیگر ـ  ۱۵

کلمه. نفی «بنهور»ـ  پیشاوند و فرمان»

توجه امیدوارممورد و کالسهایآیندهشرحداده
آنها قرار گیرد.

بیدار ما را پدرم زود صبح دهه، آستانه این در
میدانآزادی به اتومبیلپرایددولتیخود با و کرد
مانند او خود که همه دوستان آنجا او با در برد و
لباسهایچروکوزشت ریشوسبیلداشتندو
معرفی را و برادرم من و دست داد داشتند تن بر
بسیار در هوای انتظار ساعت از چند بعد کرد.
سوی به رنگ چند اتومبیل سیاه ماه بهمن سرد
آمدندوبهپدرمنو دوستانشپوسترهایبزرگ ما
دارد برادرمکهمیگوید آرزو دادند. امامخمینی را
آن معنی که کمدین آپ استند و برود آمریکا به
شکیرا پوستر گفت چرا پدرم بشود به نمی دانم را
به محکم «کیهان» روزنامه با پدرم و نداده اند، را
بعد از نمود. او مقعد روانه لگدی و کوبید کله او
پدرم از ما آمدند به محل دیگری این که تعداد
و شعار راهپیمایی کنیم هم همه با خواست که
برادرم اما آمریکا» فریادمیزد«مرگبر او بدهیم.

میداد. تکان را لبهایش فقط
چیزهایی میدان از کنار که بود ظهر نزدیک
چی این ها پرسیدم از پدرم پرتابشد. بهطرفما
میکنند. پرت گل گفت: پدرم میکنند؟ پرت
پرتاب از دوست او کله چرا پدرم پرسیدم از وقتی
گلسنگ گه جواب داد زخمی شده گلها این
آقای از و باید نمیشناسم را این گل است. بوده

بپرسم. معلمطبیعیخودم
همان اتومبیلهای ناهار بعد از ساعت چند
یک با پدرم فورا شدند. نزدیک به ما رنگ سیاه
ذغالرویپیشانی ما عالمتیزدومنتظر ایستاد.
اتومبیلهابستههایغذایخوشمزهایکهخورش
و پدرم به آبمیوه ساندیس همراه با را بود قیمه
انقالب رهبر آنها و همه از او دادند و دوستانش

سپاسگزار بسیار انقالب از رهبر تشکرکرد. ما
و میکنند برگزار را ملی مراسم این که هستیم
مهربان ایشانآنقدر شود. قضا ما نماز نمیگذارند
را ما قضای نمازهای شدهاند حاضر که هستند
پولی برندارند یارانه پدرم و از ما بخوانند جای به
دنیای در و دنیا نیست در این ایشان مزد چون
آخرتاست.چندساعتبعدپدرمگفتکهبرادرم
بگردیم. اوبه دوستانش او و باید دنبال شده گم
و به ربودهاند را برادرم خارجی دشمنان گفت که
تلفن به یک نفر بعد کمی نامعلوم بردهاند. جایی
را پیدا برادرم و گفت که زد زنگ دستی پدرم
یک با پدرم رفتیم. برادرم سراغ عجله با کردهاند.
برادرم بود به آورده کجا از نمیدانم برقی که باتوم
برادرممثلمایکلجکسون شوکبرقیواردکردو
منگفت که به پدرم لرزید. و دور خودشچرخید
رفته روسری اش عقب خواهر که یک را با برادرم
پلههایساختمانمیدانآزادیدیده اند که بود زیر
من به پدرم میخوردهاند. ساندیس آبمیوه هم با
کرد که نفرینش و است حرامزاده برادرم گفت که
عاق را او و شود برنده آمریکا ویزای قرعه کشی در
سال چهار من برادر نباشد. او پسر دیگر او و کند

است. من از بزرگتر
پر افتخار نزدیک و روز پرشکوه از یک بعد
مادرم رسیدیم. بهخانه وعرقکرده غروبخسته
تازهازسرسجادهنماز پاشدهبودبهاستقبالما که
بیرون فجر از برای جشنهای دهه گفت که و آمد
پیتزا عالی! پدرم چقدر است. سفارش داده پیتزا
دوستندارد ومیگویدغذایدشمنان وخارجیان
مخصوصا دارم دوست پیتزا خیلی من اما است.

