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خالی از شوخی

بود نیامده اخبار در
و عباسقلیزاده محبوبه خبر آخرین طبق
شادیصدر،دوتنازشرکتکنندگاندرتظاهرات
آزاد شدهاند. زندان اوین زندر هشتمارچ، از روز
آنها از وثیقه نقدی قرار از غیر به  که شده گفته
جایی آینده سال تا هشت مارچ که گرفتهاند تعهد

آفتابینشوند!
کرد که باالخره قبول دولت که این دیگر خبر
پاسپورت را در کشور از خروج آقاجری مهر برای
بیاورد. در ممنوعالخروجی از را او و بزند او
شرکت فرصت این که او آقاجری در مورد اعتراض
او برای اجازه این دست داده و از را کنفرانس در
به جایی است سهراب مرگ از بعد مانند نوشدارو
تو کنفرانس بدون که دادهاند: و جواب نرسیده

شده! برگزار

مسعود ناصری
massoudnassei@comcast.net

دولت گفته سخنگوی به این که دیگر خبر
جمهوریاسالمیشهرامجزایریراسربازان گمنام
عکس های کردهاند. دستگیر و پیدا زمان امام
او اونشان می دهد که از دستگیری منتشره بعد
گفته واقع شده است. کتک و شتم و ضرب مورد
رشوه که برای چک هایی از یکی دوتا که شده
بوده ماموران کشیده برای از زندان فرار جهت

بوده اند. محل بی
امسالبهادعای سازمان آخر اینکهنوروز خبر
ایرانیانبیشتریبهمسافرتخواهند ترابری، راهو
خود سفر برای اتومبیل از آنها بیشتر و رفت
کلیه ادارات استفاده خواهندکرد.درهمینراستا
سرتاسر دفندر سازمانهایمتوفیات و کفنو و

درآمده اند! آمادهباش حالت به ایران

یونانیان کربالی
داستان که هالیوودی  «۳۰۰» فیلم این
یک میلیونی خشایارشاه خوردن لشگر شکست
پرشین رادر مقابل لشگر۳۰۰ نفرییونانیبهتصویر 
ایرانی جامعه در فراوانی جنجال و جار کشیده،
چیزی یک انداخته است؛ راه ایران به از خارج
عصر به ولی مصدق خیابان اسم از تغییر بیشتر
از بزرگتر بزند. توپ اروپا توی دایی علی که این و
جولیدر تخت تهران و آنجلینا حضور شانپندر
کورش. قبر شدن بزرگتر از غرق حتی و جمشید
شاه خشایار را جنگ این می گویند ایرانیان
یونانیان بردهومورخینبهاینامرمعترفبودهاند.
و یعنیهرودوتیونانیبوده مورخشما می گویند
ایرانیان حسابی قاطی گفتهاست. به ما راستش را
حرف یا کنند قبول را هالیوود حرف که کرده اند

مورخ یونانیشان را!
مذهبیهایایرانیخیلی ملیـ طرفدیگر از
کوچک لشگر طرف جنگ یک کردهاند. از قاطی
میلیونی  لشگر یک برابر آماده شهادت ۳۰۰ نفره
دیگر سوی از مذهبی و و بسیار عزیز است چیزی
جنگی هیچ که غلط کردهاند یونانیان میگویند

باشند! برنده را

ناپلئونی جان دایی ایرانیان عکسالعمل از
کشیدن تصویر به میگویند که گذشت نباید هم
حیوان و صورت اهریمن شاه به خشایار لشکر
که بوده روو کارل و بوش جورج برنامههای از
حمله مثابه به را  ایران  به  حمله  میخواهند
رای و توجیه کنند بد آدم های اهریمنان و به

دهند. فریب را آمریکایی دهندگان
و اینترنتی  شکایتهای  بازار که  زمانی در 
نمایش به اعتراض برای امضا هزاران جمعآوری
درآمد فیلم سازندگان است، داغ بسیار فیلم این
میگذرد. دارد هم دالر صد میلیون از فیلمشان
هم دانمارکی کاریکاتوریستهای میان این در
کار خودشان جدید کاریکاتورهای روی دارند

میکنند...

