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آمریکا انتخابات اخبار
انتخاباتی رقابت پایان به هفته چند فقط
سناتور باقیمانده است. ریاستجمهوری آمریکا
براک سناتور گردن با گردن به مککین جان
رقابت حال  در خودمان) آقای اوباما (حسین
با  ۷۲ ساله، که مک کین، جان است. شدیدی
انتخابات این رقابت جریان در زیاد هیجان وجود
خانم انتخاباتی خود معاون سکته نکرده، هنوز
رقبای جان به مانند سگ هاری را پلین سارا
طریق وی را از خود حمله های خود انداخته و

انجاممیدهد.
وجود با و بچه آالسکاست خانم سارا پلین
به زیادی گرمای آمده آن  از که ایالتی سردی
کرده منتقل آمریکا جمهوریخواه حزب طرفداران

آخرین نطق خود سعیکردچپبودن در او است.
بهعنوان بزرگتریننقطه را بیشازحدبراک اوباما
ادعاهایخانم اینکه از بعد عنوانکند. ضعفاو
و با مائو بودنش ایاق و اوباما سابقه در مورد پلین
در بچه های چپ آمریکا و بر این که همه و لنین
توجه گرفتهاند، مورد قرار او به کابینه ورود صف
که داد هشدار پلین نگرفت، قرار مردم قبول و
برای مورالز مانند را اوباما است قرار احمدی نژاد
آینده سال رویزمین در سفره افطار نشستنسر
دعوتکند. هشدارخانمپلینبالفاصلهسهامتیاز
مککین جان به امتیاز چهار و کرد کسر اوباما از
انتخاب مککین اگر که گفته احمدینژاد افزود.

گرفت. نخواهد روزه شود
مککین جان از اوباما بسیار براک آمار طبق
مقابل ۲۰  در آرا، ۸۰ درصد تقریبا است و جلوتر
(البته دارد. اختیار در را مککین، جان درصد
و آلمان و  دانمارک و  سوئد  آمار کشور طبق
جمهور رییس که میخواست او که درصورتی
اوباما براک عاشق اروپاییها شود!) کشورها آن
از خوردن غذایی بعد هستند. آنها می گویند
گوشتخوار) چوناستیک(جورجبوش تکزاسیو
بسیار اوباما) (براک نعنایی آدامس جویدن

لذتبخشاست.

ساندویچ داستان
همین شنیدهاید؟ را ساندویچ داستان
در که را میگویم متری و پانصد هزار ساندویچ
مسابقه در گذشته جمعه است. آمده هم اخبار
در رکوردش بود قرار که دنیا ساندویچ درازترین
کتاب«ثبت رکوردهایدنیایگینس» درجشود،
یک ساندویچ و گذاشتند تمام ایرانیان سنگ
در یکی شترمرغ گوشت با متری پانصد هزار و
ساندویچ این کردند. درست تهران پارکهای از
درست مکزیکی ها که درازی ساندویچ با بود قرار
ته و مکزیکیها سر چون کند. میکردند رقابت
است خشک و معموال سفت که را نان ساندویچ
و برشته قسمت آن عکس بر ایرانیان و می برند

گرفتند که تصمیم داوران دارند، دوست سفت را
باشند. برنده فاصله سانتیمتر سه دو با ایرانیان

مسئوالن که آن از پیش که این بامزه اتفاق
سازمانرکورد جهانیگینسکارثبت اینساندویچ
پایانبرسانند رسمیبه بهطور دستپختایرانیرا
پارک به حاضر در و تماشاچیان ملت گرسنه
چند عرض در را آن و کردند حمله ساندویچ
و فنی جر اشکال این علت به دقیقه بلعیدند!
مکزیکیو بحثهاییبینساندویچسازانایرانیو
ویدیوی کامپیوتری و تلفن طریق داوری از هیات

گرفت. صورت
ایرانیان گفتند: مالما بزرگتره!

ما مال سینیور! نه گفتند: مکزیکیها
بزرگتره!

متره! پانصد و هزار ما مال گفتند: ایرانیان
بده... نشون کو؟ پس گفتند: مکزیکی ها

وایرانیانچونساندویچراخوردهبودندجوابی
دارد... دعوا هنوز ادامه نداشتند.

خبرنگارانمیگوینداگراوضاعاقتصادیایران
اینقدرخرابنبودو ملت این چنینگرسنهنبودند
نامایرانبدونجر وساندویچرانمیخوردند،حتما
میشد! ثبت جهان رکوردهای کتاب در بحث و

هم جیگرها
میگریزند!

باالخرهگلشیفتهفراهانیهنرپیشهایرانیفیلم
دروغها»تصمیم گرفتکه هالیوودی «مجموعه
ایران به دیگر و شده آمریکا مقیم همیشه برای
جانم ترس از گفت: خبرنگاران به او برنگردد.
ممنوع مرا داشتند چون برنمیگردم ایران به
هیچ بدون اتهامهای زیادی می کردند و الخروج
ارشاد وزارت سخنگوی کردند. وارد من به دلیلی
صحت فراهانی گلشیفته حرفهای که گفت
و ایشان موقتی بازداشت و بازپرسی و ندارد
الخروجبودن ضبطپاسپورتدلیلیبرایممنوع

است! نبوده او
بزرگ پدر نقش که تهران، «کیهان» روزنامه

مقاله طی میکند، بازی را جمهوری اسالمی
پیراهن را فراهانی گلشیفته فرار گستاخانهای
عثمانکردونوشت:«ساالنهبیشاز۸۰۰ هزارزن 
آمریکا به هالیوود بهانه جهانبه سراسر از دختر و

میآورند. به فحشا رو میشوند و قاچاق
شدید از نارضایتی اظهار ضمن این روزنامه
بدون لباس پوشیدن و فراهانی گلشیفته حرکت
که کرد اشاره او توسط اسالمی حجاب رعایت
اینک مغزها»ی مملکت از «ربودن بعد دشمن
است! کشور برآمده ربودن «جیگر»های صدد در
را فرار و ربودن بین فرق کیهان سردبیر [ظاهرا

نمیداند.]
دختری  ۸۰۱ هزار اشاره به بدون این روزنامه
مهاجرت عربی امارات کشور به و فرار ایران از که
دهد دستور که خواست ارشاد وزیر از کرده اند
را برای چند ملیتی و زبانه تولید فیلمهای دو
بدینوسیله و نماید اعالم غیرقانونی همیشه
اسالمی جمهوری در فحشا بیشتر گسترش از

پیشگیرینماید!

اخبار ورزشی
فشار زیر اسالمی، جمهوری سرانجام
که شد مجبور فوتبال، بین المللی فدراسیون
فراهم استادیومهای ورزشیرا زنان به امکانورود
کرده تهدید فوتبال بینالمللی فدراسیون نماید.
شرکت ایران همکاری، عدم صورت که در بود
قرن تا پایان و شده ممنوع مسابقات آینده در
میزبانیهرگونهمسابقات المپیک  میالدی از ۲۵

شد. خواهد محروم
ابراز ضمن  ورزش، سازمان سخنگوی 
و فقها تایید با  اعالم کرد که خود، نارضایتی
به دختران و زنان بعد ورود به این از روحانیان
ملی تیم مسابقات انجام روزهای در ورزشگاهها
اما اضافهکرد اینسخنگو بود. فوتبالآزادخواهد
از ورزشگاه هایدیگرجدا در قراراستمسابقاترا
برگزار آنجایگرفتهاند زناندر ورزشگاه هاییکه

نشان بزنند. دو تیر یک با نمایند تا

و نفت وزارت اطالعیه
انرژی

عزیز هموطنان اطالع  به وسیله بدین 
اداره هواشناسی پیش بینی به توجه میرسانیم با
موردسرمایشدیدزمستان جمهوری اسالمیدر
پیشبینیکارشناساناداره خودمان امسالو نیز
طبیعی و توزیعصحیحگاز عدم و در موردکمبود
مورد در خارجه امور وزارت پیشبینی همچنین
دالیل (به ترکمنستان از گاز واردات محدودیت
پیش بینی علت به همچنین و موجود) سیاسی
دریافت تاخیر مورد در جمهوری ریاست دفتر
«چک پول»های بشکههاینفتبرسر سفرهها،از
همین اکنون لوبیاچیتیهایخودرا درآب خیس
شوید. «گاز» آماده کمبود با برای مقابله و کرده
مشترکین و عمومی مشتریان روابط اداره

و خداحافظی
آمرزش تقاضای

یک کمپین امضای برای چون وسیله بدین
از شده بلوک سایتهای  عازم امضاء  میلیون
و آشنایان دوستان کلیه از دولت هستم سوی
خداحافظینمودهوبرای آرامشروحخودتقاضای

