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دی): ۱۰) دسامبر ۳۱ دوشنبه
است جلسه تعطیل نو مناسبت سال به

 : محل برگزارى جلسات
Marshall Road Elementary School

730 Marshall Rd., Vienna, VA 22180

دی): ۱۷) ژانویه ۷ دوشنبه
شرق به غرب از ایران اقتصادی جهت تغییر

سخنران: دکتر محمد اقتداری

دقیقتر ترجمههای
در و خارجی داخلی از رسانههای بسیاری
جهوری سازمانهای و نهادها اسامی ترجمه
می دهند. انجام فاحشی  اشتباهات  اسالمی
کشور  یک در زندگی ۳۰ سال حدود از بعد چون
۳۰ سال  از انگلیسیمان بهتر مثل آمریکا غربی
مراکز را ترجمه درست و صحیح این قبل شده
در آنها رسانههای آمریکایی گوشزد کردهایم تا به
کار به از و نمایند استفاده خود اخبار و مقاالت
کنند. خودداری اشتباه قدیمی واژههای بردن

هستند: زیر قرار به اسامی این از برخی

Know it All Governor والیت فقیه:     
 Ministry of Conduct وزارت ارشاد:     
   Tehran City Keeper شهرداری تهران: 
  Ready Army ارتش بسیج:                  
Zinab Sister's Army زینب:  گروه خواهران

 Our Right Ministry انرژی هستهای: سازمان
Razavi Holy Gate آستان قدس رضوی:  

  Negotiation Ministry خارجه:  وزارت امور
رهبری: مقاممعظم دفتر

 Office of the Grand Leadership
ترابری: راه و وزارت

 Ministry of Way & Killer Roads 
ایران: اسالمی جمهوری سیمای و صدا

Noise & Face of I.R.I
مخابرات: و تلفن اداره

Ministry of Filters & Blockage
بیتالمالمسلمین:

 House of Muslims Property 
          Press Group گروه فشار:                     
Dressed up Brothers لباس شخصی ها: 
Bureau of Do This معروف:   اداره امر به
Bureau of Don't Do That نهی از منکر: اداره
Execution Ministry دادسرای انقالب: 

را کجا نوار شکنجه
بردی؟

شکنجه و بازجویی ویدیویی نوار این جنجال
خیلی القاعدهای زندانی چند از سیا سازمان
مسئول دادگاه با آنکه قاضی است. گرفته باال
شده شکنجه زندانیان این پرودنه به رسیدگی
که بود داده دستور سیا سازمان و سفید کاخ به
دسترس قابل و حفظ دادگاه تشکیل روز تا را نوار
را نوار  این پاکخوردهای شیر یک دارند. نگه 
اینشخص دربیاید. کار گند مبادا تا کرده معدوم
این چرا قاضی دادگاه که پرسیده بود جواب در
من ببخشید، بود بردی؟ ابتدا گفته بین از را نوار

فشار زیر در گفته بودید! دیگری را نوار کردم فکر
شخص بشر این حقوق از دفاع و مراجع دادگاه
مدرک این بردن بین از مورد در خودش گناه به
خیلیمهم (کهبهدولتجورجبوشلطمه فراوانی
من تقصیر گفت: او کرد. اعتراف میکند) وارد
بودند: اخالقی نوشته غیر نوار این روی چیست؟
دنیا و آمریکا مردم کلیه برای نوار این تماشای

ممنوع است!

به سرگشاده نامه
شمال از احمدی نژاد

تهران
دکتر جمهور محبوب و محترم آقای رییس
عرضسالممن با دامالباقه، احمدی نژاد محمود
دخترجوانیهستمکهدرمحلهایدرشمالتهران
زندگیمیکنم.وضعزندگیماخیلیتوپاستو
انقالب دعاگذار روز هر بحمداهللاشکایتینداریمو
نوشتن این مرا به یارانش هستیم. آنچه که امام و
نامهکشانداینبودکهمشاهدهکردممقاممحترم
صرف رفتن بیشتر را خود وقت ریاست جمهوری
ازگل و پابرهنه و فقیر و اشخاص میان افراد به
طبقه باالی ما فکر به اصال شهر می کند و پایین
مرتب دبیرستانکه دوستانمندر نیست. شهر
مسافرت خارجی کشورهای به مادرشان و پدر با
میکنند (وچونبهاینترنتبدونفیلتر دسترسی
دارند)میگویندرییسجمهورمحترماینعملرا
میبردوچون کار عنوانیکشگردسیاسیبه به
محروم و فقر خط و زیر مستضعف طبقه مدافع
هم ایشان است شده مد التین آمریکای در بودن
شما که وقتی من میکنند. استفاده روش این از
چهار زانو به صورت خوردن آبگوشت در حال را
عامی مردم و لوت الت و سری با یک زمین روی
ازخودم بی کالسمیبینم خیلیآتش میگیرم. و
ما با نمیآید روز یک محمودخان چرا میپرسم
میز و صندلی روی هم آن بخورد؟ پاستا و پیتزا

یک برای کردن نطق جای به چنگال! و قاشق با
پیست نمیآید توی چرا دهاتی شهرستانی سری
سخنرانی حال با جوانهای ما برای و اسکی
پایین مسجدهای در کردن گریه جای به کند؟
تری» پی. «ام. آهنگ های ما با نمیآید چرا شهر

گوشکند؟
ایرانینیستیم؟ رییسجمهورمحترم،مگرما
فراموش را چادر سیاه نداریم باید ما چون حاال

کنید؟
خسته  خوردن آبگوشت از روزی یک اگر  
شاتوبریان یک برایتان تا بیایید ما خانه به شدید
فکر تا کردهام را ضمیمه عکسم بپزیم. خوشمزه
فرستاده را نامه این ناشناسی شخص نکنید
عینکآفتابیتویعکسرا اینکه توضیح است.
 ۴۰۰ آن بابت میگوید و فرستاده آمریکا از خالهام
 ۲۰۰ از بیشتر فکر نمی کنم ولی من داده پول دالر

باشد. سلفیده دالر
تهرانی ژیال : دیدار امید به

سیاست مکتب در
به اسالمی، جمهوری رژیم عملکرد با مطالعه
اتفاقاتچندسالاخیرمی تواندریافتکهچهار ویژه
و کنترل اعتراض برای موازی طور فکری به مکتب

دارد: وجود مردم نارضایتی
را  مردم کنیم سعی یعنی دبستان: مکتب ۱ ـ
که این بهانه به و آنها را بدهیم مغزی شستشوی
خودمان سوی به و خداست اسالم نماینده دولت

جذبکنیم.
را  نارضایتی نوعی باید تیمارستان: مکتب ۲ ـ
تا برسانیمکه طرفچهار دیوانگی حالتجنون و به

شود! مملکت فراری از کند و قرض پا
اعم  ناراضی را افراد کلیه مکتب بیمارستان: ۳ـ 
کتکبزنیم زنانرا ومعلمو بهویژه دانشجووکارگر از

غلطها نکنند. این از دیگر تا کنیم و پار لت و
دیگری  ناراضی اگر گورستان: مکتب ـ  ۴
سالم سوم جان و دوم اول، از مکتبهای توانست
تا اعتراضاتش زیر آب میکنیم را ببرد سرش در به

به گور ببرد! را

زبل نابغه و
جمع در قبل روز  چند  کلینتون  بیل
او نظر و بودند کرده احاطه را او که خبرنگارانی
برای قرار است که هیالری همسرش درباره را
میالدی  سال۲۰۰۸ در ریاستجمهوریآمریکا

گفت: پرسیدند می کند دورخیز
Hillary is world class Genius!