احمدی نژاد        
آمریکا  ویزای  و

تمام توانست پافشاری با باالخره احمدینژاد
در جلسه برای شرکت را به آمریکا ویزای ورود
شورایامنیتسازمانملل بگیرد.ازطریقیکیاز
ادارههوم لند رفقا کهدخترخاله اشنیمهوقتدر
عبارتیادارهجدید امور مهاجرت یا به سکوریتی و
احمدینژاد با مصاحبه نوار توانستیم کار میکند
علت به بیاوریم. دست به را آمریکا سفارت مامور
این و محل سفارت افشای از این نوار بودن سری
چون دوست معذوریم بوده کشور در کدام که
این دیگر به ما از صورت این گفته که در غیر ما

داد. نخواهد نوارها
بنشینید. صندلی رویاین بفرمایید ـ مامور
خوبه. زمین جا روی ـ همین احمدینژاد ـ

در من رو که روی صندلی لطفا بنشینید ـ
بگیرم. قرار شما روی

توقعهای چقدر آمریکاییها شما باشه. ـ
دارید. زیاد

کنم. بررسی مدارکتان را بدهید ممکنه ـ
بفرمایید. ـ

همه مدرک دارید؟ اینها کاغذ و چقدر ـ
شماست؟ ویزای پرونده به مربوط

هم را نطقم کاغذهای ببخشید، اهه ـ
من نطق از همه میدانم آن ها. قاطی گذاشتم

کرد. کیفخواهند
میخواهید، ویزایی چه بفرمایید ممکنه ـ

توریستی؟
هر گفت من به الریجانی آقای نمیدانم. ـ
مال شو مطمئن فقط بگیر دادند که ویزایی

آمریکاست.
ویزای میشود نباشد  اگر  توریستی ـ
تروریستی ویزای  مسلما تجارت، و  کار نوع

نمیخواهید؟(مامورمیخندد)

و هم توی میرود اخمهایش احمدی نژاد
میگوید:لطفاجوکنگویید.مناهلاینحرفها

من خیلی جدیهستم. نیستم.
نیستید؟ جوک اهل ـ

زنان به راجع آمدم هم بار یک اصال، ـ
جوک بگویم خوب و خوشمزه چیز یک گیالنی

درآمد. آب از
بمانید؟ آمریکا در میخواهید چقدر ـ

هستم امنیت در شورای ساعتی چند یک ـ
از «ساکس» میخواهند بچهها هم سه روز دو و

خریدکنند.
میگویید؟ فیفت اونیو» را ـ«ساکس

توی مطمئن نیستم را نمیدانم، آدرسش ـ
خیابانیاست. چه

همراه سفر  این  در هم شما  خانم  ـ
شماست؟

این ببیند داشت اصرار خیلی بله، ـ
چادرهایی نوع چه «ساکس» فروشگاه

دارد.
و ۳۳ خدمه  شما برای۲۶ بادیگارد ـ
چه کردهاید. ویزا تقاضای هم هواپیما

است؟ خبر
ایران بیاید بوش اگر به آقای جورج ـ
خودش با را نفر  میکنید چند  فکر

بیاورد؟
بوش است. اون آقای ـ

از من اوست. کمتر از کجایم من ـ
می آیم. و تمدن تاریخ سال ۲۵۰۰

تاریخ  ۱۴۰۰ سال از شما میکردم فکر من ـ
تمدنیهاهستید.

شوخی نکنید. گفتم که ـ
زیاد کمی خواستهاید که ویزاهایی تعداد ـ
لیست از باید نیست. چندتا را منطقی است.

بیاورید. در
نده. این ویزا و این و این خوب به خیلی ـ
شدهاند. من بادیگارد الکی پدرسوخته ها این
از و بروند بکنند مجانی میخواهند مسافرت
اخالق خالف چیزهای اونجوری مغازه های اون
عربستانبه بهانه تویسفر هم آخر بخرند. دفعه
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فروردین): ۱۳) اپریل ۲ دوشنبه
مبارزاتگذشتهمردمایـران پارهایاز مروریبر

ناظر مهدی دکتر سخنران:

فروردین): ۶) مارچ ۲۶ دوشنبه
«مدرنیـزم»،بحثیدربارههنرمدرن

و انگلیسی فارسی ادبیات استاد قنادان، رضا سخنران: دکتر
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شدند. هواپیما سوار حج
ایراندارید؟ باید خانه ایدر ملکیا آیا شما ـ
به عالیقی دارید که مجبور ایران در کنید ثابت

