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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        کابل        دبی  
    از ۵۶۷ دالر         از ۹۹۸ دالر        از ۹۹۸ دالر         ا ز ۹۹۸ دالر         از ۹۹۸ دالر       از ۹۹۸ دالر

به قیمت های فوق هزینه مالیات  (حداقل  ۴۴۸ دالر) اضافه می شود

بود... صفرها سال ۹۰ سال
سالگذشته سالصفرهابود.منظور ازصفرها
عدد منظور نیست. احمدینژاد و طرفدارانرهبر
و دولت دردسر باعث خیلی صفرها است. صفر
را مردم که این برای دولت شدند. ایران مردم
سرکوب کند را صفرها میخواست ساکت کند
بزند مملکت رایج از وجه صفر تا سه دو یعنی
ملت امسال صفرهای دربیاورد. را ادای ترکیه و
و  ۶۰۰ تومانی سنگک نان شدند. زیاد تر خیلی

تومانی. دو هزار و دالر تومانی هزار ۱۵ گوشت
مردم به نفت جای بشکه به خواست دولت
کلک مردم اما بدهد صفر چند یارانه عنوان به
قضیه بکنند. کاری نتوانستند ولی فهمیدند را
دالری درصد بیلیون اختالسهای آن در صفرها

مردمچوننمیتوانستنداینقدرصفر بوداما اخبار
اخبار دنبال کردن درک کنند از دالر به آن هم را

گذشتند. روشن روز در هم آن دزدی این
امسالممکناستبااینهمهتحریمهااوضاع
بیشتربیخپیداکند.ممکناستمردمبگویندیاد
مثل حداقلعددصحیحبودیمو بخیر آنصفرها

بگویند: یا و نمیشدیم اعشاری عدد حاال
که امسال است باقی شکرش هم جای باز
ما خراب تر وضع وگرنه بود جهاد اقتصادی سال

این حرفها میشد. از

پیشنهادی سین هفت
اسالمی جمهوری

جهانیان. به سرکوفت ـ ۱
مردم. سرکوب ـ ۲

سرزنش مسئولین. ـ ۳
خبرگزاری  و سیما» و «صدا سوتی ـ  ۴

«فارس».
ساندیس. ـ ۵

اطهار. ائمه برای سوگواری ـ ۶
سازش با کافران. ـ ۷

تیک چیزی که هفت سین یک کنار این در
بمب نوع یک یا که دارد وجود هم می کند تاک و

معمولی. ساعت شماطهای یک یا و است

تحریمها زدن دور
کشورهای تحریمهای تاثیرگذاری  شروع با
و بانکی تحریمهای ویژه  به  ایران علیه جهان
سختشدنفروش نفت،مالیانوبچهمثبتهای
جمهوریاسالمیدرجستجویراهیهستندکه
نقدینگی و زده دور را تحریم ها بتوانند نحوی به

نمایند. حفظ را خود
بزرگترین اینکه شرکت سوئیفت، به توجه با
جهان، در بانک ها بین ارز انتقال و تبدیل نهاد
و کشیده پریز از را اسالمی برق جمهوری سیم

در زیر حلهای راه کرده قطع را خود همکاری
دولت برای فروش مسئولین آخرین جلسه سری

گردیدهاند: بررسی ارز دریافت و نفت
بخواهیم که  کشورها نفت خرید * از مدیران
با نفت را شرکت مسئولین بانکی جای حواله به
چمدانهایپرازپولدربیرونپاالیشگاه هاینفتی

نمایند! معامله نقدا و مالقاتکنند
خریدار  از کشورهای جای پول به * میتوان
کرد. دریافت را آنها صادراتی محصوالت نفت
روسیهخاویار، از هندوستانبرنجبگیریم، مثالاز
شمالی کره از کامپیوتر، و تلویزیون ژاپن از
از پاکستان آناناس، و موز کوبا از تکنولوژی اتمی،

زیبایی. ملکه و شایسته دختر ونزوئال و از قالی
بودیم  داده مردم به که قولی به * میتوانیم
آن ها سفره سر بر را نفت بشکه و کنیم عمل
راهی مردم مجبورند یک خود این بگذاریم. بعد
و کنند را صادر نفت بشکه که این کنند پیدا
در خیلی هم ما مردم و بگیرند را به دالر پولش
ما کار و هستند وارد اینجوری قاچاقی کارهای

میشود! کمتر
* میتوانیمهمهنفت را به افغانستانبفروشیم 
هم صورت این تریاک بگیریم. در جایش به و
هم و است سطح جهان سادهتر در تریاک فروش