باشند. گذاشته آن روی پپرونی اگر
جشنهای درباره من  انشای  بود این و
و معلم عزیز قبول مورد امیدوارم فجر که دهه
گرفته باشدو امیدوارمسالآینده همکالسانقرار
خوردنپیتزاجشن بگیریمو همبا با اینمراسم را
بزنیم. مشتمحکمیبه دهاناستکبار جهانی

میکنند دفاع دستآوردهای هستهای از «مردم و
میافتد.» هیبت از غرب و

رهبر آرزوی به قادرند که مردماند تنها پس
و بکاهند. پس آمریکا وی نیروی دهند یا از نیرو
باید قدری «اسد» برنمی آیند، عهده از یاران که
از که بیاندیشند مردم مقاومت و ایران مورد در

برنخواهند آمد. هرگز عهده آن
که پیش است در پرگوییها دوره کاهش یک
آن به آمریکا و ایران روسیه، فرانسه، انتخابات
راسهرمقدرت اضافه تحولدر به نیازمنداست.
معضل که این تصدیق مهمتر همه از و چین.
در الورف سرگئی میطلبد. و آقای زمان سوریه
کاله استکه حضور رسیده نتیجه به این مذاکره
آبی هادرسوریهرفتهرفتهضرورمی نماید،یعنیبه
طرزفکرویلیامهیگ،وزیرامورخارجهانگلستان،

میشود. نزدیک فرانسه خارجه امور وزیر و
که با یا این شد  خواهد آیا آمریکا با آن ها
با دارد ایران بازوی اسد سقوط در که عجلهای
میکند؟ مخالفت نیامده کاغذ روی طرح این
مردم را ایران نظام سقوط تاریخ که درنمییابد و

آنها! تعیینمیکنند نه الزاما
ستم جلو بتواند آمریکا اگر فاصله این در
را مردم به دارند اشغال در را بحرین که سعودیان

بگیردجایخوشوقتیاست.
نتیجه این به زود یا دیر سعودیها وگرنه
سر برادری استاز بهتر «اشغال»و میرسند چرا
به شود عربستان خاک از جزیی بحرین اسالمی
که باب این از هست هم که سابقهای خصوص

هم عربستان خاک در حدودش باستانی بحرین
بوده استوخاندانامیرحامدسلطانفعلی اصال
شیخ شیخ نایفبرکشیده و اتفاقا عربستاناند. از
بحرین به بهانه ایرانوالییدر خلیفه افکاریبلند
بهانهقدرت به آمریکا و دارند. وعراقوغیرهدرسر

است. به اجرای نقشها قادر قطر
ما که به را مالحظه می کنیددرهمریختگیها
میکنند. غافل مربوطش ما به و مربوط نیست
نظام تفکیک گرفتهاند یاد ایران مردم که این از

بیگانگان. تحمیالت را از والیی

توضیحات: و منابع
سردار رضایی،  اظهاراتاخیر به نگاه کنید ۱ـ 
میالدی. فوریه۲۰۱۲ دهم «ایرانیان»، هفتهنامه

همانجا. ـ ۲
هورکاد، مدیر  آقای نظرات زمینه در این ۳ـ 
فرانسه دولت خطاب به ایران امروز، پژوهشهای
لیمبرت، در جان مقاله آقای نیز و مهم است.
ماه. در همین واشنگتن «فورن پالیسی» مجله
مدرسآکادمی امروز ویدیپلماتگروگانایرانو

است. آناپولیس ناوال
بهاستنادگزارشلیساکورلیس،پژوهشگر  ۴ـ 

تحقیقاتآسیایی. مرکز
هندی  بانکهای وسیله اخیرا هند ۵ و ۶ ـ
ایرانپرداختهاست.ضمنا  به میلیارددالر برابر۲۱
هندبا اسراییلقراردادهایمهمیدرزمینه نظامی