برگشتن هستید.
است تهران من در عکس خانه این بله ـ

آوردهام. کنید، عکسش را مالحظه
کوچکی! خانه چه ـ

تمام شدن فعالیتهای انشاءاهللا بعد از ـ
من به بزرگتر خانه یک است قرار هستهای

بدهند.
بخواهد برای کسی که نیست این خانهای ـ

دارید؟ دیگری مدرک برگردد. ایران به آن
مدرکی؟ چه ـ

در ثابت کند شما نمیخواهید که چیزی ـ
می گردید. بر به ایران و بمانید آمریکا

باید برمسرپرستی  کاردارم که آقا،من۱۰۰ تا ـ
نطق ۱۰۰تا میخوابه. مملکت من بدون کنم.

بدهم. انجام باید
ـمنظورتان شوراندنمردمبرای گفتن«مرگ

آمریکا»ست؟ بر
وظایفرییسجمهوری اینهمقسمتیاز ـ

آمده. اساسی قانون در که است
ویزای برای شما  مدارک بسیارخوب.  ـ
عدم متاسفانه ولی است کافی دیپلماتیک
آمده آی» بی. «اف. از  که شما سوءسابقه
سفارت کاردار با باید نیست. درخشان زیاد

مشورتکنم.
ـمنکهتویاونتقاضانامهنوشتهامشخصی
گروگان و رفت باال سفارت شما  دیوار از که
آمریکاییها شما بودم شنیده نبودم. من گرفت
آن برایتان همه چیز راست است مگر خالف

ثابت شود.
آیه و قسم باید که ایرانی ها شما برعکس ـ

نمیگویید؟ دروغ که کنید ثابت و بیاورید
دقیقا! ـ

متقاضی عادی یک اگر که شما میدانید ـ
میشد رد تقاضای شما مدارک با این بودید ویزا

نمیگرفتید! ویزا و
میدانم. ـ

اصطالح به نصف که میدانید حتما و ـ
طرف از هواپیمای شما خدمه بادی گاردها و

پلیسبینالمللیتحتتعقیبهستند؟

میدانم. ـ
متولدیککشور«محور ـومی دانیدکهشما
شیطان»هستید؟میدانیدکشورتانجزولیست

بینالمللیاست؟ حامیانتروریسم
میدانم. ـ

شخصی با برای ویزا صدور که و میدانید ـ
دارد؟ اسالمی چقدر محدودیت اسم یک

و نیست اسمم محمد شکر که را خدا ـ
محموداست.

شانس آوردهاید. قسمت را این ـ
ویزای نه؟�ـ یا میدهید را ویزا باالخره ـ
و تایید شده بوش جورج شخص از طرف شما
احمدی نژاد پاسپورت توی مهر (یک است آماده

میکوبد).
چی بود؟ برای مصاحبه پس این ـ

ـهمینجوری.فقطمیخواستیمبابچههای
باشیم! مدتی سوژه خنده داشته یک اداره

ملی شماره
به وزارت ثبت احوال وابسته سخنگوی اداره
صدور کار کرد جمهوری اسالمی اعالم کشور
و سکنه نفوس کلیه برای ملی کد یا شماره 
بودبا شهرهایمختلفکهچندی پیشآغازشده
شهروند هر زودی به میرود و پیش کامل سرعت

بود. ملی خواهد شماره صاحب یک ایرانی
اطالعات اخذ شماره ملی برای این گفت او
و کیفری و جنایی مالیاتی، امور مورد در آمار و
او بود. خواهد حیاتی بسیار مردم دیگر سوابق
دولت در ملی شماره طرح موفقیت از گفت پس
هم به را مذهبی شماره یک که است صدد این

اضافه کند. سیستم کامپیوتری خود
نداد زیاد  توضیحات  طرح  این مورد  در  او
برای مذهبی شماره این که می شود گفته ولی
به به شدت که است افرادی تفکیک شناسایی و
لیستحقوق در افرادیکه وابستههستند. رژیم
اشارهای برای انواع به و دارند نامرئی دولت قرار
خیابان ها میروند، به تظاهرات و ضد تظاهرات
همانهاییکه زن هاودانشجویانرا کتکمیزنند
است تهران در که یک پایشان همانهایی البته و