میآید! گیرمان برابر دو
با  تا اسراییلبدهیم به * می توانیمنفتمانرا
برابر دو را به ما نفت هم حقالزحمه کوچک یک
بیشتر نفت کند که کمک و هم قیمت بفروشد

استخراجکنیم!
دست  به کشتی با را نفتهایمان * میتوانیم
دزداندریایی سومالیبرسانیمتاآنها بتوانندنفت
گرانتر و بیدردسر گروگانگیری با همراه را ما

کنند! پرداخت نقدا را ما سهم و بفروشند

عید نیست عیدی که
غمانگیزی و سخت بسیار عید امسال عید
یک در از زندگی است. ما هموطنان ایرانی برای
گذشته، سختگیر نظامی و دیکتاتوری سیستم

گرانی قیمتهایمایحتاج عیدنوروز،گرانی دالر،
ترس و مذهبیون، دولت حقارت توسط و تحقیر
رادیو نبودن خارجی، کشورهای نظامی حمله از
منفور حسابی، و اینترنت درست و تلویزیون و
آینده به ناامیدی جهانی، جامعه میان در بودن
دهها ویژه فرزندان، و خانواده به خود برای بهتر
مرضبیدرمانمثلافسردگیروانی،تنگینفس،
مردم برای عیدی غیره؛ و عصبی ناراحتیهای
آنها برای خوشحالی و شادی برای جایی ایران و

نگذاشتهاند. باقی بهتر سال و نو روز یک
اینقضیه،شادیو در استثنا تنها البتهشاید
روزنامه که است خاطر به ایران مردم خوشحالی
و تعطیل نوروزی دارد روز یا شش «کیهان» پنج

برمیدارد... مردم ایران کچل سر از دست

تاریخی حقایق
و رفراندم تاریخی روز سالگرد دیگر روز چند
نظام جمهوری اسالمیاست.همان رایگیریبه
جمهوری به نه یا آری بین انتخاب که رایگیری
۹۸ درصد مردم  که گفتند و داشت نام اسالمی
ایرانبهاینحکومتدیکتاتوریمذهبی،حکومت
ضدایرانی،حکومتضدزن،حکومتضدحقوق
و قانون رای علم و منطق بشر، حکومت ضد
دادند. فریب را ما ساده چقدر دادهاند. مثبت
رایگیری این از قبل ایران را اخیر انتخابات اگر
رای  ۶۴ درصد که میفهمیدیم و میگذاشتند
حقیقت۳۶ درصد بوده  در احمدینژاد به مثبت
که  شاید میتوانستیم بفهمیم ۶۴ درصد نه و
نه بوده و درصد دو فقط «آری» ها واقعا تعداد
را  تاریخ است دیر خیلی دیگر االن اما درصد. ۹۸

کرد. جا به جا نمیتوان

سفید کاخ تبریک
خارجه امور وزیر  کلینتون، هیالری  خانم
مردم برای تبریکی نوروز پیام عید برای آمریکا،
پر خوب و سال آنان برای آن طی و ایران فرستاد

کرد. آزادی آرزو و و موفقیت شادی از
طی اسالمی خارجه جمهوری امور وزارت
و زشت را کلینتون خانم حرکت این اعالمیهای
داخلی امور در دخالت برای او از و خواند ناهنجار

انتقاد کرد! کشور ایران

ایرانیان نوروزی نیایش
مرگپسرتعیسی به ترا پروردگارا، خداوندا،
سیزده بدر تا مسیحقسمیککاریکناینمالها
خوش زبان به اگر و بروند و کنند جمع خودشان
نازل را نوح پسر ابراهیم، حضرت مرگ به نرفتند
این جانورها شر خودش ما را از با کشتی تا کن

نجات دهد.
آمین!

ایران با رابطه بشار االسد
و اطالعاتی  بینالمللی شاهراه لطف به
که شد اعالم «ویکی لینکس» چون هکرهایی
شروع اعتراضات از یعنی اخیر یک سال عرض در
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Shohreh Skin Care

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

آگهی از این با ارائه
۲۰٪تخفیفویژه

شوید برخوردار

صورت پوست کردن متیز و ترمیم �
ابرو متخصص و دائمی ��آرایش

(الکترولیز) زائد موهای دائمی رفع �
بند اپیالسیون و وکس، �
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شد! افتتاح اتمی اتومبیلهای دانشمندان شهید نمایشگاه

