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هفته سیاسی تفسیـر
و روسیه دستان خونین چین

مردم نگران وضع جهان مردم از  بسیاری
و شلیک بمباران توسط راست و چپ سوریه که
گلولهتوپوتانکوتفنگارتشبشاراالسد کشته

میشوند،هستند.
در تعدادکشته شدگانمردمبیگناهمخصوصا

است. تصور غیرقابل حمص شهر
کشور چندین و غربی کشور چند سوی از
گردهمآییهایمختلفیبرای و عربیکنفرانس ها
کشتارها توقف و آتشبس جهت راهی یافتن

است. شده برگزار
نتیجه ای تاکنون کوششها این از کدام هیچ

مانند کشته شدگان سوری و تعداد است نداده
باالتر و باالتر به روز تهران روز در قیمت دالر

میرود.
االسد یعنی بشار دوست کشورهای که آن با
بین المللی قطعنامههای  تمام چین  و روسیه
کاغذ به خود وتوی حق با را االسد علیه بشار
دادهاند نشان پنهانی اما کردهاند تبدیل پارهای
سوریه نزدیک حکومت دیکتاتوری سقوط از که
االسد بشار به دو هر روسیه و چین هستند. آگاه
پناهنده آنها کشور به  که  کردهاند پیشنهاد
و روسیه سرمای بهانه به االسد بشار شود.
با بوتیک یک در چین که بهانه این به او همسر
این به از پناهندگی وجود ندارد غیربنجل جنس
عربی از کشورهای یکی امتناع کردهاند. کشورها
شود و حل سوریه مشکل دارد اصرار که بسیار
یابند عربستان دست آزادی به این کشور مردم

است. سعودی
جمع پیامبران جرجیس که میگویند در این
که نیست کسی کردهای همین است. انتخاب را
رانندگی دادن حق خودش با کشوری که بگوید
مساله با خودش را چرا مشکل دادرد زنان به
بیخودی نخود می کند و سوریه لوس آزادی در
یا چیزی یک بگویی را قطر آش میشود؟ حاال

کویت! و امارات حتی
بفرمایید شما آقا بگوید عربستان به باید یکی
برگزار را مراسمحج و همانپارکتفریحاتکعبه
و حرمسراها خرج را مسلمانها پول و کنید
آزادی نمایید. جوش اروپا در ولخرجی های خود
کافر غربیهای و بگذارید نخورید را سوریه مردم

کنند. حل را مشکل

فرهادی سخنان تحریف
اسکار مراسم در

فرهادی درسخنانخود ضمندریافت اصغر
خوب مردم بر «سالم گفت: اسکار  جایزه
جهان سر تا سر ایرانیان لحظه سرزمینم. در این

تنها به خاطر آن ها می کنند. البته نگاه دارند ما را
خوشحالاند آنها نیستند. خوشحال جایزه این
و گرد زیر آنها که قدیمی غنی و فرهنگ چون
است. بود نمایانشده سیاستپنهان مانده غبار
تقدیممردمسرزمینممیکنمکه را مناینجایزه
با و قائلند و تمدنها احترام فرهنگها برایهمه

ندارند.» سازگاری سر خشونت و نفرت
همچنان را ـ اصغر فرهادی سخنان ایران در
بودند کرده دستکاری را اسکار مراسم تصاویر که
ـ زنان و غیره) لخت بازوی (پوشاندن و سانسور
خود میل به و کرده پاره تکه دولتی رسانههای

کردند. گزارش
به خبرگزاری از خبرگزاری«فارس»که غیر به
دیگر است معروف قالبی) (یعنی «فالس»
او سخنان حزباللهی هم و نشریات روزنامهها
آن نمونه خندهدار یک به عوض کردند. را کامال
کنید توجه شده آبدارتر کمی ما توسط البته که
به تقیه اسالمی سایه در ژورنالیسم تا ببینید هنر

است: افتاده روزی چه
سرزمین به سالم گفت: فرهادی اصغر
اینلحظههمهمردمسوریه درصلح فلسطین! در

می کنند! نگاه را ما دارند صفا و
که خوشحالاند من سرزمین مردم که البته
و گوهای شاید گفت تا گرفتم این جایزه را من
من کند! ادامه پیدا اروپا و با آمریکا ما هستهای
میکنم اسالمی ایران شهدای تقدیم را جایزه این
اما بودند احترام قائل و تمدنها فرهنگ برای که
اسراییلنگذاشتمراسم امشب و خشونت آمریکا
این در اسراییلی فیلم یک با من کنند! تماشا را
دادن انصراف  بدون که  داشتم  رقابت مراسم 
بعضی از کشتیگیرانخود به خواستخدا مانند
آنکارگردان پوزه توانستم معظم توجهاترهبر و