بیروت! در دیگرشان پای و

نشد هم امسال
که لوسآنجلسی رسانههای انتظار برخالف
سوری چهارشنبه جشن میکردند پیشبینی
خیابانها به مردم و باشد آتشین بسیار امسال
رژیم ایراناتفاقمهمیصورتنگرفتو در بریزند

سرنگوننشد!
هزار سه دو و شده دستگیر نفر هزار از غیر به
ترقههای را با خود دماغ و و گوش چشم که نفر
که وطنی مونتاژ و چین (ساخت مندرآوردی
دستوراتایمنیآنهابهزبانانگلیسیبودوکسی
کور و دادند دست از نفهمید) و نخواند را آنها
رسانهها خوراک که مهمی خبر گشتند، علیل و
مسابقه چون  فعال نبود. خیابانها در باشد
گنجی فعالیت و اکبر کار نیست در فوتبالی هم
هم کراوات به زدن حاضر (و حتی ندارد زیادی
نشده)،رسانههای لوسآنجلسی تصمیمگرفتهاند
خود اصلی کار آینده به دانشجو»ی سال «روز تا
و قطعات هنری زشت یعنی فروش فرشو جواهر

و منتظر بمانند! برگردند

جلسه  یک نوع
آشتی ملی

بوخوالد آرت شادروان یاد به
از دوست پسر یکی رفقا که طریق یکی از از
دخترانژنرالهایآمریکاییمستقردربغداداست
به خفن بسیار بسیار مکالمه نوار یک توانستیم
نفر از چند گفت وگوی این نوار دست بیاوریم.
از چندیننفر سرانارتشائتالف اشغالعراق با
گفت وگو گویا است. عراق سنی و سران شیعه
شده سری انجام بسیار محلی چادر در یک در
این از هدفشان انگلیس و آمریکا ارتش سران و
کشتار مشکالت که بوده این نیمچه کنفرانس
ازعراقیانشورشیو سربازانخودراحلنمودهو
ادارهکنندهجلسه آن شبه نظامیکمکبگیرند.
بریتانیا ژنرالیاهل میآید بر او لهجه از چنانکه
آغازمیکند.کیفیتنواربه میباشدواوجلسهرا
انفجار همچنین و باد و شن شدید صدای علت

پسزمینه در خمپاره و مسلسل شلیک و بمب
محلکنفرانس زیاد جالبنیست.

آمدید. اینجلسه به ژنرال:خیلیممنونکه
راحل بایدمشکلبزرگاینکشتوکشتارها ما
کشته  ۱۵ سرباز ماه اخیر عرض در کنیم. ما
التماس شما به شخصا آمدهام من داشتهایم.

بسه. دیگه که کنم
صدام شر از شما را دیگر نکشید، ما را ما ...
ما به نیست که حق خالص کرده ایم. حسین

حملهکنید.
کنیم؟ پسچکار نمایندهسنیها:

را بکشید! ژنرال: همدیگر
بله؟ نمایندهشیعهها:

سرت؟ به زده سنیها: نماینده
اگر که میدانید نمایندهسنیها: به ژنرالرو
تبدیل را شما کار بیایند کشور سر شیعهها این
بهجاییمثلایرانمیکنند؟آیاشمامی خواهید

بشود؟ مثل ایران کشورتان
اصال. نمایندهسنیها:

ژنرال:آفرین.برایشماوالیتفقیهمیآورند.

نصفمملکتشمامیشود آخوندومداح.بیشتر
اقتصادتان برایعزاداریتعطیلهستید. سالرا

گرسنگی خواهید مرد. از خراب میشود 
بر شیعه، مرگ بر مرگ نماینده سنیها:

کافران.
این تمام شما شیعهها: نماینده به رو ژنرال
پیدا دموکراسی دست دادهاید که به قربانیها را

درست است؟ این کنید. آیا
صد. در صد بله، شیعهها: نماینده

باید اکثریت هستیدچرا ژنرال:وقتیشما در
آدم را رابگردانندوشما اقلیتسنیهاکشورشما
حسین صدام اینها رییس مگر نکنند. حساب

بود؟ شما نکرده را با کار این
درستاست. بله، شیعهها: نماینده

بهدستبگیرند، را زمامامور اینها اگر ژنرال:
و نصف میکنند حذف را شما تعطیالت تمام
کردها آیا شما میفروشند. کردها کشورتانرا به