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

مخارج حداقل خرید خانه با برای وام •
بانکی بهره بهترین و

بهره بانکی پائینتر  به  FHA وام  • تجدید
درآمد تائید بدون

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بگیرید حنیفه غفاری تماس اطالعات بیشتر با برای کسب

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850

بشار دیکتاتوری رژیم علیه سوریه در مردم
راهنماییهای و مشاورت از سوریه دولت االسد،
بهرهمند اوضاع کنترل برای اسالمی جمهوری

است. میشده
است این اسناد تکان دهنده تلفنی از یکی
تلفن مخصوصی به مستقیما االسد بشار که
وصل جمهوری اسالمی سپاه پاسداران در که
طرفه یک میزند. متن این مکالمه زنگ شده
االسد بشار برای که است پیغامگیری نوار فقط

پخشمیشود:
هلو... اهال...  شما... تماس از تشکر با

بونژور... اوال...
برای دهید. شماره یک را فشار فارسی برای
را سه شماره اسپانیایی برای و دو شماره عربی
تا خط بمانید روی انگلیسی دهید. برای فشار

مترجم پیدا کنیم!
(بشار االسدشمارهدورافشارمی دهد)ترجمه

زیر است: شرح نوار پیغامگیر به عربی ادامه
دمشق و مشهد بین زائرین مبادله برای اگر

دهید. فشار یک را میزنید شماره تلفن
مالی کمک به نیاز امامزاده ساختن برای اگر

فشار دهید. را دو دارید شماره
احتیاج کشورتان مردم سرکوب برای اگر
را سه شماره دارید اسلحه و انسانی نیروی به

دهید. فشار
رییس همسر با میخواهد شما همسر اگر
جمهوریا همسر رهبرفقیه دربارهمد روز، ماتیکو
و صورتمشورت آرایشمو وکیفو کفشو عطر

دهید. فشار را چهار شماره کند
میدهد) فشار را سه شماره االسد (بشار

اگرمی خواهید «حزباهللا»بهشماکمککند
دهید. فشار را یک شماره 

اگرمی خواهیدسپاه به شماکمککندشماره
را فشار دهید. دو

اگرمیخواهیدسپاهقدسبهشماکمککند
فشار دهید. را شماره سه

میدهد) فشار را سه شماره االسد (بشار
فراوانی علت به شما انتخاب از تشکر با
جهان سرتاسر در قدس سپاه ماموریتهای
و است ماه شش حدود شما انتظار زمان مدت
بگیرید با ما تماس دیگری میتوانید در زمان یا
را یک شماره صورت این در و بگذارید پیغام یا و

دهید. فشار
میدهد) فشار را یک شماره االسد (بشار

پیغام گیر. سوت یا بیپ صدای
میگذارد: پیغام االسد بشار

الناس قتولونه المجهز. عسگر االحتیاج انا
الفوری... السوریه

مجهز برای من یک لشکر ترجمه فارسی:
دارم. الزم سوریه خیلی سریع مردم کشتن

همسر گوی و گفت نوار آینده شمارههای در
بشاراالسدباهمسراحمدینژادرادربارهراهنمایی
برای شما نیویورک را و شانزه لیزه دوبی و خرید از

کرد. پخشخواهیم

جلو؟ ساعت به یک
امسال فروردین اول روز یعنی قبل روز چند
به ساعت یک ایران اسالمی کشور رسمی ساعت
صرفهجویی جهانی قانون از تا شد کشیده جلو
احتساب باشد. با تبعیت شده روشنایی روز در
اخیر سال سه و سی احتساب و ساعت یک این
جمهوری هنوز که میتوان گفت حاضر حال در
۲۸۹ هزار ساعت به خاطر عقب  حدود اسالمی
و این است بدهکار مردم به ایران در بردن زمان

میباشد. بهر احتساب بدون تازه

سوریه در آتشبس
با کوششهایشبانهروزی مثلاینکه بالخره
از سیاستمداران و پادرمیانی بسیاری عنان کوفی
است قرار بشری حقوق نهادهای و دنیا برجسته
(اسمهایشان سوریه یک شماره دوست روسیه
دولت بشار االسد و هستند) خیلی شبیه هم هم
بهقبولنوعی آتشبس رامجبور نظامیان آنکشور
نمایدتاکشتارغیر انسانیمردمسوریهکاهشیابد.
بینالمللی نهادهای این و عنان کوفی خواهش به
سوریه به روسیهقول دادهاست کهیکروز در هفته
آتشبساعالمکندتا کمکهایپزشکیوغذایی را
شورشیبرسد مردممحاصرهشدهچندینشهر به

گیرد. آنجا قرار دسترس ساکنین در و
تعیین را روز جمعه گفتهشدهکه این روزهفته
تعیین االسد بشار خواهش به روز این کردهاند.