بمالم! خاک به را

خبر؟ چه میلیارد هزار سه از
اختالس کشف زمان ماه از چندین که آن با
چند تومانی میگذرد و هزار میلیارد تاریخی سه

مبلغ مفقود از هم تشکیل شده دادگاه پرونده و
خبرینیست. شده

به و دادستان قضاییه قوه میشود که گفته
ایشان(که برخالفنظر و عملنکردهاند حرف آقا
میخواستقضیهراکشندهند)دولتداردقضیه

میدهد. کش را
شایع شدهکهعلتکشدادنرسیدگیبه این
شدید رفتن باال که با علت است به این اختالس
سه هزار میلیارد این که این به با توجه دالر و نرخ
شخص دالر و یورو تبدیل شده به جا یک تومان
سال دو یا یک عرض در میتواند کننده اختالس
هزار میلیارد فقط میلیارد هزار سه به جای آینده
کاشه را دیگر میلیارد هزار دو و دولتپسدهد به

کاسبی حالل! میگویند این کند. به

بودن ایرانی به افتخار
اسکار تلفنی بعد از مراسم رفقا یکی از با

صحبتمیکردم.
پرسیدم: اصغر فرهادیواقعاگل کاشت وبرای

اسکار گرفت. ایران اولین بار
شدن  دزدیده و  ۸۸ سال از  من  گفت: 

ایرانی بودنخودم به اینقدر امروز به رایهایمان تا
بودم. نکرده افتخار

در بمب گذاری
سفارتخانهها

سفارتهای در بمبگذاری به اقدام از بعد
چند دستگیری و مختلف کشورهای در اسراییل
سوی به انگشت ها همه تایلند  در ایرانی نفر
آیا است. رفته نشانه ایران اسالمی جمهوری
اسراییل و ایران گرم جنگ از قبل سرد جنگ

آغاز شده است؟
با ارتباط هرگونه اسالمی جمهوری مقامات
مورد در و را کتمان کردهاند بمبگذاریها این
اینها گفتهاند: دستگیرشدگان این بودن ایرانی
اسالم دین به گرویده و طرفدار تایلندی چند
فقط اسالم راستین که این علت به که بودهاند
زبان گرفتن یاد دارد مجبور به وجود ایران در

فارسیشدهاند!
عصبانی ناراحتو بسیار البته دولتاسراییل
خبرنگاران به «موساد» روسای از یکی است.

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768
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شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

می شود! ممنوع تهران در مانکن ها اندام نمایش وقتی

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

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

اسفند) ۲۲) مارچ ۱۲ دوشنبه

(۱۵ اسفند) مارچ ۵ دوشنبه

کل منطقه و ایران در بحران سیاسی
محیط مرتضی سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

و موقعیت  ۸ مارچ تاریخچه بررسی
ایران در زنان امروز جنبش

خیام زهره سخنران:
کانون جلسات همیشگی محل در

ایرانبدونتالفیباقینمیماند وماهم کار گفت:
میتوانیممقابله بهمثل کنیمو سفارتهایآنها
رادرعرض چندساعت بههوا بفرستیم. ویاضافه
این رژیممنزویو دور با کرد: مشکلایناست که
ازجامعه جهانیکههمهسفارتخانههایش بهدفتر
سفارتخانه کشورهای دیگر و در حفاظت تبدیل
و سخت بسیار ما بمبگذاری کار شدهاند ادغام
کشورهای میآیدچونبا نظر غیرممکنبه تقریبا

سر جنگ نداریم! دیگر

ماندن؟ یا رفتن
ایرانبرایم ایمیلیفرستاده رفقایزن از یکیاز

ماندن؟» یا «رفتن عنوان با بود
که این مضمون با  بود شعری  او ایمیل
نمی خواهمدرآنسویآب،درمرزهایممنوعهبه
ابیبرومودرمیانتماشاچیانی کنسرتداریوشو
باشمکهبرقشوق چشمانشان شبیهبرقمشروب
نمیخواهمدرسواحلزیبای است. لیوانآنها در
شنا چادر و روسری بدون و مردان کنار در آنها
بروم. راه غروبخورشیدرویشن ها نور زیر و کنم
لیوانقهوهایدردستدرشبهای با نمیخواهم
استریت» اشغالگران «وال در چادر نیویورک سرد
افتادن و و از رفتن و گو بنشینم گفت و بحث به
در نمیخواهم باشم.  نداشته هراس  زندان به
یا و کفش کیف و و لباس از فروشگاههای مملو
خواربارباسنگفرشهایگرانقیمتونورهایزیبا
و پالستیکی خرید کنم کارت دادن نشان با فقط
درمی آورم. فردا را پولش است، بزرگ خدا بگویم
آب با یک کامپیوتر نمیخواهم در آن سوی
کنترل از و کنم کنترل را دنیا همه زانویم روی
در نمیخواهم اینترنتم نترسم. وصل و قطع و
سانسور  بدون تلویزیونی ۵۰۰ کانال دنیا سوی آن
آن میخواهم جای به باشم. پارازیت داشته و
روز تمام راننده که بگویم و کنم کرایه تاکسی یک
وطن خاک گوشه این هر تهران بگرداند. در مرا
شعر چه نوشتم: او ایمیل جواب است...در من
گرین کارت امسال قرعهکشی حاال فرم قشنگی!

نه؟ بفرستم یا آمریکا را
پایانیفیلم«جدایی نادر (درست مثلصحنه

نمینویسم!) جواب او را سیمین» از

خبر؟ چه آمریکا از
انتخاباتتعیینکاندیدایحزبجمهوریخواه
این مهم خبر جمهوری ریاست برای آمریکا
در حزب انتخاباتی رقیب سه بین کشور است.
اوباما که برنده آن را در مقابل باراک جمهوریخواه
قرار جاری سال در  آمریکا دموکرات  حزب از
انجام فراوانی مناظرههای سیاسی داد خواهد

است. شده
درباره تلویزیونی  مناظرههای این از  برخی
برایرودرروییبامساله برنامه هایآیندهکاندیداها
نظرات فعالیت هایاتمیایرانمیباشد.کاندیداها
آنچهمیترامنی اینمورددارند. کامالمتفاوتیدر
میگویدباآنچهکهریکسنتورم(سنتوربلدنیست
میگویند متفاوت است. نیوت گینگریج بزند) و
نوع مکتب دو به را کاندیداها این اصوال میتوان

کرد. ایران تقسیم درباره چالش فکری
ایران مردم از معذرت خواهی اول مکتب
بمبها ریختن از قبل ایران کردن بمباران برای
از بعد ایران مردم از معذرتخواهی دوم مکتب و

ریختنبمبها!

پاسدار یک عمیق افکار
آن خالف بر دنیا شدم که مطمئن من امروز
پایان  کهدرغربشایعشدهاستدرسال۲۰۱۲ به
آبمیوههای که هم این است آن علت نمیرسد.
شد تاریخ پخش ما امروز بین که ساندیس دولت

میباشد! ۲۰۱۴ سال در آنها انقضای

مجلس انتخابات
از دیگری  پرده است قرار دیگر روز چند 
جمهوری تئاتر سالن در انتخاباتی نمایشهای
است که معلوم آنطور بیاید. روی صحنه اسالمی
و ریش نمایندگان به دادن رای حال اصال مردم

را ندارند. پشمی
که فرستاده سپاه به پیغامی خامنهای آقای
رای هستند من که طرفدار نمایندگانی به فقط

بدهید!
طرفدار که را کسانی بیشتر البته آقا رفقای

افراد تا کرده اند صالحیت رد حذف و نبودهاند آقا
انتخابات نشوند. اصال گیج پاسداران زیاد سپاه

نمیگذاشتندسنگینترنبودند؟
گفته و کرده تحریم را انتخابات آزادی نهضت
عرض۳۰ سال  در که آزادیعملیبوده اینتنها که
منظورشان البته داده شده است (و آنها به اخیر
از مردم سبزیها هم جنبش آزادی تحریم است).

بمانند. خانه ها در انتخابات روز که خواستهاند
اگر رای کنند؟ چکار نمیدانند مردم بیچاره
ندهند دولت اگر رای را میخورند، بدهند رایشان
بدتر همه و از میگذارد کار سر خودش را آدمهای
بدوندیدن چطوردرخانهبمانندویکروزکاملرا
بی پارازیت ماهواره و یا حسابی و درست تلویزیون
نیست، در آن برقرار یاهو و اینترنتی که گوگل یا و

سپریکنند؟

اطالعیه
فیلم بهترین اسکار جایزه دریافت به نظر
کارگردان فرهادی اصغر آقای توسط خارجی
خوبومتفکروروشن اندیشکشورمانکهافتخار
تلقیمیگردد،مراسم بزرگی برایایراناسالمی ما
استقبالو خوشآمدگوییمختصریبا حضورچند
برایایشان دیگر هنرمند روشناندیشو و متفکر
گرفته درمحلقسمت پذیرشزنداناویندر نظر

اجرا خواهد گردید. و
را ما مراسم این به خود  تشریففرمایی با

مفتخر سازید
زندان اوین جشنهای دفتر امور
ارشاد وزارت فرهنگی امور حفاظت و حراست دفاتر رونوشت:
امام گمنام سربازان دفتر کشور، وزارت رونوشت:

نوروز استقبال به
ایننوشته اینلحظه ای که میدانستید در آیا
عید  به و ۶۸۰ دقیقه ۳۱ هزار دقیقا میخوانید را
کندخوانی مشکل اگر البته است؟ مانده نوروز
طول بکشد دقیقه یک از بیشتر و داشته باشید
این بزنید و کلک اگر یا و بخوانید را این مطلب تا
اینرقمدرستدر نمیآید بخوانید را دوبار نوشته

کردهاید. تلف را خودتان و من وقت و

اجتماعی نکته
شده وحشتناک ایران در طبقاتی اختالف
در پایتخت مثال در ایران رفقا گفته به است.
 ۲۰۱۲ سال کشورمان همه مردم شمال شهر در
میالدیزندگیمیکنندومردمجنوبشهرهنوز

می برند! سر به قمری هجری ۱۴۳۳ سال در

سکس مردان و
تازه کتابهای معرفی

آقای نام به بریتانیا، در دانشگاه استاد یک
با عنوان کرده کتابیمنتشر اخیرا شریدان سیموو
فکر چیزی چه به سکس از غیر به مرد «یک
میکند؟» اینکتابمدتکوتاهیبعداز انتشارش
مهمترین است. شده تبدیل پرفروش کتابی به
آن که تمام صفحات است این کتاب این ویژگی
۲۰۰ صفحه  در یادداشتی دفترچه به و است سفید

صفحات سفید میماند! با
این تهیه برای است: گفته کتاب این نویسنده
نمودم. وقت صرف مدتها تحقیق کردم و کتاب
است جالب بسیار نویسنده این ایده البته
کاغذ همه جای این به بود من بهتر نظر به اما
سکسی عکس چند صفحات از بعضی در سفید
زیاد خریداران پول که میگذاشت هم خانمها از

تلفنشود!

افکار حماسی
بعد میبودم فردوسی ابوالقاسم جای اگر من
ابی به را اسمم شاهنامه کتاب نوشتن خاتمه از
کشور از خارج ایرانیان تا میدادم تغییر فردوسی
حداقلاسمخودم یا خواندنکتابمشوند طرفدار
که یهودیهای میگذاشتم ابراهیم فردوسی را
بین المللی حماسهای فیلم یک کتابم از هالیوود

را زنده کنم. ایرانی ایران و نام درست کنند و

قدردانی و تشکر
مبرز یکوکیل از

جناب ایرانی، زبردست و محترم وکیل از بدینوسیله
با من حقوقی دعوای موضوع در که رجالی، فرهاد آقای
هیچگونه کمک از ویرجینیا، در فیرفکس، دولت محلی
امر در که تبحری با و نکرده دریغ اینجانب به یاری و
به موفقیت با دشوار مرا دارند پرونده حقوقی وکالت
قدردانی ضمن و داشته را تشکر نهایت رساندند پایان
موارد با چنانچه میکنم توصیه هموطنان به ایشان از
ایشان خدمات و راهنمايی ها از هستند روبرو حقوقی
کرده ثابت به من شخصی جتربه زیرا شوند بهره مند
بوده توانا و آگاه کامال حقوقی حلاظ از ایشان است که
در حرفهای اخالق پایبند و اعتماد قابل حال عین در و

وکالت میباشند. امر

رجالی فرهاد آقای جناب برای بیشتر موفقیتهای آرزوی با

ویرجینیا صادقی، حیدر