دوست دارید؟ را
را. فقطکردهایشیعه شیعهها: نماینده

سنی بیشتر کردها ولی میدانید که ژنرال:

شوخی عکسی

می شوم! تسلیم که من آمدند، آمریکائی افکنهای بمب وای ای ـ

 بقیه در صفحه ۳۸   

باشد. كمتر هم خانه اجاره از مىتواند شما ماهانه قسط ٭

مى توانید ماهانه چگونه كه گویم مى به شما من ٭
انداز كنید. دالر پس ١٠٠٠ بیش از

مشكالت كه هموطنانى براى مسكن وام دریافت ٭
دارند. اقامتى یا و اعتبارى

حتى ١٠٧ درصد ارزش  ١٠٠ و تا مسكن وام تامین ٭
خانه. خرید وام و جتدید مورد خانه در

صاحب خانه شوید. را داده و فقط بهره وام ٭

وام مسكن با
اى بهره

٪١ كوچكى به

نظیفی ماندانا
سال چهارده از بیش با

جتربه در امور مالى در خدمت
عزیز هموطنان

وام $350,000  =  $1,126.00 قسط ماهانه 
ماهانه    1,447.00$   =  وام $450,000   قسط

=  وام $550,000    $1,769.00 قسط ماهانه 

بگیرید نظیفى متاس ماندانا با وام دریافت تائید فورى براى
Phone: 703-425- 3700
Fax:    703-425- 6313
Cell:    202-468- 7452

Restriction may apply, call for details

آنها اقساط كوچک وام و منونه ٣

9990 Lee Highway
Suite 550 
Fairfax, VA 22030

Email: MNazifi@dwmcorp.com
Dollarwise Mortgage Corp. is licenced in Virginia by the Virginia State Corporation Commission (licence no. MB-2518loa). Any stated payment may change or 
not be available at the time of loan commitment or lock-in. By refinancing your existing loan, your total finance charges may be higher over the life of the loan.
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Advance Security Mortgage Crop. 
is Hiring: 

Loan Officer With at Least 2 Years of Experince
* Applicant Must Have Certain Amount of Productions Every Month
* Must Be Familire With Most of The Mortgage Products
* Must Speak Both English and Farsi Languges Fluentley
* Benefits is Include: Salary, Commission, and Health Insurance

 Please Fax Your Resume  to 703.356.8228 
   or Email to asm@adsmortgage.com

Contact: Office Manager at 703.356.8884

سال جتربه دو حداقل با وام متخصص عرضه
باشند.  ماه هر در معینی مبلغ تولید به قادر میباید داوطلب * اشخاص

آشنا باشند. وام به برنامههای مربوط با بیشترین میباید ایشان همچنین *
است. الزامی فارسی و زبانهای انگلیسی در محاوره به تسلط *

شده پرداخت کمیسیون اضافه حقوق ماهانه به شوند استخدام که کسانی * به
بود.  برخوردار خواهند نیز سالمتی بیمه و از

فکس    زیر شماره (resume) خود را به جتربیات کاری و ورقه سوابق لطفا
فرمایید. ارسال زیر الکترونیکی نشانی به یا و

   703-356-8228 شماره فکس:
asm@adsmortgage.com الکترونیکی نشانی

 703-356-8884 تلفن شماره طریق از میتوانند متقاضیان ضمن در
فرمایند. حاصل متاس مدیر دفتر ما با

استخدام میکند:
دو ساله،  فرزندی ۳۷ ساله، دارای خامنی هستم
در شاغل حتصیلکرده، ویرجینیا، شمال ساکن
صاحب درآمد عالی، با املللی، بین شرکت یک
زیبارو، اندام، خوش و الغر مجلل، و زیبا منزلی
مهربان، بیان،  خوش اخالق، خوش کالس، با
سرشناس خانوادهای  در بزرگشده هنرمند، 
 ۴٠ آقایی با ازدواج خواهان ایرانیان، جامعه در
عالی،  حتصیالت  با فرزند، بدون ساله، ۵۰ تا

می باشم. آمریکا مقیم و مسلمان متشخص،
بگذارید را خود و اسم من تلفن پیامگیر در لطفا

بگیرم.  متاس با شما تا

703-430-0396

خواهان ازدواج

نیستند شده ذکر شرایط دارای که آقایانی از
سپاس با نفرمایند ـ حاصل متاس خواهشمندم

۱۸ صفحه از بقیه
وسیله تکنیکی به و استودیو در داخل فیلم این
یعنی شد، فیلمبرداری (digital backlot) نام به
پردههایآبینقش تماممدتبازیگراندر برابر در
زمینه پشت بعد صحنههای و میکردند بازی

اضافهمیشد.
ویرایش مورد فیلم برداری، فیلم از بعد
به  ویژه ۲۵۰ جلوه تقریبا و گرفت قرار دیجیتالی
اینمرحله  در انیماتور آن اضافهشد ،۷۰ هنرمند

میکردند. همکاری فیلم پروژه با
تاریخ اساس بر این که فیلم به بپردازیم حال
از پس بزرگ داریوش افسانه؟ یا شده ساخته
از  پیش ماه ۴۸۶  دی  در ۳۶ سال سلطنت 
۳۵ سالهاش  پسر به را جایش و درگذشت میالد
آتوسا، مادرش که ارشه) داد (خشئی خشایارشا
شاهزادهای بود. خشایارشا بزرگ کوروش دختر
ابهتی زیباروی بود. تحصیلکرده، خوشاندام و
داریوشبرایدستگاهسلطنتایران کوروشو که
نظر نیز در را خشایارشا بودند، وجود آورده به
کوروش در همانشکوه سلطه اقوام زیر ایرانیانو
خشایارشا، و داریوش دوران داد. قرار داریوش و
یونانیان و دورانآغازینشکوفاییتمدنیونانبود
تمدن در را خودشان جایگاه که میرفتند نیز
از نویسندگان شماری مشخص سازند. جهانی
در خشایارشا و بعد از داریوش دهههای در یونانی
برای ویژه هویت یک ایجاد برای راهی جستجوی
یونان مقاومت حماسی داستان های یونانی اقوام
ساختند را ایرانعهدداریوشوخشایارشا برابر در
ونشر دادند.ایننوشتهها بعدهابراییونانیان ماند
باشد یونانآنروزگار و برایآتنو عظمتی گواه تا
ایران که اگر بگویند بتوانند غربیان یونانیان و و

«بودهایم». هم ما است»، «بوده
بودن یونانیانآنزماندرباره داستانهاییکه
برای شنیدنش هر چه بود، ساختند، خودشان
که نیز غربی نویسندگان بود. دلکش یونانیها
یونان را دارند که عالقه روزگاران یونانیانآن مثل
داستانها بشری معرفی کنند، این تمدن محور
کتاب هایتاریخی زیادیدر بالبسیار شاخو با را
دلیلوشاهدعقلی برایاثباتآنها مینویسندو

میتراشند.

نوشتههای این از بسیاری در که نکته جالبی
ایناستکهگویا مورخانغربیبهچشممیخورد
نجات ایران برابر استواری آتن در با غربی تمدن
است آن سخن این تلویحی معنای است. یافته
بوده کهدولتهخامنشیبا تمدن بشریدرستیز
تمدن آتنی کاری بکند، با آتن چون نتوانست و
این از بماند. باقی بشریت برای تا رهید تخریب از
جالبتر آنکه میبینیمعموممورخین غربی معاصر
اعترافدارندکه و می ستایند دولتهخامنشیرا
دولتایرانازتمدنبشریپاسداریکردوفرهنگ
خاورمیانهایدردورانهخامنشیمتحولگردیدو
یادیونانمی افتند رسید،ولی وقتی به اوجارتقا به

یکبارهسخنانشانعوضمیشود. به
به  خشایارشا میالد، از پیش سال۴۸۰ در
یونانلشکرکشید،داستانلشکرکشیخشایارشا
گویا داستانپردازانیونانی چنانپرداختهاندکه را
بسیج آتن ضد شهر بر را تمام آسیا خشایارشا
که بنمایاند آن برای هرودوت بوده است. کرده
ابهتداشته، اینداستان آتنخیلی اهمیتو که
شگفتآور به تفصیل هفتم تاریخش کتاب در را
او است. درآورده تحریر رشته به دلانگیزی و
سپاهیان  آمار به را ۳۰۵ و ۳۱۰ کتابش بندهای
ناوهای ومینویسدکه شمار ایراناختصاص داده
 ۲۰۰ و هزار بر پنج افزون جنگ در این خشایارشا
۵۱۷ هزار  از دریاییاش نیروی افراد و بوده فروند
بیشتر بودند.کلتعدادجنگندگان خشایارشا نفر
دلکش داستان در که دریایی و زمینی نیروی از
بر بالغ بودند شده بسیج آتن جنگ به هرودوت
و  یک میلیون که نفر بود، دو میلیون و۳۱۷ هزار

بودند!  افراد پیاده نظام نفرشان ۷۰۰ هزار
دادن جلوه بزرگ فکر در قدر آن هرودوت
برای تراشیدن اهمیت و خشایارشا لشکرکشی
تجربه آتن بوده که با وجود آن که مردی با نیروی
چنین کند فکر که کرده فراموش بوده، دقیق و
مورد خواربار قادر بوده انسانها چگونه از انبوهی
کرانههای چون کوچکی سرزمین در را نیازش

تامین کند. غرب آسیای صغیر و دریای ایژه
به ابتکار نبرد ترموپیل برای تصرف آتن، در
داردانل» روی «بغاز بر از قایق پلی خشایارشا
روی از توانست ایران زمینی نیروی که ساختند

ابتدا در یونان شود. خاک و وارد کرده عبور آن
(Carthage) «کارتاژ» پادشاه با خشایارشاه
نکند. همراهی را  یونانیان وی  تا کرد صلح
یونانیان به ارتش از زیادی تعداد عالوه بر این،
منطقه مردم جمله از پیوستند، خشایارشاه
طوفانی هنگام همین در اما .(Thessaly) تسالی
ایران خسارت کشتی های به و سهمگین وزید
«آرتمزیوم» دریای در  سرانجام  کرد. وارد
جنگ سپاه دو کشتیهای بین (Artemisium)

شکست خوردند. و یونانیان درگرفت
(Thermopylae) تنگه ترموپیل دیگر در نبرد
با ایران نیروی جا تنگی علت به که گرفت در
نخستین برای که اسپارتیها، و آتنیها مقاومت
سرانجام هممتحدشده بودند، مواجهشد. با بار
آستانهشکستبودند ایرانیان که در یکیونانیبه
میرفت. معرفی کرد که به پشت تنگه را راهی
فقط و گریختند از این خیانت آگاهی با یونانیان
همراه به اسپارت، حاکم ،(Leonidas)لئونیداس
۳۰۰ اسپارتیبرجایماندندوهمگیکشتهشدند. 
تصرف به را آتن جنگ این از بعد ایران سپاه

شد نابود آکروپولیس کاخ جنگ طی در و درآورد
دستور به شهر خانههای و آکروپولیس معبد ولی

سالمماند. خشایارشاه
آنچهفیلم«۳۰۰»وفیلمهایمشابهنمیگویند
خالصه چنین می توان را بگویند نمیخواهند یا و

کرد:
ایرانیان. منش خوی و ظاهر وضعیت ـ

نظامی راهبری  و فرماندهی  قدرت  ـ
فرماندهان.

ازغارت ـصلح طلببودن ایرانیانوپرهیز آنها
سلطه. سرزمینهای تحت در و کشتار تخریب و

ساختن فیلم در که نمیرسد نظر باری، به
مادی واقعیت های در تحقیق برای کوششی هیچ
باشد. صورتگرفته اینماجرا معنویمربوطبه و
بهعنواننمونهمیتوانیمبهشکلظاهریایرانیان
گواههمگان، به کنیم. حتیلباسهاشانتوجه یا
زیبایی و آراستگی لحاظ از باستان ایرانیان لباس
که دنیای قدیم همتایی نداشته است، چنان در
زمان آن ارزش در ایرانی هدیه ای بسیار با لباس
ایرانیان لباس کلی طور به میشد. محسوب