است) جهانی نابغه یک (هیالری
گفتهبیلکیلینتونراخبرنگارانومفسران
و شوخی خنده به دمکراتها سیاسی مخالف
از مسئولین کمپین آنها برگزار کردندو یکیاز
اینقدر اگر هیالری کلینتون پرسید: هیالری

زیر نفهمید که چطور پس است و نابغه باهوش
گوششدر کاخسفیدشوهرشبیلداردبا مونیکا

لوئینسکیصفامیکند؟
از  این که برای بودند: داده جواب  آن ها هم

است! جهانی زبل یک کلینتون بیل دیگر طرف
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منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
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  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

خریدی؟ کاپشنتو که مغازهای همان از خریدی؟ کجا از صندلهاتو  میپرسه طرف خان، محمود ـ

هنوز  ۲۸ سال بعد از
بیحجابی؟

چند مزغل تبریز جمعههای این امام  از یکی
دخترانی زنان و به خطاب در خطابهاش قبل روز
رعایت نمیکنند پرخاش کنانگفت: کهحجابرا
به ۹۹ درصد  هنوز ۲۸ سال بعد از این احمقها
حجاب!  رعایت عالقه مردم به درصد صدم ۹۹ و

میزنند! خودشان را حرف ندارند و توجهی
آیت اهللا این از و بودم بلد ترکی زبان کاش
پلیس های روز مزغلمیپرسیدم: وقتیکهشب و
شهرهایمختلفکارشانسرکوبزنانودخترانی
ندارند قبول را دولتی زورکی حجاب که است
به نفر سه هزار شهر تبریز روزی دو در فقط و
که مردمی آیا میروند، بدحجابی دادگاههای
هستند احمق مردم می زنند را خودشان حرف

شما؟ یا

ایران جدید آدرسیاب
و آدرس هر یافتن میدانید که طور همین
از اینترنت استفاده از با کانادا آمریکا و در محلی
ببخشید کوست» «مپ چون سایتهایی طریق
 «Map Quest» را بنویسم: بگذارید انگلیسیاش
و ساده بسیار یاهو و گوگل نقشهیاب های یا و
مورد محل نشانی کردن تایپ با است. متعارف
درج با محل آن به رسیدن راه دقیقترین تقاضا
و غیره خروجی و راهنمایی چراغ فاصله تعداد
شما میشود و ظاهر کامپیوتر روی صفحه به
نظر مورد به محل میتوانید کوتاهترین مدت در

برسید. خود
به ایران هم را خودش راه این سیستم گویا
گفتهمهدیفراهانیسخنگوی به است. کرده باز
شهرداریتهراناینکسیستمجدید«کاوشگر»
اختیارشهروندانتهرانیدوستدار آدرسیابدر یا
تکنولوژیقرار دارد.اودرکنفرانس مطبوعاتیخود
تهران شهرداری جدید سرویس به اشاره ضمن
سرویسجمعآوریزباله از بسیاریامیدوارند (که
پیشرفتهترین از سیستم این گفت: باشد) بهتر
دنیا مهم پایتختهای  کاوشگر سیستم های 

تهران، نقشه ارایهگر  سیستم این  میباشد.
جستجویاماکنعمومی، مسیریابیوجستجوگر

بزرگمیباشد. شهریتهران مختصات
ممکناست برایشما هم تعجبآور باشدکه
قرن بیستم و آغاز در که ایران با سیستم پستی
یکمهنوز مانندزمانرضاشاهبهرهبرداری میشود،
امکانپذیر هم کاوشگرهایی چنین از استفاده
این سازندگان ایرانی نبوغ و نباید کوشش باشد.
(که احتماالیک کپیقالبی نرمافزارکامپیوتری را
کرد. فراموش خود دارد) را در آمریکایی نوع از
فالن، خیابان چون آدرسی می توان چگونه اما
سه فالن، خیابان از بعد فالن، بزرگراه تقاطع
راهی سوم، روبرویساختمانفالن،کوچهسوم،
این در را دوم بنبست هشتم،شماره فالنطبقه
سیستمآدرسیابیواردکردومنتظرجوابماند؟
و با کنیم را خاموش که کامپیوتر نیست آیا بهتر
حوش و حول به کاغذ روی شده نوشته نشانی
نشانی محل از اهالی و نظرمان برویم مورد مکان

