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«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

علی آقا از باز هم
علی به اعتماد عدم رای و استیضاح جریان
پیشین احمدینژاد،هنورخبر وزیرکشور کردان،
مدرک دکترای جعل با او است. روز ایران داغ
عظیمی بر پا جنجال آکسفورد خود از دانشگاه
به لرزه را احمدینژاد دولت ستونهای و کرد
روزنامه که بدبیاری علی کردان این بود انداخت.
همدرصف ایران) بزرگ رژیماسالمی کیهان (پدر
روزنامه این گرفت. قرار او توبیخ و اخراج موافقان
طرف روزنامهنگاری شرف خاطر به معموال که
به مسایل را چشمان خود را نمیگیرد! و کسی
خالفهای دیگر اعتیاد و سایر جنسی، تجاوز
این اخراج خواستار مصرانه است بسته مقامات
مجلس و بحث نمایندگان در جر شده بود. وزیر

گرفت و باال علی کردان بسیار استیضاح سر بر
مخالف دودستگی کاملبیننمایندگانموافق و
در هم فیزیکی دعوای و کتککاری صورت به
استیضاح مدت جلسه تمام میگویند در آمد.
مجلس با باالی قسمت نمایندگان کردان علی
از فوت کردن ماش و پرتاب کاغذ و فرستادن تف
را مجلس پایین قسمت نمایندگان خودکار لوله

بود ند. داده قرار آزار و حمله مورد
درمراسماستیضاح،علیکرداندردفاعخود
مدرکشقالبی نیستولی اینکه به ضمن اشاره
بههمه نشان و بهمجلسبیاورد آنرا یادشرفته
بدهدگریهکنانگفت:فریبخوردم!اشتباهکردم!
اصالح طلبان با که مجلس نمایندگان از یکی
مجلس بیرون خبرنگاران به میخورد فالوده
«فریب و میریزد تمساح اشک کشور وزیر گفت:
احساس ترحم برای را کردم» اشتباه خوردم و
ایرانهمفریب گفت: مردم می برد. او کار به مردم
۳۰ سال است  االن کردند ولی و اشتباه خوردند
کهمردانهپای اشتباهشانایستادهاند وکفارهگناه
از نباید کشور وزیر میپردازند، را خود خطای و

باشد! عزیزتر مردم
 

از جدید خبر یک
کردان علی

در خود  استیضاح جلسه در کردان علی 
مجلساسالمی بهنمایندگانگفت: منشیمیایی
را حرف او این بودم! نگفته حاال تا ولی بودم
بتواندترحم نمایندگان احتماالبه اینعلتزدکه

نماید. جلب رای اعتماد گرفتن برای را
علی کردان که این بعد از از نمایندگان یکی
دال مدرکی خواست او از نامید دروغگو چوپان را
ارایه سر دشت خود در منطقه بودن شیمیایی بر
را علیکردانکیفسامسونیتبزرگخود نماید.
قاطیمدارک اینجاستو میدانم کردوگفت: باز
دیگرمشده است. چند دقیقه وقت بدهید برایتان

می کنم! پیدا

دیگر از یک خبر
کردان علی

کشور، شده استیضاح  وزیر کردان،  علی
با گفت: خبرنگاران به خود آخر مصاحبه در
همسر که آیا نمیدانم آمده که پیش شرایطی
کردان علی نگرانی نه؟ یا میماند من برای بنده
که این از بعد نیست گویا همسر او بی دلیل زیاد
دانشگاه از هرگز مدرک دکترا شوهرش فهمیده
رفته ازدواجشان قباله سراغ به نگرفته آکسفورد
قباله این نبودن جعلی درباره زیادی سئواالت و

است! پیش آمده برایش

امتنان و تشکر
اینک کهبرای شرکتدرمراسم استیضاح خود
و کلیه دوستان از هستم اسالمی مجلس عازم
آشنایانیکهداوطلبارسالکمپوتگالبی وکارتن
در زندان من اقامت دوران برای سیگار مالبورو

امیدوارم را نموده و شدهاند نهایت تشکر اوین
آتیه در دورههای را آنان و مهربانی زحمات بتوانم

نمایم. جبران خود وزارت
کردان علی
آکسفورد دانشگاه سابق دکترای دارای

سوی به همه بازگشت
اوست

محمود کابینه ناگهانی فوت وسیله بدین
آشنایان دوستان و به اطالع کلیه را احمدینژاد

اسالمیمیرسانیم. رژیم
مرحوم آن به روح فاتحه و ادای یادبود برای
در ایشان آرامش و استیضاح برای ساده مراسمی

برگزار میشود. هشتم گورستان دولت
باتشریف فرماییخوددراینمراسم همهملت

در ثواب فرمایید. را قرین امتنان و غرق ایران
داغداران: سوی از
اسالمی ایران جمهوری مادر و پدر

منطقه را مسلح
میکنیم

ایران نظامی بلندپایه مقام یک قبل روز چند
جنبشهای همه به ایران اسالمی رژیم که گفت
کرد. خواهد کمک خاورمیانه منطقه آزادی خواه
حسینهمدانی،جانشینفرماندهنیرویمقاومت
پاسداران، (عنوان شغل سپاه بسیج وابسته به
تمام به بله! ما گفت: خبرنگاران کن) به نگاه را
و اسلحهمیدهیم ارتشهایآزادیبخشمنطقه
ویاضافه حتیممکناستمهماتهمبدهیم!
بمب شیمیایی ساخت کار زودی چون به کرد:
به دیگر رسید خواهد نتیجه به ما اتم بمب و
و معمولی نیازی نداریم و مهمات سنتی اسلحه
استفاده بقیه بدهیم تا به میتوانیم آنها را و

کنند.
اینمقام نظامیجمهوریاسالمیخاطرنشان
که بیشتر این و سالحها به کهنگی توجه با کرد
قاچاق بازار در یا کره شمالی و و روسیه از آنها
را آنها کارکرد شدهاند  خریده  دوبی اسلحه
گرانتی ماه شش برای فقط جمهوری اسالمی

نمیگیرد. هم پس و میکند
تعریف آزادیبخش ارتش های که شده گفته
حزب اهللا به محدود  مقام این سوی  از شده
از ارتش و صحبتی اسالمیو حماسبوده ،جهاد

است! نیامده میان به و جنداهللا مجاهدین

رفت، پایین نفت
آمد باال زعفران

قیمت بشکه از سقوط که بعد اطالع یافتیم
افزایش بهایدالر، نفتخامدر بازارهای جهانی و
دو میلیون به زعفران در ایران هر کیلو قیمت
که پایین برود هر چیزی تومان رسیده است.

میرود. باال دیگری چیزی
این صحت تاثیر ضمن ایران از ما خبرنگار
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Area of Service:
Virginia, Washington DC, 
Maryland, North Carolina

Member: FINRA, SIPC.

Retirement: 401k plan, asset allocation
Investment: Asset Managment 
Insurance: Health, Life, Disability, Long Term Care

Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور

Registered Investment Adviser

Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

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

آبان) ۲۰) نوامبر ۱۰ دوشنبه

ایران ادبیات و مطبوعات در طنز
نوح نصرتاهللا سخنران:

آبان) ۲۷) نوامبر ۱۷ دوشنبه

«خاموشی دریا» و محصص» اردشیـر «زندگی کوتاه نمایش فیلمهای
بهمن مقصودلو فیلم: دو هر حضور تهیه کننده با

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن

نگهداریش مشکله! نداره، کاری گرفتنش مدرک کردان: بابا

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265

 بقیه در صفحه ۳۳

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

سرابی آرش دکتر
فیزیوتراپی کایروپراکتور ـ

درد کمر و درد سر درد، گردن درمان

عطاری ها از بسیاری که کرده گزارش ناگوار خبر
اکنون مناطق و سایر فروشان بازار خواروبار و
«نخ» هر به هر «مثقال» جای به را زعفران
پرچمگلزعفران واحدنخبهجایهر میفروشند.

میآید. کار به
واعظ که این میگوید: شایعات ما خبرنگار
طبسیسلطانمافیایخراساندرافزایشقیمت
زعفران دست داشتهکامالبی اساساستچونبا
درآمدبادآوردهوهنگفتاستانقدسایشانوقتی

ندارد. زعفران گل پرچمهای شمارش برای
خبرنگارما ضمناینکهافزایش شدیدقیمت
برای احمدینژاد دولت جدید سیاست را زعفران
ندانست نفت بشکه کاهش ضرر کردن خنثی
از بعد که کشور از خارج ایرانیان بیچاره گفت:
گالن هر نفت مجبور بودند برای قیمت صعود
نیاید در صدایشان و بپردازند دالر بنزین چهار
نگرانی از و کرده فروکش کمی قیمت که حاال و
نگران برنج باید آمده اند در خود بنزین اتومبیل
کرده اضافه پایان در ما خبرنگار باشند. زعفرانی
نتیجه این به کنیم نگاهش که جور هر است:
خارج در چه و داخل در چه ایرانیان که میرسیم

بازندهاند! همیشه

تبریک
طبسی واعظ آقای جناب

و به شما را قیمت زعفران افزایش ناگهانی
برای مینماییم و عرض تبریک خانواده محترم

داریم. موفقیت آرزوی شما
کارکنان وزارت کشاورزی
اصناف اتاق رییس
مرکزی بانک مدیرکل

ایرانی افتخارات
اینهمسایهجدیدآمریکاییخودمانخیلی با
هم او و خونهاش رفتهایم بار چند شده ایم. ایاق
از غذاهای ایرانی ما. خانه به زنش آمده بار با چند
زنش چشمای خودش و بود زنم درست کرده که
که ایرانی چیزهای کلی برای بودند. شده تا چهار
برایشانتبلیغکردهایم. هستند افتخاراتما جزو

قالی ایرانی، زعفران ایرانی، پسته ایرانی، خاویار
ایرانی... گربه ایرانی،

موضوع صحبت خوشبختانه  امروز  به  تا
چیزها به همین محدود افتخارات ایرانیها از
هر بار است. نکشیده سیاست به و اصال بوده
میرسد جایی به ناخواسته حرفهایمان که
محمود احمدینژاد از است حرفی ممکن که
زیر میز از زنم بیاید میان به رییس جمهورمان
به مرا که به پای من می زند محکمی لگد با
غذا و به خوراکی را بحث و دوباره می آورد خود

محدودمی کنم.
قبلی همسایه که آخری دفعه اینها، از قبل
هستند یکی «پرشین» «ایرانی» و که فهمید ما
دیگر دارد ربط ما جوری به یک احمدینژاد و
برایگرفتنریحانایرانیکهدرحیاطپشتخانه
بعدخانه اشرا برای کاشته بودیمنیامدوچندروز

ما فراری شد. محله از فروش گذاشت و
اگر همسایهها خانههایشان را زنم میگوید
ایرانی ها بروند محله ما و از بفروشند تند و تند
قیمت نتیجه در و میخرند را خانه و میریزند
خانههاپایینخواهدآمد.زنممیگویدحاالحداقل
به احمدینژاد را جریان بعد و کن سال صبر یک
از تند و تند قدر این تا بگو جدید همسایههای
غذاهای که این نشوند. زنم ضمن فراری اینجا
و اقتصاد از میکند، درست خوشمزهای ایرانی

است. خیلی حالیش هم بازار

گالبی! چیـز همه
امام گویا که ویدیوی مالیی قبل روز چند
مشغول آن طی در و است تویسرکان شهر جمعه
اینترنت میباشد روی زن شوهرداری با معاشقه
جهانی پورنوگرافی سایتهای همه و گرفت قرار
خود الشعاع تحت مخفی) را دوربین (قسمت

داد. قرار
زن که این نکته توجه و این فیلم دیدن با
امنیتی یک مقام همسر این ویدیو در مذکور
فقط میباشد اسالمی جمهوری در رژیم بلندپایه
بایدبهایننتیجه رسیدکههمه چیزدررژیمفعلی

شده است. گالبی ایران
شده گالبی کشور خیلی روحانیت در این که

حرفوداستانجدیدی نیست ولیاینکهمقامو
کارمندنیرویامنیت کشور نتواندجاسوسیزنش
آمد»دارد، چه کسی«رفتو بفهمدبا بکندکه را

است! تازهای داستان

از قبل نوشته
انتخابات

اینمطلبرادربارهانتخاباتریاستجمهوری
تهیه کرده بودم ولیچوننتیجه  سال۲۰۰۸ آمریکا
معلوم از نوشتنایننوشته بعد انتخاباتیکروز
موکول آتی به شماره را  آن  نوشتن میشود،
با شماره آن دیگر نوشتههای با را آن تا کردم

همبخوانید.
اگر نتیجه انتخاباترامیدانستماین نوشته را
بهجای نوشتنبرایشمارهآیندهدرهمین شماره
تلف هفت روز وقتتان نمیگذاشتم مینوشتم و
به خوشتان آمده مطلب این خواندن اگر از شود!
قبل روز یک را همین مطالب تا بدهید خبر من
بنویسم! هم برایتان ایران سال آینده انتخابات از

تبریک
رییسجمهور جنابآقایبراکحسیناوباما

جدیدآمریکا
وسیله بدین  ایران کشور از و دور راه  از
پیروزی برای را  خود تبریکات صمیمانه ترین 
و خانواده شما به آمریکا انتخابات جنابعالی در

باشید. موید و موفق می داریم. عرضه محترم
حسینپور حسیننژاد، حسینزاده، خانوادههای
حسینی و
حسن نژاد، حسنزاده، خانوادههای همچنین
حسنی حسنپور و

افکار عمیق
کشتی سوار را حضرت نوح فیل اگر میدانید
خیلی جواب میافتاد؟ اتفاقی چه نمیکرد خود
ساده است. امروزه همهبه جای چسفیل باید فقط

میخوردیم؟ پسته و تخمه و چیپس

منوی شام آخر
شکمشان که غربیها این وقتها بعضی
عجیب و بحثهای حرف به سراغ میشود سیر
توجه که شکمی بحث آخرین میروند. غریبی و
«شام در که میباشد این انگیخته بر را بسیاری
بوده چه شام واقعا مسیح عیسی معروف آخر»

است؟!
تابلوهایمختلف و کتابها در که همانطور
در و حواریون مسیح دادهاند نمایش  مذهبی
آخرینشبقبلازدستگیریوبهصلیبکشیدن
میخورند. غذا و آمده گرد بزرگی میز دور مسیح
بریان بره را میز روی شام تابلوها از بسیاری در
کردهاند. در بعضی ترسیم شراب و همراه با نان
دیگرازنقاشیها،کهاحتماال نقاشانآنها طرفدار
ماهیو را بوده اند، غذایرویمیز تغذیهصحیح تر
برخیگفتهاند چونعیسی شرابنشان دادهاند.
گوسفند طبیعتا و بوده چوپان خودش مسیح
تغذیه تشکیالتو نحوه با که آنجا از و نمیخورده
یهودیان درافتادهبودگوشترویمیزغذا احتماال

درباره برخیدیگر بریان. بره نه خوکبریاناستو
باشد سفید یا قرمز باید میز روی شراب که این
میچسبد گوشتی بهتر نوع با چه شرابی چه و
از نقاشان برخی کردهاند. بحثهای جدیدیآغاز
میوه را با گذاشتن مقداری شام آخر تصویر هم
مذاق به موضوع این نمودهاند. تصویر سبزی و
نیآمده چون خوش دوآتشه مذهبیهای برخی از
و خوردهاند این است که شام را دهنده نشان
آنها هستند. دسر و میوه صرف مشغول اینک

آخر!» نشد شام که میگویند: «این
زودی به که نیست  بعید  مذهبی ها  از
تا نمایند تاسیس معتبر کامال دانشگاهی
«شام غذای واقعه نوع و محققین دانشجویان
به را آخر» شام و «منوی کنند مطالعه را آخر»
ارایه نمایند. خود تحصیلی پایاننامه تز یا عنوان
کار شامی در اصال فکر میکنم شخصا من
برایپختشام آخر، بهعلتنبودنزنها نبوده و
و بهجای آورده روی پیتزا» «دلیوری حواریون به
و خوک به بره و مرغ پختن صرف وقت برای
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سال ۱۹۰۰  در که انگلیسی سیاستمدار ۱ ـ
ظرف ـ کرد تاسیس کشور این در را کارگر حزب

بزرگشیشهای.
و دودلی  تردید آید حکایت از کار چون در ۲ـ 
و شده احاطه ـ استان فارس در شهری ـ است

گرفته. بر در
میگویند  ـ دنبالهدار ستاره معروفترین ۳ ـ

جبون. و بزدل ـ شهرهاست عروس
درخت  نیزهکوچکـ  کافی استـزوبینیا ۴ـ 

تعجب. و حیرت ـ ترکی گوشت ـ انگور
اقوام  از ـ حاصل کردن آوردن و وجود به ۵ـ 

لبنان. کنونیدر
توجهداشتنـسنگهایقیمتیوگرانبها  ۶ـ 

وزن. در واحدی ـ
به  چماق نقره نگهبان ـ و مانند مثل ۷ ـ

خریدار. ـ دست
ته  به کفگیر وقتی نیکوکار ـ و شایسته ۸ ـ
نام هم است خوردنی  هم ـ میخورد!  دیگ

پرندهای.
بی  زن مرده و زن مرد ـ پیشینه ابزار ـ ۹ ـ

شوهر.
گنجدار  ـ انفصال جنگهای  ژنرال ـ  ۱۰

غوغا. و خروش جوش و ـ افسانه ای
ـ نزدیکترین  ترافیک کور با گره شهری ۱۱ ـ

به خورشید. سیاره
سگ  تکرارش آوای ـ عرب ـ دریای ماه ۱۲ ـ

حاتم. قبیله تازیـ  نفی ـ است
نامه  یا پیام رساندن ـ ساکت! اقیانوس ۱۳ـ 

غلطان. فلز ـ
کوهستانی  ناحیه ـ گرانبها است سنگی ۱۴ـ 

نارس. هند و پاکستانـ  میوه بین مرز
ـ نوعیحکومت  درویشرا غنیمت است ۱۵ـ 

یک سرزمین. در عشیرهای قبیلهای و

فخر رازی. امام از کتابی ـ زن دیرنشین ـ ۱
کار  ـ نچسبیده ولی هنوز نزدیک بسیار ۲ ـ

مسلک. و عقیده ـ پایدار و زیربنایی
رخنه و  ـ برتری و بلندی ـ رستم ۳ ـ پدر

شکاف.
در  بر و است انجمن ـ ترکمن طوایف از ۴ ـ

آدم پرمدعا بسیار زند. زنندـ 
ـمستعمرهمهاجرنشین  ـباالآمدنآبدریا ۵

کین. و مهر سرای ـ سگی بیماری ـ
خدای  ـ چنگیزی قانون ـ قهرمانی جایزه ۶ـ 

هندو.
ـ  جادوگران  می بلعدش ـ دمدمه هزینه ۷ ـ 

کرده. گندم درو دسته
ـبلندیهایمنطقه  پاسخمنطقیپشتک!  ۸ـ 

بلند. و باال ـ اسراییل و مرزی سوریه
چرخ  و بود تهران نواحی شرق از ـ پیامبر ۹ـ 

ـ کارگزاران. هم آبکشی
ـ نادرست. افتادن فرو ـ همسر ابراهیم ـ ۱۰

و گمان ـ  شک کار ـ و تردستی در ۱۱ ـ فن
شخص. ـ ضمیر مفرد سوم نو ماه

آن  پلوی و ترش است جلگه ـ و صحرا ۱۲ ـ
و یاوهگو. حرف پر ـ  خوشمزه

آوردن و  دنیا به ـ پرورشدهنده و ۱۳ـ  معلم
یکی است. فقط زادنـ 

آبزیخطرناکـهمسایهآسیاییواروپایی  ۱۴ـ 

میگفتند. دورهگرد فروشنده به ـ ما
جهان  در شده شناخته ماده ۱۵ مرگبارترین

کار. تنبلی در سستی و ـ

افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۱۳ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۵ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

که... خبـرها آمده بود در

صاحل کالسهایموسیقیشهریار

نوا» موسیقی «اجنمن به وابسته

مریلند گیترزبرگ، ناحیه در

Email: salehs100@yahoo.com

301-792-0741

�����������������������������

139 Church Street, NW, Vienna, VA 22180
703-242-1614

زیبایی آرایشو سالن

در عزیز، با هممیهنان از پذیرایی آماده ویرجینیا، قلب ویینا، در
ابرو، و بند شامل ما میباشد. سرویسهای ویژه، ختفیف گرفنت نظر

Permanent Make-up فر، مش، و رنگ پدیکور، و مانیکور واکس،
میباشد. مو آرایش مدلهای جدیدترین انواع و

۳۰ صفحه از بقیه
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چون البته بودند. داده سفارش پیتزا «رومیها»
آنموقعتلفنواینترنتنبودهنمیدانماینتحویل
چطور صورت آخر شام برگزاری محل پیتزا به
پیتزا که می کنم شخصی حتی فکر است؟ گرفته
آن در که بوده لئوناردو داوینچی داده تحویل را
عنوان بزرگترین مشهور شدنش به قبل از زمان،
در شهر فروشی پیتزا یک در دنیا، طراح نقاش و

است. میکرده کار رم
راتحویل فکرمی کنموقتیکه لئوناردو پیتزاها
حواریون که خیلیدلشمیخواسته از یکی داده
برای تاریخ یادگاری و عکس دسته جمعی یک
فقط تو آیا پرسیده: لئوناردو از باشد داشته
هستی یا نقاشی «Delivery Boy» بوی دلیوری

هممی توانیبکنی؟

خالی از شوخی

برنامههای جهانی صدر در افغانستان و  عراق
تردید ولی قرار خواهد داشت. اوباما حکومت
که جهانی فوریترین مسایل یکی از که کرد نباید
حل گرفت خواهد قرار اوباما آقای کار برنامه در

معضل ایران است.
خاورمیانه ازسیاستهایبوشدر آقایاوباما
به شدت اسالمی جمهوری برابر در جمله از و
را تغییر که آنها است آن بر است و انتقاد کرده
و او بر بیرون آمدن هرچه زودتر از عراق دهد.
در آمریکا حضور تشدید و تقویت آن، مقابل در
نیز، ایران درباره است. کرده تاکید افغانستان
جمهوری با بوش مذاکره عدم سیاست اوباما
اسالمیرابه بادانتقاد گرفتهاست. بسیاریچنین
آقای اوباما خواهاناتخاذسیاستی  پنداشتهاندکه
با اروپایی» «برخورد برابر ایران و در انعطافپذیرتر

اخیر ولی اظهارات است اسالمی ایران جمهوری
بر او از جمله نمیدهد. نشان اوباما چنین آقای
سهنکتهتاکیدکردهاستکهنشانمیدهدموضع
برابر حکومت اوباما در استراتژیک آمریکا تحت
اول اساسینخواهدکرد. جمهوریاسالمیتغییر
اینکه یک ایرانمسلحبهسالحهستهایازدید او
برایجلوگیریازآناز «ناپذیرفتنی»استوآمریکا
آمریکا بود. دوم، نخواهد اقدامی» فروگذار «هیچ
از«نزدیکترینمتحدخود»اسراییلهموارهدفاع
ایران علیه سوم، گزینه نظامی و کرد. خواهد

ماند. خواهد میز» «روی همواره
برابر در سیاست حکومت اوباما در که آنچه
تاکتیک کرد خواهد تغییر اسالمی جمهوری 
مذاکره عرضه با آناستکه بر ظاهرا اوباما است.
سیاسی بهانههای سطوح، باالترین در ایران با
در برابر را آن و بگیرد آن از را اسالمی جمهوری
اکنونزمزمههای هم دهد. از قرار یکاولتیماتوم
به آن مهلت و اولتیماتوم این انواع درباره زیادی

و از بیشتر اقتصادی فشارهای گوش میخورد.
از نفت یا صدور محدودیت ورود بنزین و جمله
اینسیاستتطمیع حربههایدیگریاستکهدر
و اولتیماتوم این می خورد. چشم به تهدید و
اوباما بدون شک آقای چه که باشد، هر فشارها
سایر کردن در همراه سلف خود با مقایسه در
موفقیت سیاستها این با جهانی قدرتهای
یکهتازی بوش با آقای خواهد داشت. بیشتری
سازماندهی را در خود جهانی، توان صحنه در
سیاستهای در جهانی جامعه مشترک فعالیت
اوباما آقای اکنون بود. کرده تضعیف خارجی
در بیشتری همکاریهای خود سیاستهای در
در حل جمله از و یافت خواهد سطح جهانی
ایران) شمول (به آمریکا خاورمیانه ای معضالت
روابط نوامبر موفق شود. چهارم میتواند بیشتر
است کرده دستخوش تغییر را نیز آمریکا جهانی
تاریخ ورق گرفتکه می تواننتیجه نیز از اینرو و

است. خورده

خورده... ورق تاریخ

محترم من يقين دارم اعضای است. و استالين
ندارند که دوست ايران کارگری حزب کمونيست
خودراميراث بريکیازخون آشامترينديکتاتورهای

تاريخبدانند.
اصلی آفرينندگان که باشيم داشته ياد به
آدميانی عنوان به مارکسيستی، نظريههای
باسواد وفرهيخته،همگی تحصيلکردهومطلع و
واقف ملت ها مفاخر و ملی ارزشهای اهميت به
تاريخی درخششهای تکريم راستای در و بوده
که شخص آنجا تا کرده اند، بسيار آنان اشارههای
عربستان دلخراش شرايط به توجه با مارکس،
شبه در اسالم ظهور مورد در پيش، چهارده قرن
نام محمدی» «انقالب عنوان از عربستان جزيره
رسومو گسستش از بهخاطر و اينانقالبرا برده
روابط اقتصادیقبيلهایوحرکتشبهسوی نوعی
حال است. ستوده ابتدایی بسيار شهری فرهنگ
کورش دستآورد با مقايسه کنيد را دستآورد اين
اهميت تا اسالم پيامبر هزارسالپيشاز بزرگدر

روشن شود. برايتان ايرانی کورش خرد تفکر و
بخشی از ايرانيانی که بدبختی را ببينيد حال
ديگران به می دانند مارکس راه پيروان را خود که
و «از گشتهايد و رفتهايد چرا که خرده میگيرند
که را يک نفر ايران» تاريخ اوراق خونريز ميان
رسميت به بنيانگزار و دوستی و صلح مبشر
آزادی و  بردگی الغای و بشر شناختن حقوق
ستايش را او و عمل بيرون کشيده بوده عقيده
است میکنيد معلوم چنين و چون میکنيد؟
گذشته رژيم میخواهيد و عظمتطلب ايد که
خانم سخن تلويحی معنای (به کنيد. احيا را
نوعی رژيم گذشته که احيا اين مبنی بر ماجدی،

ندارم!) کاری نيز است، عظمتطلبی
مردم آن به حال دلم که واقعا اينجاست و

با را خود مقاله ايشان که میسوزد نيامده ای
خواهان بردهاند: «مردم به پايان آنان توصيف
مردم سعادت و مرفهاند. و برابر يک زندگی آزاد،
و خواست اميال اين میخواهند... و آزادی رفاه
و فقطکمونيسمکارگریمیخواهد ايرانرا مردم
ايرانرا آينده يکدنيایبهتر تامينکند. میتواند
رجعت به گذشته نمیخواهند میزند. مردم رقم
شاد و باز افق با آيندهای به میخواهند کنند،

بگذارند.» قدم
که میکنم مجسم وقتی میسوزد دلم آری،
اينساکنان «پرواربندی» يکآينده خيالیـ در ـ
دارند، تاريخی نه کارگری، کمونيست حزب
در بودن برای مغرور چيزی و نه خاطره ای، نه
و مرفه بسيار عوض، اما، در بينالمللی جامعه

شنگول اند. و شاد
تجربه قرن يک که باشد هم يادمان البته
مردمی حکومتهای کمونيستی نتوانسته انواع
می گويد ماجدی آن گونه که خانم مرفه، و شاد
به بيافريند؛حالآنکههيچ کدامازآنحکومتها
تاريخی قمعشخصيتهایبرجسته قلعو قتلو
اين است قرار اکنون گويا بودند. برنخاسته هم
ايران کمونيست کارگری جانب حزب از نقيصه

شود! برطرف
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

... عصبانيت و کورش

در آگهی سفارش برای

«ایرانیان» 
تلفن شماره با

703.724.9680
بگیرید تماس

و محدودیتهای و تضادها اینحرکتهای بالقوه
سرمایه ضد نظام نیروهای چالشهای نوین، این
قادرنخواهندشدکهاستراتژیهایمناسبوموثر
و ملی و محلی مبارزات و جنبشها ادغام برای
و دیده در مقابل نظام جهانی تدارک بینالمللی
ساماندهند.دربخشبعدیایننوشتار،پیشاز
بهچگونگیاینچالشهاینوینبپردازیم، اینکه
عنوان به قدرقدرتیامپریالیسم نظریاجمالیبه
گسترشجهانیشدن عصر دایمیدر یکمرحله
ادامه دارد سرمایه، می اندازیم.     

... چالش های بر نقدی
قانون اصالح به احمدینژاد  محمود  رسانه ای
است نوشته وی قول از و خبرداده انتخابات
شرايط تعيين  درباره مجلس اخير «مصوبه 
کانديداهای مقامرياستجمهوریبه روشنیاصل

میکند.» اساسی را نقض قانون ۱۱۵
جوانفکر علیاکبر  روزنامه اين نوشته  به
گفته مجلس اين مصوبه به  خود اعتراض در
و افراد بسياری از مجلس اين مصوبه «با است
نامزدی از شخصيتهای صاحب صالحيتکشور
برایاحرازپسترياست جمهوریمحرومخواهند

شد.»
مجلس نمايندگان است نوشته «ایران»
مقررکردهاند جديدی مصوبه در اسالمی شورای
در مندرج شرايط داشتن بر عالوه که داوطلبان

و ارشد تحصيالت کارشناسی دارای باید قانون
باشند. آن حوزوی معادل يا باالتر

بودن شغله دو ممنوعیت
در دولت، رسمی ارگان «ایران»، روزنامه
شدن مطرح از خود هفته این چهارشنبه شماره
بودن اعضای دوشغله ممنوعیت دوباره مصوبه
در و شورای نگهبان و احتمال تصویب آن دولت

داده است. مجمع تشخیصمصلحتخبر
تاييد در صورت روزنامه نوشته است که این
مصلحت نظام، تشخیص مجمع طرح در اين
انسانى منابع توسعه معاون دادگسترى، وزير
که قوه قضایيه، ریيس معاون جمهورى و ریيس
نیز نگهبان شورای عضو حال عین در نفر سه هر
هستند،بايددربارهادامهحضوردرشوراىنگهبان
بگيرند. تصميم خود اجرايى مسئوليتهاى يا
«ایران» همچنیننوشتهاست«درصورتى كهاين

استعفا دهند نگهبان شوراى در عضويت افراد از
اتفاقتركيبحقوقداناناينشورا اكثريتقريببه
رياست انتخابات برگزارى به مانده ماه چند تنها

كرد.» خواهد تغيير دهم جمهورى