دارد. الکترونیک فنآوریهای و
 Fabrice گزارش اقتصادی»، «فیگارو ـ  ۷

میالدی. Node Langois، ۱۶ فوریه ۲۰۱۲

از «ساندی تایمز» لندن. به نقل ـ ۸

مانع... آمریکا سیاست

حامیان خارجی به چگونه ما نمیدانستیم بود
ببریم. نه را پیش خود کار دهیم و خود توضیح
در نداشتندکه آنرا دیگرانحوصله نه عالمتاجو
اینفعالیتحقوقبشریگرفتارکشمکشیشوند
امانتایجادکرده اینخیانتدر کهکاظمرجویبا

شد. خفه گلو در ما «داد» بود.
پایان به جا این در  «داد»  داستان ولی

نرسید.
یکسالبعد، مندر تدارک نشرهفته نامه  ۱ـ 
در که شاملو احمد با بودم. لندن در «ایرانشهر»
که بود او پذیرفته و بودم تماس گرفته بود آمریکا
به را نشریه کند و سردبیری مکان نقل لندن به
نیوجرسی اقامتشاملو در محل بگیرد. به عهده
رفتمکهدربارهجزییاتامرصحبتکنیم.چشمم

بهیکجزوه افتاد باعنوانیشبیه انجمن ناکامما،
(مثال «سازمان» کلمه یک تغییر با چیزی یعنی
و سیاسی) زندانیان و شهدا خانوادههای جهانی
شبیه هم اهداف آن و شکل شدم. دیدم کنجکاو
همه از و دارند! هم افتخاری رییس اتفاقا و است
شاملو! احمد بود: آن افتخاری رییس جالبتر،
چند جوان گفت داستان چیست؟ او پرسیدم از
و کردهاند درست سازمانی همچو گفتند و آمدند
دیدم که من هم رییس افتخاری آن بشو. بیا تو
این هم بعد و قبول کردم.  است خوب آن اهداف

برای من فرستاده اند. را جزوه
بعد و کردم تعریف او  برای  را امر سابقه
یا است زندانی کسی بستگانت از آیا پرسیدم
ولی اینجا گفتم گفت خیر. شده؟ قربانی رژیم
زندانی خانوادههای سازمان اعضای که نوشته
شد متوجه من توضیحات با هستند. شهدا و
شاخه یک ظاهرا است. بوده چه داستان که

را انجمن موفقیت که آمریکا در کنفدراسیون
عالمتاج کالنتری فکر نام با مشاهده بود دیده
بعد است و «فدایی» جریان یک این میکند که
میبیندیکجریان«مجاهد»(کاظمرجوی) که
این به فکر راه انداخته آن را به چیزی شبیه نیز
چون و کند، باز را مشابهی «دکان» که میافتد
آدممعروفیازخانوادههای زندانیانوقربانیانرژیم
وسیله به این میروند و نداشته اند سراغ شاملو
آنچه کاملی از نمونه میاندازند. راه خود را بساط
عنوان آن تحت عزیزم محمود رفیع از دوست
مرغ «فروشگاه نام به موفق ابتکار یک از تقلید
مقلدیندر همسایگیآن فروشگاههایی به نو» که
باز نو» نوین سپس «مرغ نوین» و «مرغ نامهای

است! کرده یاد میکنند،
شده  انقالب ایران در بعد، سال دو ـ ۲
مسعود رهبری به خلق مجاهدین سازمان و
رجوی کاظم است. یافته تازهای حیات رجوی
و به کرده پیدا موقعیتی برادرش اعتبار نیز به
مشغول در ژنو اسالمی جمهوری عنوان سفیر

است. شده کار
اوهمچنینیک کارنامهقطور «حقوقبشری»
و مهمترین سند است. درست کرده برای خود
بینالمللی «انجمن زدید: حدس درست آن؟
اسناد با زندانیان سیاسی» شهدا و خانوادههای
رییس رجوی کاظم میدهد نشان که مدارکی و
از است همراه با فهرست چشمگیری بوده آن
کمک به که اسنادی آن!  بین المللی  حامیان
ثبت او به نام مجاهدین عظیم تبلیغاتی دستگاه
حقوق یک فعال پیگیر از کاظم رجوی و میشود
رژیم قدرت سال های سیاه و سکوت اوج در بشر

میسازد. پنجاه دهه دوم نیمه در شاه
 ۹۰ سن در گذشته هفته کالنتری عالمتاج

باد. زنده تهران درگذشت. یادش در سالگی

کالنتری... عالمتاج یاد به

در به زبان مادری تجربههای موفق آموزش
که نشان میدهند جهان چند زبانه کشورهای
آن همه در که ساختاری در طرح این تحقق 
عملی متمرکز است، مرکزی در دولت قدرتها
زبان مادری، به آموزش چون و گامهایی نبوده
رسانههایچند بدلشدنرسانههای تکزبانه به
زبان رایج اداری به اسناد نوشتن مکاتباتو زبانه و
دموکراسی و تقسیم و با هر منطقه و زبانرسمی

پیوندیتنگاتنگدارند. سیاسی توزیعقدرت

مادری زبان و اسالمی جمهوری
جمهوری اسالمی  قانون اساسی ۱۵ اصل در
ایرانفارسی «زبانوخطرسمیو مشترک مردم
و کتب رسمی متون و مکاتبات و است. اسناد
از ولیاستفاده اینزبانو خطباشد با درسیباید
زبانهایمحلیوقومی در مطبوعاتورسانههای
در کنار مدارس، در تدریسادبیاتآنها گروهی و

است.» فارسی آزاد زبان
اساساصل۱۶ همینقانون«زبانعربی»  بر
باید در پایاندورهمتوسطه ابتداییتا دوره «پس از
شود.» رشتهها تدریس همه در کالسها و همه

بودن ایران  زبانه چند اصل۱۵ قانون اساسی
اداری زبان رسمی، زبانفارسیرا میپذیرد، اما را
از «استفاده اعالم کرده و کشور آموزشیسراسر و
زبانهایمحلیوقومی در مطبوعاتورسانههای
در کنار مدارس، در تدریسادبیاتآنها گروهی و

میداند. «آزاد» را فارسی» زبان

به نشریه و کتاب انتشار کنونی ایران در
زبانهایغیر فارسیممنوعنیستوساعتهایی
به نیز دولتی جمعی  رسانههای برنامههای  از

است. زبان هایغیرفارسیاختصاصیافته
و فارسی بودن کتابهای آموزشی الزام به اما
سراسر بدلشدنفارسیبه تنها زبان آموزشیدر
و گوناگون به زبانهای مادری آموزش حق کشور

نفی می کند. را در ایران رایج
و متون مکاتبات و «اسناد نوشتن الزام به
حتی فارسی را، فارسی نیز زبان به زبان رسمی»
دیگر زبانی به آن ساکنان اکثریت که مناطقی در
سراسر اداری زبان مقام به می گویند، سخن

برمیکشد. کشور
درباره  اساسی قانون  ۱۵ اصل از  بخشی 
مدارس» «تدریسادبیاتزبانهایغیرفارسیدر
نیزتاکنون نهدر«مدارس»کهدربرخی دانشگاه ها
اجراشدهاست هرچنداجرایکامل وسراسریآن
تحقق به و نداده پایان زبانها بین نابرابری به نیز

منجر نمیشود. مادری زبان آموزش به حق
پیوند دلیل به ایران، در مادری زبان مساله
مبحثی تجربههای تاریخی، سیاسی و مسایل با
حساساستاما حساسیتاینمبحث ازحقبرابر
برابر حق جمله از از و همهشهروندان یککشور،
نمیکاهد مادری، زبان به آموزش در شهروندان
می تواند باره این در ملل سازمان اسناد تحقق و
در دموکراسی در نهادینه شدن موثر عاملی به

شود. بدل ایران
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

ایرانی و هویت ملی مادری، وحدت زبان

هفته نامه«ایرانیان»  در آگهی سفارش برای
بگیرید 703.724.9680 تماس تلفن شماره با