بهتری بگیریم؟ دقیقتر و

حزبالهی ادبیات
بست تا را بلبل صبحگاهی دهان چرا باید
را تخمش نیست که بهتر آیا آواز بخواند؟ نتواند

کنیم؟ درست نیمرو آن از و بشکنیم

یا ناراضی؟ راضی
بیایم که گفتم خودم به بودم بیکار دیشب
مردم ایرانرادستهبندیکنم.میدانستمکه چند
در بیحوصلگی و از گرم میشود سرم دقیقهای
به بودم. دیدم که کار را کرده این قبال هم میایم.
راضی دسته دو به ایرانرا کلیمی توانمردم طور
قبال خودش تقسیم کرد. دسته راضی ناراضی و
راضیهایش به داشت. راضی و ناراضی دسته دو
کارینداریمچونبهعلتبسیارعمدهنارضایتیاز
ازهمان اول نتیجه رژیمپهلویانقالبکردند ودر
دسته ناراضی نداشتند. بودن راضی چارهای جز
یواش بودند راضی انقالب در اوایل یعنی قبال که
برقشان و آب چون و افتاد دوزاریشان یواش
بعد این دسته از انقالب زده شدند. نشد مجانی

جذب دولتی بخش توسط سردرگمی مدتها از
قاضی، بسیجی، دولت، کارمند عنوان به و شده
کار به شخصی  لباس و زینب پاسدار، خواهر
و مجلس مقام نماینده حتی تا و شده مشغول
دسته جزو رفتند دسته این رفتند. باال وزیر هم

راضیها.
از این بخشی هستند. ناراضیها دسته دوم
رژیم که میکنند فکر هم امروز همین تا دسته
یک است. شده انقالب بی خود و بود بهتر سابق
بخشدیگرشانچون دیرجنبیدند وکاروتجارتی
هوا رژیماسالمینصیبشاننشد(چونبقیه رو از
یکبخش رژیمشدند. بودند)حسابیمنتقد زده
به خاتمی دولت زمان در فقط اخیر دسته این از
طورموقتی احساس رضایتنسبی کردند کهالبته

نداشت. دوامی
سعی کردند  ترسشان از ناراضیها  گروهی از
کنند جور رضایتآمیز برنامههای خودشان برای
دسته نکنند. این فکر سیاسی اوضاع رژیم و به و
ترکیه و کویت و در دوبی را خود رضایت بساط
و جوش میآمد وقت خونش به و هر کرد پهن
از یکی به و می زد آب به بود ناراضی اوضاع از
مسافرتها البته این می کرد. کشورها مسافرت
رضایت فرزندان این ناراضیها هم عیال و برای

میکرد. ایجاد فراوان
از ناراضی ها همازبخت بدشانزده یکدسته
مردهای زن که آنهایی بودند. درآمده زن و بود
خودشان نارضایتی ترسشان از بودند شده راضی
مردان زن که آن هایی ولی نمیدادند نشان را
نیمهراضیبودندودوستانزندیگرشانازطبقه
مراتب و آمدند خیابانها به بودند ناراضی کامال

دادند. خود را نشان نارضایتی
برای که راضی هایی دسته  که این از بعد
بودند) هم زنها شامل (و میکردند کار دولت
این زدند کتک حسابی را ناراضی زنهای این
داد سرشان شوهرشان و برگشتند خانه به زنها

شدی؟ راضی حاال زد:
بهعلتمشکالت ناراضیها از یکدستهدیگر
به ناچار پول درآوردن از جمله فراوان اقتصادی
و بودن راضی اصال و شدند و زندگی کار مشغول
ایندستهمیپرسیدی: از اگر نبودنیادشانرفت.
و را می خاراند یا نیستی؟ سرش هستی راضی

چیحرف میزنی؟ به میگفت: راجع

احمدی نژاد انتخاب از بعد ناراضیها تعداد
باال رفت. خیلیها یکهو جمهور رییس عنوان به
داشتن از حتیآنهاییکه قبالکمیراضیبودند
میآمدندو نظر چنینرییسجمهوریناراضیبه
رفتهاست. فکرمیکردندیکجوریسرشانکاله
خیلی آنها میخندد به دارد همه دنیا که این از
دید وقتی احمدینژاد بودند. ناراحت و ناراضی
قول بشکه همه به فورا است اوضاع این جوری
ناراضی ها از خیلی و داد هستهای انرژی و نفت
دسته از یک راضی شدند. البته و گول خوردند
احمدینژاد قولهای که فهمیدند ناراضیها این
آتش به را شهر  و کردند است شلوغ توخالی
توی و انداختند  راه به  تظاهرات و کشیدند 
این از زبل تر احمدینژاد نوشتند. مقاله روزنامه ها
شغل بسیجی بیشتر ناراضیها به حرفها بود.
گرفته تحویل را آنها دولت که این از آنها داد.
خیلیخوشحالوراضیشدندوقسمخوردندکه

بیاورند. در روزگارش از را ناراضی چه هر دمار
بسیجی  حاضر نبودند که آنهایی را  بقیه
شوندبه زندانانداختند تا آنجاشایدراضی بشوند.
دسته پنج زمان یواش یواش مردم به گذشت با

بهرضایت تظاهر یا راضیبودند، یا تقسیمشدند:
و راضی شدنبودند حالتپروسه یا در می کردند،
آنها از رضایت رضایت یا عدم تشخیص قدرت یا

باقی ماندند. ناراضی یا و شده بود سلب
گفت جرات به کلیمیتوان طور به و خالصه
نکرده رضایتپیدا ایرانچارهایجز مردم اکثر که

پیوسته اند. طبقه این به و
دارد وجود کماکان هم کوچک دسته یک
مینویسد کتاب و روزنامه میدهد، شبنامه که
نکرد راضیاش فوق موارد اگر می رود. زندان به و
دنیا در کشوری یک به و میخرد هواپیما بلیط
شاید آنجا یکجوری رضایتمطلق فرارمیکند تا

بیاورد. دست به را خود

عمیق افکار
وجنگهای دعواها بیشتر فرضکنیمکه اگر
داشتن و زمین تصاحب سر بر زمین کره روی
کودکی با تولد هر خدا بیشتر است، چرا خاک
با اونفرستاده قبالهیاسند زمینکوچکیراهمراه

جا بماند؟ مخلوقاتش بر صفا بین صلح و تا
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STORE HOURS: MONDAY-FRIDAY 9 AM-6 PM 

SHIPPING NATIONWIDE - STORE PICK-UP AVAILABLE

Iranian Channels:
Jaam-e-Jam International, Persian 

Broadcasting Company, Payam TV, 
Markazi TV, Hakha TV, PEN TV, Didar 

TV, AFN TV, OMID E Iran TV, Jam-e-Jam 
IRIB TV, Pars TV, IRAN TV Network, 
NITV National Iranian TV, IRIB, Radio 
IRAN, Azadi TV, Rang-A-Rang TV DC, 

Appadana International, LA Home Shopping 
Entertainment TV (LAHSE TV), Radio 

Sedaye Iran (KRSI)…
* NEW *

YOU CAN ALSO WATCH 
AL- JAZEERA INTERNATIONAL 

(ENGLISH)

No Monthly Fee
No Commitment

Exceptional 90 Days 
Service Warranty*

* FOR NEW CUSTOMERS ONLY 

1 Year Limited 
Equipment Warranty

YOU CAN WATCH OVER 100 INTERNATIONAL CHANNELS 
INCLUDING FARSI, ARABIC AND TURKISH CHANNELS*

را  ایرانی تلویزیونی کانالهای JNS Electronics بهترین
شما میآورد خانه به رایگان ماهوارهای طریق سیستم از

TO ORDER CALL

703 658 7717

WE DO INSTALL AND MAINTAIN YOUR 
SATELLITE SYSTEMS WHERE OUR 

TECHNICIANS ARE AVAILABLE. 
BASIC STANDARD INSTALLATION IS $150

$199
+

Shipping & Handling
(Installation is optional)

La Terre Construction  

Office: 703.440.8570     Cell: 703.928.0672

Driveways
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