خود ارتش به میخواهد او که است روزی و شده
حمله کار به شنبه بهتر بتواند تا دهد استراحت
جای باز هم بپردازد. مردم عام قتل کشتار و و
شکرشباقیاست کهجانچندهزار نفریبهخاطر

شود. حفظ و استراحت ارتش جمعه تعطیلی

تخممرغ چرخش
روی کنجکاوی تحویلسالاز امسالهم سر
آینه روی سینام را هفت رنگی سفره تخممرغ
دور به سال تحویل لحظه در ببینم تا گذاشتم
و شد هم همین طور نه. و یا میچرخد خودش

خودش چرخید. دور به تخممرغ کمی
لحظه در تخم مرغ چرخیدن ادعای این پس
درست باید میگفتند قدیمیها که تحویل سال
پاسداران یک جایی درست باشد. شاید هم سپاه
را موشک یا بمب یک نو سال تحویل لحظه در
می تواند تخممرغ لرزش علت و می کرده آزمایش

آن باشد. از

باخ تولد
معروف  آهنگساز «باخ» تولد ۲۰ مارچ روز
«تولد، آهنگ خواندن جای به کردیم فکر است.
این و است فارسی که مبارک» تولدت تولد،
آهنگی را نفهمد آن معنی ممکن است آهنگساز
او متوجهشود برایاو دستهجمعیبخوانیمکه را
با هم: او قدردانی کنیم... حاالهمه نحویاز به و

باخ... مرا مرا باخ، آی مرا باخ، سه: دو، یک،

فرخزاد فروغ اجازه با

از نوعی تولدی دیگر
دیگر!

تاریکی است آیه من همه هستی
که امام جمعه ما

میخواند ما برای شب هر تکرارکنان
من تو را

آیه این میان در کشیدم، آه آیه این در

فرستادم پیغام تو برای یواشکی
است دراز خیابان یک شاید زندگی نوشتم:

پلیس ها و شخصیها لباس از پر
زنبیل خرید درآمدهاند قامت زنان با به که

هر سویی حرکت می کنند به و
که است وثیقهای شاید زندگی
میگذاری زندانی آزادی برای

بزند دار را ریسمان خودش که با این از قبل تا
کنی آزاد را او

سیگاریباشد افروختن زندگیشاید
دوزنصیغه، فاصلهرخوتناکدوهمآغوشیبا در

موقت عشق دو
باشد گیج رهگذری عبور یا

رهگذران همه به و میدارد بر سر از کاله که
دیگر

آقا! حاج چاکرم، میگویند: بیمعنی لبخندی با
اندازه یک تنهاییست اتاقی که به در

بهانههای سادهخوشبختی به
ساده اقامت ویزای یک گرفتن مثل

زیبا و جوان گلهای زوال به
ایستادهاند من سر پشت صف در که

به آن سوی آب بروند تا
می خوانند پشتپنجره که قناریها به و مینگرم

دشناممیدهم

آه...
است؟ این من سهم
است؟ این من سهم

ماهه؟ شش ویزای یک من سهم
هواپیماست پلکان از رفتن باال من سهم
غربت میبرد سوی پوسیدگی و مرا به که

در اندوه صدایی است سهم من
میدارم دوست را دست هایت میگوید: که

اذان وقت کن بلند را  دست هایت  میگوید:
است...

میمیرد و که کسی می ماند است بدینسان و
نمیمیرد و می رود کسی و

میشناسم کوچک غمگینی را پری من
دارد مسکن آسمانخراشی باالی طبقه در که

خرید بزرگ مرکز یک در دلش را و
می نوازد چوبی نی لبک یک در

پریکوچکغمگینی
میمیرد بوسه یک برای شبها که

وصبحها
زنبیلخریدش با

درجستجوییافتن
آگهی و میرود خیابان ها راه ارزان ترینبوسهها در

میخواند... را حراجها

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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703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
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فروردین) ۷) مارچ ۲۶ دوشنبه

(۱۴ فروردین) اپریل ۲ دوشنبه

از بعد آمریکا خارجی سیاست
جنگ جهانی دوم
ناظر مهدی سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

زده استبداد جامعه و استبداد
جمشیدی جمشید سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

تور چین با نرخ ویژه
از  ۳۳۹ دالر

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 505$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود


