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به صورت اخبار ایران
اکسپرس

را  لطفا کمربندهای خود  ـ
ببندید!ـ

تایید  مرکزی و بانک مقام گفته چند * به
وارداتخوراکی وزارتکشاورزی، چندمقامدیگر
۴۳۲ درصد  و بوده برابر چهار اخیر سال در ایران
مقام است. داشته افزایش قبل سال نسبت به
دالیل از یکی میتواند این گفت: مرکزی بانک
کشاورزی  وزارت مقام باشد! ما تورم۳۰ درصدی
را جلویشان باید و میخورند زیاد مردم گفت: هم

نخورند! زیاد تا گرفت
در  که گفت انتظامی استان بوشهر * فرمانده
دوحملهپلیسامنیتاجتماعیدرشهربوشهربه

او  دومهمانیجداگانه۵۰ نفردستگیرشدهاست.
بودهاند جشن تولد این پارتیها برای که این خبر
بدرفتاری مهمانان با این که از اما کرد تائید را
ماموران به گفت او نمود. بیاطالعی اظهار شده
قبل و مردم بگذارند به را نهایت احترام گفته ایم
تولدت آهنگ آنها زدن کتک و دستگیری از
از بعد و خوانده جمعی دسته آنها با را مبارک
بعد و بزنند دست کیکها شمع کردن خاموش

بزنند. دستبند آنها به
اقتصاد  وزیر «ایرنا» خبرگزاری گزارش * به
رسانهها و مطبوعات از برخی خبرهای دارایی و
را طال به کشور ارزی ذخیره  تبدیل بر مبنی
ای آقا، گفت: او نامید. شایعات و تکذیب نمود
محمود مدیریت نیست. در سایه کار در طالیی
پهن و حیوانی کود به کشور ذخایر احمدینژاد

تبدیلشدهاند!
با  هنوز احمدینژاد جدید کشور وزیر  *
از آنها دارد. مشکل مجلس نمایندگان از برخی
و هستند ناراحت است میلیارد سوپر او که این
خود تیپ هم برهنه پا وزیر یک می دهند ترجیح
که این ببینند. آن ها از کار بر سر احمدینژاد را
به ندارد هم حسابی و درست تحصیلی مدرک او

شکایت کرده اند. و مجلس شکوه رییس
صادقمحصولی وزیر کشور جدید احمدینژاد
دردفاعاز خوددرمقابلنمایندگان مجلسگفت:
مدرک چند دارم من پولی که با میدانید آیا

بگیرم؟! دکترایآکسفوردمیتوانم
وابسته به  دولتی سایت چند * به گزارش
محمود است قرار زودی به اسالمی وزارت ارشاد
سواحل اخالقی «ساماندهی طرح احمدی نژاد
دهد. ارایه  مجلس به تصویب  برای را دریا» 
این تایید ضمن جمهور رییس دفتر سخنگوی
هزار دو سه است قرار که این گفت: شایعه خبر
در دیگر ملت تا کنیم رها سواحل این در کوسه
ساخته و بی اساس کامال نشود پیدایشان آنجا

کشورهایغربیمیباشد!
*آیتاهللاحائریشیرازیدرآخرینخطابهخود 
ریاست سمت به پوست سیاه یک انتخاب گفت:
احمدینژاد نامههای تاثیر از آمریکا در جمهوری

است!اوکهدرجمع دانشجویان ممتازوروحانیون
سخن شهدای شیراز مسجد در فارس و علمیه
رییس جمهور محترم اگر  ادامه داد:  میگفت 
کاخ و آمریکا جمهور رییس به بیشتری نامه های
آینده جمهور چه بسا رییس میفرستاد سفید

میتوانستیکسرخپوستباشد! آمریکا
از  یکی با گویی و گفت در احمدینژاد  *
گفت خبرنگار به تهران نشده توقیف روزنامههای
پروژه  هزار  ۱۰۰ حدود خودم ریاست مدت در
که خبرنگار جواب در او دادهام. انجام عمرانی
این بدهد نشان که دارید مدرکی «آیا بود پرسیده
طرحها انجام شدهاندوفقطمحدودبه ایجاد مراکز
به آن ها شماره صندوقهای خیریه که و صلواتی
االن مدارک گفت: نمیباشند؟» میرسد هزاران
کردان وزیر به آقای ولی اختیارم نیست آنها در
و کرده تهیه می گویم تا آنها را فورا سابقم کشور

دهند! ارایه مردم به
ارتباطات جمهوریاسالمی  مخابرات و *وزیر
گرفته مردم و دانشجویان قرار انتقاد شدید مورد
پایین ایران در اینترنت سرعت که مورد این در و
در الکپشتی اینترنت سرعت به بزودی و آمده
و شمالی کره و چون کوبا بسته ای کشورهای
خواستند. توضیح رسید از وی خواهد عربستان
تهرانگفت:سرعت دانشجویاندانشگاه نماینده
هم کشوری مسلمان مالزیکه اینترنتدر کشور
هست۶۰۰ برابر سرعت اینترنتدر کشور ماست. 
ما کجای آیا اضافه کرد: سئوال خود ادامه در او
این جواب در مخابرات وزیر است؟ کمتر مالزی از
دانشجو گفت: ممکناست سرعت آنها۶۰۰ برابر 
فیلترشکنهایما۶۰۰  باشداما سرعتاینترنتما

میکند! کار آنها مال از موثرتر و بهتر برابر

اقتصادی سونامی
آمریکا

ورشکستگی از  بحث جا  همه روزها  این
بزرگ و شرکت های مالی موسسات و اقتصادی

یا سونامی نوعی که جدید پدیده این آمریکاست.
به شمار آمریکا تاریخ در اقتصادی توفان دریایی
سوسیالیسم هواداران از بسیاری سوی از میرود
کاپیتالیسم سقوط و ختم نوعی به کمونیسم و
تشبیه شدهاست. اینتوفانکه شرکت های عظیم
کرایسلر و موتورز جنرال نظیر آمریکایی قدیمی و
ورطه به را آنها و داده تکان شدت به را فورد و
تعطیلیوورشکستگیکشاندهبهدیگرموسسات
مالیوبانک هایآمریکاچندینبرابربیشترصدمه
که بزودی میشود پیشبینی است. ضربه زده و
دریافتی احتمالی آمریکا با وام بانکهای تمام
و از مالکیت آمده در ملی دولت به صورت از
پیش بینی بیایند. کارشناسان بیرون خصوصی
این دولتی به پول تزریق عدم صورت میکنند در
پول دالر بیلیون ها و تعطیل آنها همه بانکها
کارشناسان همین گردید. خواهد ناپدید مردم
دو فقط که این احتمال که کردهاند پیش بینی
وجود در ببرند سالم به این مهلکه جان از بانک
آنها اسپرم! یکی بانک خون و بانک یکی دارد.
وال به سروتهشان بانکها این چون میگویند
زنده استریتوصلنیستشانسادامهحمایتو
ماندنرا خواهندداشت.البتهبهبقایاین بانکها
برای این شرایط بست چون در نمیتوان دل هم
اسپرمسپرده بانکی دماغینمانده که کسیدل و
نمانده هم خونی باقی و برای کسی باشد داشته

مکیدهاند! را همه استریت وال زالوهای چون

عید شکرگزاری در
ایران

که ایرانمدشده در میدانید همانطوریکه
رژیم به و دهن کجی روی آخوندها کردن کم برای
به تقریبا را آمریکا سنتی عیدها جشنهاو مردم
ایرانهم برگزارکنند.مثال جشن همانصورتدر
ایرانبین همه جوانانروز والنتاینیا روز عشاقدر
جدیدا هالوین هم حساب میشود.جشن مهمی
مراسمقاشقزنیخودمانبرگزارمی گرددو از بهتر

میشود. هم مفصلتر انجام سال به سال
عید شکرگزاری یاThanks giving ازآنمواردی 
مورد تردید کمی ایران در آن که برگزاری است
است. مشکل عمده ایناستکه ملت قرار گرفته
چه از آمریکایی جشن این برگزاری با نمی توانند
و شکوفان اقتصاد آورند؟ جای به شکر چیزی
پیشرفتهکشورمان؟ آبرووحیثیت ملیما؟فراوانی

و... و... آزادی؟
به که میکرد پیشنهاد ایران از دوستی
عید ایران در باید شکرگزاری عید این جای
دور مردم روز در این پا کرد! بر «فحش گزاری»
دسرهای و غذاها خوردن با و شوند جمع هم
دلشان چه  هر مشروب، انواع و خوشمزه 
ناسزا فحش و کشور مقامات و رژیم میخواهد به
زشت درباره و ناموسی شدیدا و جوک های  دهند
میگفت: البته برای دوستم آنها تعریف کنند.
روز «عید ایرانی هر تاکسیهای راننده  بیشتر 
کردن و نباید منتظر خالی گزاری» است فحش
باشند! عقیدههایخودبهصورتسالییکدفعه
شکرگزاری عید بوقلمون قضیه پس پرسیدم او از
اینقدر وقتی که گفت و میشود؟ خندید چه
فحش هم سر پشت ساعت دو و باشی عصبانی
سراغ میماند که باقی اشتهایی آیا برایت بدهی

بگیری؟ بوقلمونرا

سیار امامزاده
این از عکس بود پر شده هفته اینترنت این
اراک. شهر خیابانهای از یکی در سیار امامزاده
«امامزاده دقیقش را که نام امامزاده این ضریح
حسن ابن زید ابن قاسم ابن علی ابن عبداهللا
به وانت یک عقب در شده گزارش مجتبی»
آوردند در گردش به شهر سطح در سیار صورت
پارچههای سبز بستن ضمن خواستند از مردم و
صورت به را خود پولهای دخیل صورت به
این امامزاده و نقل نثار مسئولین حمل صدقه

سیاربنمایند!
مسئولین از دفاع در اراک شهر جمعه امام
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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

آذر) ۱۱) دسامبر اول دوشنبه

درخشان آینده با یادگیـرنده سازمان های
مقیمی فرشید است؟ سخنران: سازمانی چنین دوستداران ایران کانون آیا

آذر) ۱۸) دسامبر ۸ دوشنبه

انقالب از بعد و قبل ایران؛ سینمای در زن نقش
سخنران:جمشیداکرمی

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

باشه! از اینها ما بیشتر «کیهان» تیراژ میکردم فکر در نمایشگاه مطبوعات: احمدینژاد

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

 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 ۳۸   

سرابی آرش دکتر
فیزیوتراپی کایروپراکتور ـ

درد کمر و درد سر درد، گردن درمان

Mehrdad Assareh

571-309-8048
earth4me@yahoo.com

$ 495,000 / $ 2,500
    (Owner Financing) میباشد خریداران به دادن وام آماده مالک

شوید آن عین حال صاحب در اجاره کرده و میتوانید ملک را یا
(Rent to Own)

یا  Owner Financing و درمورد مایلید و نمیرود فروش به منزلتان اگر
فرمایید عصاره مشاوره مهرداد با داشته باشید، لطفا بیشتری اطالعات Rent to Own

(Reston) در رستون منزل یا اجاره فروش

من گفت: شهر در این امامزاده سیار برگزاری
عنوان مردم سوی از که تمسخرهایی وجود با
اضافه وی نمیبینم! کار این در اشکالی شده
به است چطور همین. یعنی مدرن اسالم کرد:
بانکهانمیخندیم وقتیکهبا وجودشعباتزیاد،
صندوقاتوماتیکپولوماشینهایسیارپرداخت
چرخ امامزاده که روی چهار دارند اما به این پول

میگیریم؟ ایراد گرفته قرار

عمیق افکار
ذکاوت خود را و خلقت هوش امر اگر خدا در
درست چایی بوته و درخت چرا پس برده کار به
نساخته بدهد بیسکویت که بوتهای اما کرده

است؟

رایس؟ به جای هیالری
با آمریکا، جدید جمهور رییس اوباما، براک
امور گرفتن مسئول خود که موقتی مدیریت تیم
تالش با هستند بوش جورج از جمهوری ریاست
آینده کابینه اعضا انتخات سرگرم روزی شبانه

خودمیباشد.
جایگزینی نزدیک به واقعیت شایعات طبق
خانم با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه خانم

است. نظر مورد کلینتون هیالری
اوباما براک قدرت» «انتقال مدیران از یکی
خانمهیالریکلینتونواجد بهخبرنگاران گفت:
پوست و سفید میباشد سمت شرایط این کلیه
را انتخاب او منطقی هم او بودن و زن بودن
قویتر می نماید.اینشخصگفت:مشکلما ایران
سیاسی مذاکرات برای ایران مالیان اگر است!
خودشان قول مردان زیر دادن با دست با حتی
کار این در راس را چطور می توانیم زنی میزنند
اسالمی گناه او یک با دست دادن که بگذاریم

قلمدادمیشود؟

این یعنی استقالل
اسالمی جمهوری دارایی  و  اقتصاد وزیر

از یکی خبرنگاران با خود مصاحبه آخرین در
رکورد گفت: تهران  نشده  توقیف  روزنامههای 
سهام، بازار سقوط بیکاری، تورم، اقتصادی،
کشور نقدینگی کاهش  و نفت  قیمت کاهش
منشا منبعو و از است پدیده ایگلوبال (جهانی)

میخورد. آب آمریکا یعنی آن
که نداشت وجود خبرنگاری جلسه این در
و شعار آزادی» «استقالل، شعار از بعد بپرسد
اسالمی» که جمهوری غربی، نه شرقی، «نه
که همه  است شد چطور شروع ۳۰ سال پیش
هنوز ایران اسالمی جمهوری مسایل و مشکالت

است؟ آمریکا وصل به
خبرنگاریکهدراینجلسهحاضرنبودبهعلت
به است مدعی آن احمدینژاد مفرط که آزادی

بود... افتاده اوین زندان

آگهی فروش
وزیر عنوان خود به مقام برکناری از علت به
مقداری نژاد احمدی محمود آقای کابینه کشور
به ارزان قیمت سریعا با خود را شخصی وسایل از

فروشمیرسانم.
کیفیت  با فتوکپی اسکنر و دستگاه یک ۱ـ 

عالی
از  چاپی امور انجام برای افزار نرم چند ۲ ـ

فتوشاپ ورژن آخرین جمله
به  مربوط الستیکی مهر چندین  ـ  ۳
آکسفورد، قبیل از معتبر جهان  دانشگاههای

جورجیاتک و ام.آی.تی کمبریج،
لباس  فارغالتحصیلی با چندین عکس ۴ ـ
مختلف اندامهای و چهرهها از کاله مخصوص و
طریق از جمهور رییس دفتر با عالقمندان
برای فاکس تماس حاصل فرمایند. یا و تلفن
منظور مخصوص  تخفیف کشور فعلی وزیران 

گردید. خواهد
کشور سابق وزیر کردان، علی عوض
آکسفورد سابق دانشگاه مدرک دارای

(۲) عمیق افکار
خدا خلقت کار میگویند  که  آنهایی به

و حساب روی از را چیز همه و نداشته نقص
به جای نبود بهتر آیا می گویم کرده کتاب درست
شیر یک خدا پستانهایش از گاو شیر دوشیدن
که باز میداد قرار آنها بدن روی فلکه کوچک
که این غیر از به میدانید بگیریم؟ شیر را و کنیم
پیشرفت میکرد خود کلی صنعت لبنیات دنیا
کسی میکردند؟ حال بیشتر چقدر هم گاوها
اینقدر را آنها شیر لیتر سه دو دوشیدن برای
جسمی اذیت و و مورد آزار نمیکرد دستمالی

نمی داد! قرار

و ریاضی سئوال
عقیدتی

با هریکدالر افزایش قیمت بشکهنفت در اگر
میلیمتر یک احمدینژاد دهان جهانی بازارهای
اگر بکشد و نشان و همه خط برای و تر شود باز
دو او دهان هر دالر قیمت بشکه نفت با کاهش
بشکه قیمت کنید تعیین شود، بسته میلیمتر
کامال احمدینژاد دهان که زمانی در را نفت

بستهباشد!

(۳) عمیق افکار
کشتی به را شیر نوح حضرت اگر میدانید آیا
چه اتفاقی نمیکرد را سوار او و راه نمیداد خود
میافتاد؟حاالپرچمشیروخورشیدبهجایخود
والت دیسنی را شیر» «سلطان ولی امروز حتی

همنداشتیم!

آدمها و سگها
انسانیت سقوط داستان

واقعه چطوری این که نمیداند هیچکس 
اینجا رسید؟ شروع این و چگونه به شروع شد
یکم. و بیست قرن اواسط به می گردد بر داستان
مادرشسگچوپانبوده میگویند یکسگیکه
بانی و خیابانی باعث سگ ولگرد یک پدرش و
بچگی زمان از که بشری بود. او عظیم واقعه این

بود کرده خود از نسل بشر را آغاز تنفر احساس
آدمها ستم از ظلم و این فکر افتاد که به یکباره
روی سگی صد صددر حکومت یک و شده رها
سگهای با را این که کند.اولش برقرار زمین کره
به همه گذاشت میان در میشناخت که دیگری
دنیا از اداره گفت: ما سگها خندیدند. یکی او
ما حتی گفت: کس دیگری چیزی نمیدانیم.
بلدنیستم حسابی و درست نوشتن و خواندن
خوانیم. را به و مدیریت کتابهای اقتصادی تا
گفت: اینکار مذهبی شدید بود سگدیگری که
سگها را برای ما است، خدا خدا دخالت در کار
آنها با دوستی و آدمها از فرمانبرداری و اطاعت
عکس نمود. بر را خدا خلقت کار نباید آفریده و
بود به کلیسا یک کشیش صاحبش که این سگ
جهنم به آن ها انقالب که گفت دیگر سگهای
کنان به واق واق دیگری سگ ختم میشود.
بعد که است ناجوانمردانه این گفت و پرید وسط
داده خوراک و غذا بشر به ما سال ها که این از
پناه در صحرا باغ و و مزرعه خانه و در را ما و
مهربانیهای جوابگوی اینچنین داده قرار خود

باشیم. آنها

عهده بر را رهبری این حرکت که اولی سگ
به می خواندند «چخه» را او همه و بود گرفته
او از توجهی نکرد. اعتراض سگهایدیگر حرف و
دنیا تاسر سالیانپیشباسگهایدیگریدرسر
مخالف که را آنها و همه بود کرده برقرار تماس
او خیلی بودند را میشناخت. حکومت آدمها

براندازد. را انسان حکومت که بود مصمم
وقتی و بود زمستان سرد صبح روز یک
که دیدند شدند بیدار خواب از آدمها همه که
و ریزو درشتادارههمهچیز سگهایجورواجور
میلیونها قبل روز سه دو گرفتهاند. دست به را
تظاهرات طی و بودند آمده خیابانها به سگ
آدمها سلطه و حکومت خاتمه خواستار بزرگی
و دمپایی و کفش با آنها از بسیاری بودند. شده
تهدیدو حمله چوبو چماقوحتیاسلحهمورد
روزنامهها از این که بسیاری جالب گرفتند. قرار
اداره بشر خود توسط که تلویزیونهایی و رادیو و
نوعی اینتظاهرکنندگان را میشدند،حمالتبه
از سازمان های و اذیت حیواناتقلمدادکرده و آزار
نمودند. حیواناتتقاضایدخالت مدافعحقوق
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۲۷ صفحه از بقیه

شما گفتنی های و نامهها

در ایرانی ـ فارسی ورشکسته ناسیونالیزم
که فرهنگی سختی و طبقاتی نبرد گرم  گرما
حامیان با اکثریت مردم ایران، بین جامعه در
یاد گاه است، جریان در مذهب و سرمایه ستم
راه عزاداری گاه مراسم میافتد و کبیر کوروش
را فارس همیشه خلیج «بعضیها که میاندازد

عربیخواندهاند!»
آن کمی  ورشکسته، ناسیونالیزم همین 
را بلند میکند آذری طرفتر، پرچم هویتطلبی
بهمردمیادآوری می کندکه کردهستند،عربند، یا
بلوچندویا...!اینهاهمهاشکالمتفاوتگرایشی
مختلف مناطق در را حاکمه طبقه که هستند
ملینمایندگیمیکنند. حرفشانو جغرافیایی و
نابرابری طبقاتی، به ستم دادن پایان دردشان،
را مردم دارند نیست. انسانها  همه آزادی و
ـ ملی خاطر «هویتهای تا به می خوانند فرا
کاری بکشند و صف هم مقابل در تاریخی» خود
کاخهای از دست به برگردند کنند که حضرات

رفتهخودشان.
شناخته فعالین از نوریعال اسماعیل آقای
که است  ایرانی ـ  فارسی شده «هویتطلب» 
کمپین ماهوارهای تلویزیونهای در سالهاست
ایرانی»ودفاعاز افتخاراتازدست رفته و «شکوه

می کند. دنبال را او قبر و هخامنشی کوروش
دانشجو و و سالها که کارگر این در همه
شکنجه و میشوند دستگیر شده و ایران در زن
و «مصرانه» ایشان میشوند، اعدام و می شوند
«پیگیرانه» کمپیندفاعازکوروشکبیرو پایهگذار

بشر جهانی را رهبری میکند! حقوق
به آخرین میکنم مروری این یادداشت، در
«ایرانیان»، شماره هفتهنامه در نوشتار ایشان
گلهگذاریمفصلی که مورخ۱۷ آبان ۱۳۸۷، ،۴۰۰
که به کارگری های کمونیست به است خطاب
مقام به و ایران اعالمیهپخشکرده قولایشان در
شامخکوروشهخامنشیبیاحترامیمیکنند!
از را وهمسرشان نوریعال آقای من شخصا
چند سال در که تلویزیونیشان طریق برنامه های
پخش شده تلویزیونهایماهواره از برخی اخیر از
از بیش میشناسم. میشود گاه گه هم هنوز و
که  آنجا تا حداقل ایشان، برنامههای ۹۰ درصد
دو شاهنشاه قبر به میشود مربوط دیدم، من
«کبیر»، کورش یعنی پیش، سال پانصد و هزار
میکند جنایت دارد اسالمی جمهوری که این و
به سیوند کبیر را با آب رودخانه کورش مقبره و
خطرانداخته...واعالمیهپشتاعالمیهوفراخوان
مردم چه که ای میکنند پشت فراخوان صادر
دارد کوروش آبروی و ایرانی آبروی که نشسته اید
مصرانه تقاضا بینندگان از حتی و بین میرود، از

میکنندکهبههروسیله کهشده،ازجملهمجامع
اسالمی جمهوری ملل، سازمان و بینالمللی
این کارها از انجام که قرار دهند تحت فشار را

منصرف شود.
دیگر بار این که دیدم اشاره مورد مقاله در اما
کوروش عظمت ولی نبود سیوند سد از خبری
حزب به آن ضمن و بود مطرح همچنان «کبیر»
این چرا که بود حمله شده کارگری کمونیست
روی البته نمیداند، که را کوروش عزیز حزبقدر

بود. ماجدی آذر خانم با ایشان سخن
شده اند آن مقاله مدعی نوریعال در آقای

که:
در  را بشر حقوق اولین اعالمیه ـ کوروش ۱

کرد. صادر پیش هزاره سه
او فرمان عفو عمومی داد.  ۲ـ 

ومثل  نبود عرب محمد مثل و باالخره ـ ۳
بود. ایرانی ولی مثل فردوسی نبود هم استالین

دنبال نوریعال آقای  میرسد  نظرم به
از و است  ایرانی» ـ فارسی شده «هویت گم
دنبال هخامنشی کوروش در که میخواهد مردم
بگردند. بشر و آزادیخواهی حقوق و سکوالریزم
را کوروش ایران مردم ایشان، دید از است، قرار و

خود بدانند. الگوی
دیگر پادشاهان واقعا ببینیم کوروش و اما
یا دوم و کوروش انسانهایی بودند. ایران چگونه
میالد  از قبل از سال۵۵۹ تا ۵۵۰ کورش «کبیر»
(ایالم) ایران غربی  کوچک جنوب  منطقه در
ازسال۵۵۰ تا زمان مرگش که  فرمانرواییمیکرد.
از۲۰ سالاستتوانستامپراتوریعظیمی  کمتر
تا هندوستان از نداشت سابقه زمان آن تا که را
بعد و آورد دریایمدیترانه تحت حاکمیت خود در
پسرش کمبوجیه (کامبیز) مصر و از مرگ وی،
پس و کرد. اضافه تصرفات این به را نقاط دیگر
را راه همان اردشیرها و خشایار داریوش ها، او از

دادند... ادامه
در طول جهان گشایی هیچ است آنچه مسلم
و بیگناه مردم  بیرحمانه کشتار بدون  تاریخ
است نمی توانسته آنها دیار و شهر محاصره
تا کند تسلیم را کوچک دهکده یک حتی اهالی
امپراتوری پهناوری به سرزمینی اهالی رسد چه
مطلقه  قدرت ۲۴۰ سال از هخامنشی که بیش
را او کراسوس تسلیم از بعد کوروش خود بود.

آتش کشید. به
مشغول امپراتوریاش طول تمام در کوروش
بود جنوب و شمال غرب و و شرق از کشتار
مردم سرکوب های همین از یکی در باالخره و
نزدیکی هندوستان شرق امپراتوری در شورشی
نوبت آن و پس از رسید. هالکت به آنان دست به

۵۰ هزار نفره  لشکر با که رسید پسرش کمبوجیه
عازم آن از پس و آورد، در تصرف به را مصر خاک
آورد اما در زانو به را دیار آن مردم که حبشه بود
همه تقریبا علف و بیآب مسیر این در بار این
چند با او خود و رسیدند هالکت به لشکریانش
کرد و نشینی عقب مصر به نفر صد چند یا ده و
چندی بعدوقتیکهعازمسرزمیناصلیایران بود

کشته شد. شورشیان دست به این بار
زندگی کبیر  کوروش دربار در که کامبیز 
کشته شدن  از بعد داشت. پسر   ۱۲۵ میکرد
و سالها سلسله هخامنشی ماهها شاهی در هر
تاج تخت و وارثین بین کشتار و کشت درگیری و
درمیگرفت بهطوریکه حتییکپسر کامبیزهم
قدرت سر بر نزاع در همگی زیرا نرسید قدرت به

بههالکت رسیدند.
داریوشاول«کبیر»کهازعموزادههایکامبیز
باالخره به درباری وسیع کشتارهای از پس بود
مردم کشتار از و پس نشست. سلطنت تخت
لشکر با را کرد و یونان سامان، هوس تسخیر این
زانو به کشتار و صدد در دریایی زمینی و عظیم
از بود که شکست سختی آوردن مردم آن دیار در
پایجانمقاومتکردند، تا که یونان، مردممبارز
لشکریان دهم یک تعدادشان که این با و خورد
این و دادند شکست را آنان نبود امپراتوری
ما امروز که آوردند وجود به را «ماراتن» فضاحت

هستیم. آن میدانی شاهد دو و میدانهای در
افتخار خودش زبان به او داریوش کتیبه در
درمیآوردهو گوشو می کند کهچشممخالفینرا

کند. تسلیم را آنها تا میبریده را دماغشان
از میلیونها اندکی بسیار فقط نمونه اینها
پایمالکردنحقوقمردماست و جنایتوکشتار
افتاده اتفاق هخامنشیان حکومت دوره در که
است.این جنایاتمختصبهحکومت هخامنشی
کردهاند. چنین پادشاهان همه بلکه نبود
واقعی وارثان را خود که ساسانی پادشاهان
را و جنایت آدمکشی هخامنشیان میپنداشتند
به آنان از نفرت سر مردم از که رساندند حدی به
شیخ و بار شاه که این دیدیم پناه آوردند. و اسالم
روزگار از سال صد و چهار هزار این در دماری چه

دارد. ادامه هم هنوز که آوردند در مردم
ایران سرزمین به  مربوط فقط  این البته
همین به دنیا وضع جای در همه بلکه نیست
صورتبودهوتاریخطبقاتیهمیشهشاهدجنایات
در یونان، در رم، در است؛ بوده حاکمه طبقات
کشتار جنایات و این امروز هم همین اسالم... و
وپایمالکردنحقوقمردمتوسططبقاتحاکمه

دارد. ادامه
آقاینوریعالگوییکشتاربیرحمانهجمهوری

اسالمیرانمیبیند،گورهایدستهجمعیخاوران
به که فقط و صدها هزار نفری کشتار ده ها و
شدند را اعدام شکنجه از پس جرم آزادیخواهی
کودکان زنان و بی حقوقی و کشتار نمیبیند، به
ننگین از عمر که در هر لحظه آحاد مردم همه و
نمونهاش هزاران توان  می  اسالمی جمهوری
سنگسار به ندارد، چندانی اعتراض برشمرد را
زیاد معترض مال عام در جرثقیل با اعدام و زنان
پرداخت حقوق عدم و کارگران کشتار نیست، به
به اعتراضی ندارد، سال یک برای مدت آنها
مین  میدان روی ۹ـ  ۱۰ ساله کودکان فرستادن
دختر عراق کاری ندارد، ازدواج ایران و جنگ در
و ایشان نیست مساله ظاهرا ساله بچههای نه
است اعتصابکارگران«کیانتایر»کههشتماه
و فقر به گرسنگی از خانوادهشان و نگرفته حقوق
ایشاننیست، توجه فالکت کشیده انداصالمورد
به که بیگناه مردم ایشانبههزاراننفر همینطور
منتظر رژیم چال های سیاه در آزادیخواهی جرم

ندارند. شکنجه هستند کاری و اعدام
نقض حقوق فوق موارد ایشان نظر ظاهرا از
مطرح و اصال زیاد قابل بحث یا و انسانی نیست
خود را گرانبهای وقت نمیباید و شدن نیست
آنچه عوض در بکنند. بیارزش موارد این صرف
برایایشانخیلیمهماستحفظآرامگاهکوروش
آن وخرابههای پاسارگارداست؛کاریکه بهخاطر
بسیج بینالمللی را و میهنی همه نیروهای باید
و مقامات همه که به دنیا خواست همه از کرد،
تومار و بفرستند تلگراف بکنند، تلفن مسئوالن
کاخ هخامنشی که نشستهاید چه کنند که جمع

برود. زیر آب است ممکن شده و ویران
که از است حزبی کارگری حزب کمونیست
در میکند. مردم ایران حمایت حق بر مبارزه
تماممجامعبینالمللی رژیمجمهوریاسالمیرا
جنایات علیه تظاهرات دهها ماه هر و کرده افشا
چه و باالخره هر میکند. پا اسالمی بر جمهوری
لب به جان تا مردم میگیرد به کار دارد توان در
شر از برای همیشه تا یکبار و بسیج کند را آمده

گردند. آسوده سرمایه اسالمی جهنم این
غیرت رگ به  بار این نوریعال آقای اما
ناسیونالیستیوباستانیشانبرمیخوردوفحوای
ایرانیاصیلنیستید، کالمشانایناستکهشما
بهگذشتهخود باید ایرانیاصیلهستید واقعا اگر
بهکارگرها بچسبانیدزیرا برگردیدنهاین کهخودرا
ما. اصلیت ایرانی از کوروش و یعنی دفاع مبارزه
محضاطالعبایدبگویمکههخامنشیانچهار
درهمینپاسارگاردبود آنها یکیاز کاخداشتند.
در بابل یعنیعراق دیگریدر شوش، یکیدیگر و
هم داشتند دیگر تابستانی کاخ یک امروزی، و

حال بود. امروزی همدان یعنی اکباتان در که
ایشان آیا آقای نوریعالایناستکه سئوال مناز
در کاخ واقع خصوص و به کاخها حفظ آن برای
کردهاند، صادر فراخوانی چه عراق بیگانه کشور
پس را کاخ آن که کردهاند بسیج را نیروهایی چه
ادای که کنند را بسیج حداقل مردم یا و بگیرند،
که است هم بکنند؟ چطور آن کاخ به احترام
کاختبعیضقایل میشوند؟ ایشانبین اینچهار
کوروش است آرامگاه اینجا که این خاطر شاید به

پرستید! را قبر او سنگ باید و
بردن باال پی در کارگری کمونیستهای ما
آگاهی طبقاتیدر جامعهونشان دادنمسیر واحد
بند قید و از ایران جامعه کردن آزاد انسانی برای
ایدئولوژیها و همه سرمایهداری، مذهب نظام
خواهانپیشبردنگفتمانی هستیم هستیم. ما
مرزهای و بداند همه جهان برابر در را انسانها که
پرداخته حکومتهای و ساخته قومی را و ملی
هم از انسانها کردن  جدا برای  و بورژوایی
باستانی»، آثار «حفظ راستا این در میدانیم.
به حاکم طبقات یادآوری ستمی که برای طبعا
و ملی هویتسازی برای نه و داشتهاند روا مردم

دارد. ما کاربرد برای قومی،
ابزارحفظ حاکمیتطبقاتی ناسیونالیزم را ما
«افتخارات به دعوت و میدانیم بورژوازی
ایدئولوژیک بی جوابی نشانه را ایران پادشاهی»
مورد نابرابر کلیت نظام شرایطی که در طبقه این

است. ایران جامعه جدی تعرض
اسکندر، کوروش، که این است مسلم آنچه
رضا استالین، هیتلر، ناپلئون، چنگیز، محمد،
را جنایتکاران تاریخ احمدینژاد و خمینی شاه،
تشکیلمیدهندوهیچکدامشانقابلپشتیبانی
و افتخار پشتیبانی قابل تاریخ در نیستند. آنچه
استمردمیهستندکه بااین جنایتکارانجنگیده

گفتهاند. نه آنها وبه
ایران امروزمبارزاتبیامانمردمستمدیدهدر
استثمار و ستم و ظلم نوع هر رفع برای جهان و
اوباما، نه بوش، نه است؛ سرمایهداری قابل تقدیر

احمدینژاد! نه و پوتین نه
به قطعی و رادیکال  پاسخ ما،  گفتمان
آزادی که است ایران  مردم مطالباتی  جنبش
انقالب در را  مدرنیته و سکوالریزم برابری، و
و مدرن فرهنگ به پیوستن برای سوسیالیستی

جهانیمیجویند.
در زدن پرسه و شاهان تاریخ به بازگشت
پسند البته خرابه هایهخامنشیانو ساسانیان،
گفتن برای حرفی که است ناسیونالیستهایی

ندارند!
مریلند  ـ مجید آذری

کبیـر!  کوروش به افتخار و ورشکسته ناسیـونالیـزم هویتطلبی
کارگری  کمونیستهای از آقای اسماعیل نوریعال انتقاد حاشیه در

سگ ها این انقالب میکردند فکر همه اول
که خود بشر وجود با آخر است. نوعی شوخی
فکر بود که قادر و می دانست اشرف مخلوقات را
مهمتر روی از همه و کند بزند، کار کند، حرف
که کرد تصور میشد چگونه برود راه خود پای دو

بگیرند. دست را به امور جهان کنترل سگها
ترس آدمها از شد. جدیتر بعد قضیه کمی
سگها کهدر خیابانولو بودندجرات بیرون آمدن
نداشتند.کمکمسگهاییکهحتی ازخانه شانرا
آن ها فرار از خانه بودند بسیار بهصاحبشان وفادار

خالی از شوخی

سفارش برای
در آگهی

«ایرانیان»
تلفن شماره با

703.724.9680
بگیرید تماس

گرویدند. انقالبی سگهای صف و به کردند
سگرهبر، یعنی «چخه»،از طریق دوستانش
با میخواستند که دیگری پای چهار حیوانات به
زودتر چه پیغام فرستادکههر آنانهمکاریکنند
حکومت در گرنه و شوند ملحق آنها جنبش به

بود. نخواهد آنها جایی برای آینده
الشخور گاو، همچنین چند خر و راس چند
را پذیرفتند سگ ها دعوت روباه و و گرگ کفتار و

ریختند. خیابانها به و
نداشتوچند کسیجراتمقابله باسگ ها را
نوعی عنوان به چوب و کفش لنگه با که نفری
توسط بودند آمده خیابانها به انتحاری حمله
در هاری مرض از و شده زخمی و پاره سگها

گذشتند.
آموزش سگها کار در که کسانی نفر از دو
از آنها با مقابله جای به گرفتند تصمیم بودند
بین رابط مترجم رسمی و در آیند و دوستی در
نفر این دو طریق از سگها شدند. و آدم ها آنها
قرار را بر خود حکومتی آینده توانستند سیستم
از قرار شد که برسانند. انسانها اطالع به و کرده
راه پا دو روی جای به انسانها همه بعد به امروز
قالده آنها راه بروند. همه و پا دست چهار رفتن

میانداختند. به گردن را سگها مخصوص
کمی بعد «چخه»باکمکمترجمین خود که
میدانستند خوب را آنها ادبیات و سگها زبان
اساسی متن قانون و «جمهوری سگها» کتاب

و آدمها سگها بین در و نوشته بودن را سگ
بالفاصله هزاران سگ «چخه» کردند. پخش
به تمام دنیا عنواننگهبانانقالبدر به چوپانرا
انسانینتواند جنبشآنها خدمتگرفتتا هیچ

بیندازد. خطر به را
و وحشی ترسناک هیکل قوی چندین سگ
به بودند آلمانی چوپان سگهای نژاد از که
برگزیده سگ ها رژیم انتظامی  نیروی عنوان
هر صورت که در داشتند تام آن ها اختیار شدند.
بدهند شخص مخالف را درسته قورت مقاومتی

بجوند. را آنها استخوان های و
قدرت تمام با سگها گذشت. چندین سال
صورت به و انسانها حفظ کردند را خود انقالب
پیوستند؛ مانند آنها جمع به میلیون میلیون
جای به و میرفتند راه پا و دست چهار آنها
آن ها فقط واق واق میکردند. عادی زدن حرف
و برای میخوردند استخوان فقط مانند سگها
آدمهایبیشماری اربابانجدیدخود، خدمتبه
رژیم مخالف عنوان خود را به آشنایان و دوستان
کردند معرفی آلمانی چوپان سگهای به سگها

رسیدند. قتل به آنها همه که
سگها حکومت سال دیگر از چند گذشت با
زیاد خوشایند که گرفت تازهای شکل رنگ و دنیا
چندان از سگهای نه حتی بعضی این را نبود.
پیشه فیلمهای هنر سگهای و حتی روشنفکر
پر و کثیف جا همه بودند. فهمیده هم خانوادگی

پر حتی آدم ها و سگ ها همه شده بود. مرض از
کوچک سگهای بودند. ساس و کک و شپش از
ناپدید نامعلوم دلیلی به دسته دسته ملوس و
و درنده کشتن و وحشی سگهای می شدند و
از پر خیابانها میکردند. کتمان را آنها خوردن
پر را همه جا سگ ادرار بوی و غذا بودند آشغال
آزادیکاملداشتندکههرکاری کردهبود.سگها
محبوبیت عدم وجود با بکنند. خواست دلشان
همین طور آدمها، و سگ ها در بین خود سگها
زندگی نحوه شیفته آدمها از بعضی هنوز سگها
می پیوستند. سگها به و می شدند آنها سگی
و می گرفتند قرار خود پای و دست روی آن ها
و میزدند لیس متملقانه را سگها پای و دست

میکردند. را شانه آنها موهای
عدم مدیریت خاطر دنیا به زودی اقتصاد به

افتاد. به مخاطره سگها صحیح
با رفت. فرا را خشکسالی دنیا  و قحطی
صنعتی تولید برای سگها فراوان کوشش وجود
صفر به خوراک کاال و جهانی بازده کشاورزی و
از شدند و تکیده و الغر انسانها میشد. نزدیک
و ماند. سر و استخوان باقی پوست آن ها فقط
صدای اعتراضبسیاریدرآمدوحتیسگها واق

بردند. سئوال زیر را انقالب کنان واق
انتظامی نیروی از گزارشی بالفاصله رهبر
از گفتند کرد. خواست در انقالب نگهبان  و
هنوز که ماندهاند ده نفر فقط انسان میلیونها

کامل شقی کله با راه میروند و خود پای دو روی
بشریت به و خیانت را کسرشان کردن واق واق
که خود اضافه کردند گزارش میدانند. آنها در
آنها از نفر چهار قرار است انقالب تکمیل برای
کنار در که این وعده دادن و رشوه پرداخت با
آهوهای و به گرفتن خرگوش شکاری سگهای
قتل رسانده و به دیگر را پنج نفر انقالب بروند ضد
گرگ های و بهسگها را استخوانآنها گوشتو
عضو محافل پایان چهار همه و پاسبان سگها
آخرین درباره توضیحی آنها بدهند. رژیم مخفی

ندادند. خود گزارش در باقیمانده انسان
یک شب ناگهان و گذشت دیگر چند سال
سگها حکومت مخالف و متعهد انسان آخرین
استخوانی و پوست حتی او از و شد ناپدید نیز

نماند. جا به هم
بعدجشن بزرگیبرایپیروزی انقالببراه روز
به پارس سگ ها صدای دنیا جای از همه افتاد.
آدم هایی میکردند واق واق گرگها رفت. آسمان
گردنشان دور و می رفتند راه پا و دست چهار که
بزرگی شرکت رژه مراسم  در  بود قالده سگ
به انگشتشان دو  دادن  با نشان  آنها  کردند.
عالمتپیروزیبه«چخه» لبخندزدندودرمقابل

فرو آوردند... تعظیم سر او روباههای مشاور
آخرینانسانی سر بر امروزکسینمی داند به تا
کهناپدید شدچهآمده است. امابسیاری ازسگها

او دارند... گشت باز به امید آدمها هنوز و