و شبیه شنل پوش از یک باال بود عبارت باستان
محل دامن در پوش و که باال پرچین، دامن یک
باالپوش کمر داراییککمربندچرمیبودهاست.
پوششیمانندشنلبوده استدربعضیجلویآن
بلندیباالپوش به بعضیبستهبودهاست. ودر باز
لیفه شکل به کمر قسمت است.در تنه باال اندازه
روی چال پوش جلو باز باال پشت چینهای تمام
میشود. وصل هم به دکمه ای وسیله به گردن
راسته یک نوع اول است: نوع دو ایرانیان بر دامن
ایرانیان لباس چینو دومیدارایدوراستهچین.
رنگهای گیرا با نگاردار خودرا ازپارچه هاینقشو
جنس از ایرانی کاله تهیه میکردهاند. پرشکوه و
و آهن از که کالههای جنگی مگر بوده است؛ نمد

میشده است. مفرغ ساخته
نقش برجسته به این نکات به با توجه حال،
با را و آن توجه کرده تخت جمشید خشایارشاه در
بازیگری«رودریگو سانتورو») با خشایارشاه فیلم(

:مقایسهکنید. مطلب این منابع
 ، imdb پایگاه
ایران تاریخ ، پایگاه ویکی پدیا پایگاه

«۳۰۰» فیلم درباره کامل اطالعات

کردستان بشود عراق دارید دوست هستند.
کنید؟ تماشا را ترکیه تلویزیونهای شب هر و
و میرقصند لخت که بیحجاب نیمه زن های

میخوانند! آواز
استغفراهللا. نمایندهشیعهها:

در ولی آزادی میگذارند هم را اسمش ژنرال:
است. باری بیبند و فحشاء و حقیقت

شما کشور مثل درست شیعهها: نماینده
آمریکا؟

انگلیس! من مثل کشور درست ژنرال:
برشیطانلعنت! نمایندهشیعهها:

راست نماینده شیعهها: به نمایندهسنیها رو
حل را ما اول مشکل بین خودمان باید میگه.
را کشورمان که خارجیهایی این به بعد و کنیم

بپردازیم. کرده اند اشغال
چه خب است. درست کامال شیعه: نماینده

کنیم؟ شروع طوری
برایخدمتبهکشورتانازهمیناالن ژنرال:

شماست. انتظار در بهشت کنید. شروع
نمایندهشیعهباهیجان زیادتفنگبغلیاشرا
از یکی مغز به گلوله و یک میآورد در کتش زیر از
نشستهاست آنسویمیز نمایندگانسنیکهدر

میپاشد. همه صورت روی خون میزند.
و اتوکرده خونهای با دستمالی سفید ژنرال
نمایندهسنی ها به و پاکمیکند رویصورتشرا
به میدهد تکان را کمی سرش میشود. خیره

میکنی؟ که تو چکار این عالمت
این نمایندهسنی ها:مناصال آمادهشرکت در
نیاوردم. کمربندی بمب خودم با و نبودم جلسه
بمب آن به که میز کمربندی را زیر از ژنرال
کنفرانس میز  روی و میآورد در شده  بسته

میگذارد.
این به آماده کامال شما برعکس ژنرال: من

آمدهام. جلسه
سرعت به و خوشحالی با سنیها نماینده
لب لبخندی به با و بهخودشمیبندد کمربند را

میدهد. قرار چاشنی بمب روی را دستش
داری؟ عجله  چقدر بابا، کن ژنرال: صبر

دارند. وقت بهشت کلی باکرههای

کافر شیعههای این باید سنیها: نماینده
کشت. را

نکشیدو را ما قولدادیدکه اولجلسه ژنرال:
درسته؟ کنید. حل را خودتان مشکالت اول

حرفم روی مرد یک مثل سنیها: نماینده
میایستم.

از میبندد و ژنرال کیفسامسونتخودشرا
در بیرونچادر شخصیکتو بیرون میآید. چادر
از کیفرا عینک دودی ایستاده و کرواتی با شلوار

میکند. حمل او برای و میگیرد او دست
دستمال سفید با را صورتش ژنرال عرقهای
شلوارش در می آورد عقب که از جیب دیگری

خشکمیکند.
رفت. پیش خوب که خیلی اینجلسه ژنرال:

بعدیکجاست؟ جلسه
مرتب دماغش روی آفتابی اش را عینک مرد
میکند.بایدعجلهکنیم تاشمالعراقپنجساعت
وقتنشناس آدمهای کردها از و داریم رانندگی

بدشانمیآید.
پایان به بمب انفجار بلند صدای با نوار

میرسد...

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه
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