مینمایم. آمرزش و دعا
حقوق زنان فعال ـ زهرا حسینی

مرغ؟ تخم یا مرغ
من ساعتهای روشنفکر از رفقای بسیاری
مرغ تخم یا بود مرغ اول که این درباره متوالی
که نقطه کسی می کنند. مناظره و هم بحث با
از هستم. من آنها میگذارد بحث بر را پایان
بود مرغ سوخاری سئوال میکنم: آیا اول آنها

مرغ بریان؟ یا
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Retirement: 401k plan, asset allocation
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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) ۶) اکتبر ۲۷ دوشنبه

مدنی جامعه درباره
ناظر مهدی سخنران:

آبان) ۱۳) نوامبر ۳ دوشنبه

کانون عمومی مجمع
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

می گرفتم. میبست خشکشویی که این از قبل را عمامهام باید -

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 ۳۰

این روشنفکران بیشتر چه میکنم هر فکر
کنیم سرگرم  اینجوری  بحثهای  با  را قالبی 
منفعت و نفس راحتتری کشیده بشری جامعه
امتحان ندارید قبول اگر گرفت. خواهد بیشتری

کنید!...

حفاظت دفتر اطالعیه
جمهوری منافع

واشنگتن در اسالمی
بدینوسیلهبهاطالعهموطنانیکهدرمراسم
ریاست آقای احمدینژاد، اخیر  افطار و خیریه
ورودیه و جمهوری اسالمی، بدونپرداخت صدقه
میرساند بودند شده وارد سالن عقب درهای از
نظیر مرکز این سرویس های از استفاده برای که
و پاسپورت و تجدید وکالتنامه، تمدید تصدیق
را خود ورودیه و زودتر صدقه هرچه دیگر خدمات
یا بنیادعلویارسال و مالی اینمرکز امور دفتر به
وقفهایحاصل درخدماتدریافتیآنها نمایندتا
هموطنان مومنانه عملکرد و همکاری نگردد.
آمریکایی سایر شهروندان متمدن همسان عزیز
مورد نمیشوند وارد سالن درعقب از معموال که

خواهد بود! این دفتر کمال امتنان
جشن ها عمومی و برگزاری روابط بخش

اقتصادی اخبار
نرخ که بانک مرکزی ایران گفت سخنگوی
خواهد  ۲۹ درصد حدود امسال تابستان در تورم
و زیاد تاخیر با را که آمار این از سخنگو این بود.
ایران ملت از کرده منتشر پاییز دوم ماه شروع در
نرخ البته گفت: سخنگو این کرد. عذرخواهی
مستضعف طبقه محروم و فشار زیادی روی تورم
خرید به قادر قبال هم اصوال آنها نداشته چون
را تورم تا نبودهاند سرویس و کاال هیچگونه 

حسکنند!
افزایش نرخ با که کرد اضافه همین سخنگو
 ۲۹ تورم روند افزایش باید هزار تومان به دالر

درصدی به حدود۴۰ درصددرفصلپاییزامسالرا 
پیشبینیدقیق گفت: او ندانست. تصور خارجاز
نرختورمدر پاییزامسالرادرابتدای فصلزمستان

رساند! همگان خواهیم اطالع به

استخدام آگهی
القاعده سازمان

و استعفای بوتو بینظیر خانم دنبال ترور به
شعبه القاعده، سازمان مشرف، پرویز آقای
خود تروریستی کادر  برای گسترش پاکستان،
استخدام قاتل و خرابکار بی کله، آدم تعدادی
باشند: زیر دارای شرایط متقاضیان باید میکند.
به آشنا ولی  دانشگاهی نداشتن مدرک ـ

خواندن و نوشتن.
بدون حملههای انتحاری سابقه در داشتن ـ

جراحت و خراش.
کوهستانی و اقلیمی  شرایط به  آشنایی ـ

پاکستانوکشمیر. افغانستان،
بمبهای خانگی ساخت امر تخصص در ـ

دستی. و
رژیم طالبان در کار سابقه سال حداقل دو ـ

افغانستان.
سابقه  و سنی  رشد  سال  ۱۲ حداقل ـ

مادرزادی. عقبافتادگی ذهنی و
و عراق، لبنان ایران، به آمادگی مسافرت ـ

آمریکا. کشورهای زیر سلطه سایر
یک با همراه را خود تقاضانامه متقاضیان
نمایند: ارسال زیر نشانی به ریشدار عکس قطعه
سوراخ سوم، غار تورابورا، کوههای پاکستان،

پنجم
تروریست پرسنل تعلیم و کارگزینی اداره
(Equal Opportunity Employer)

کشور وزارت اطالعیه
درجه اخذ و تحصیالت ادامه برای  چون
در اقامت و انگلستان راهی خود دانشگاهی
کلیه از وسیله بدین هستم آکسفورد دانشگاه

از خداحافظی به که موفق آشنایانی و دوستان
مراتب همچنین میطلبم. پوزش نشدم آنها
کادو هایدوستان و دریافتهدایا از را خود تشکر
آشنایانبنیادگرا کهجهت دکوراسیونخوابگاه و
کردهاند مرحمت آکسفورد دانشگاه در اینجانب

می دارم. اعالم
کشور وزیر ـ کردان علی
آکسفورد دانشگاه سابق دکترای دارای

عمیق افکار
این نوح حضرت اگر کنید، قضاوت خودتان
میمکند آدم را خون که کثیف سمج و پشههای
جای االن به من نمیکرد خودش کشتی سوار را
جغرافیای در تمامی خاراندن خود ساعت دو
گذاشتن برای فراوان دقایق کردن سپری و بدنم
میتوانستم خارشپشه ضد مخصوص پمادهای
کنم تلویزیون تماشا دوسهساعت کتاببخوانمو

کنم! صرفهجویی وقتم در کلی و

تلفنی شوخیهای
ایـران با

همانطورکهدرشمارههایقبلنوشتمرفیقی
پخشکارتهایارزان قیمتتلفن کار در دارمکه
رفاقتچند ایراناست. برایتاننوشتمکهاز سر به
بهمن کارتمجانیتلفنبدون محدودیتدقیقه
بزنم. زنگ خواست جا دلم هر به که است داده
کارتها این اضافی دقایق با نمیدانم که وقتی
چکارکنمتلفنرا برمیدارمو برایشوخیشماره
دقایقی با هموطنان و گرفته را در تهران تلفنی

میشوم. مشغول گپ زدن به ندیده لبخند

اول تلفنی مکالمه
الو؟ ـ

بفرمایید. ـ
حسینزاده؟ آقای منزل ـ

بله. ـ
تشریف دارند؟ آقای حسینزاده ـ

نیستند. نه ـ
شما؟ ـ

هستم. پسرشان من ـ
شما؟ اسم ـ

ـحسین.
جالب! یعنی آقای حسین حسینزاده چه ـ

هستید.
بله. ـ

نیستید؟ زاده حسین زاده که مطمئنید ـ
نمیدونم... ـ
سالته؟ چند ـ

سال. ۱۴ ـ
هست؟ مادرتون خونه ـ

برم صداش کنم... بله. گوشی دستتون ـ
الو؟ ـ

بفرمایید. بله ـ
حسینزاده؟ خانم ـ
بله خودم هستم. ـ

مادر سالم ـ
و سالی ندارم. سن مادر چیه. من ـ

خواهر. سالم باشه. ـ

شما؟ شد... بهتر ـ
مستضعفین بنیاد از هستم علیزاده من ـ

میزنم. زنگ
داشتید؟ چکار بفرمایید. ـ

جمهوری محترم ریاست آقای احمدینژاد ـ
آنها از و بزنیم زنگ مردم به که خواستهاند ما از

تقاضایکمککنیم.
مسجد به اندازه کافی به ما که کمکی؟ چه ـ
میکنیم. کمک گداها متولی و  و جمعه امام و
دارد اصال جنبه مالی این کمک نه خانم. ـ

نمیشود. مربوط مذهب به
میخواهید؟ کمکی چه ـ

ـبعدازاین کهآقایاحمدینژاد صحبتآوردن
پیشکشیدمتوجه شد پول نفتبرسرسفره ها را
قرار ندارد. وجود کافی برای همه اندازه پولبه که

بگیرد. صورت مقداری تعدیالت شده
و لبنان به پولها را فرستادند که این برای ـ

میآورند. سودان. معلومه کسری و سوریه
این تلفن ندهید. سیاسی شعار شما لطفا ـ

می شود. کنترل دارد
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در صفحه مقابل   بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

در صفحه روبرو   بقیه

۱۵ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه
حاال منظور؟ خب ندادم. سیاسی شعار ـ

چک آن هنوز شما که اگر گفتهاند ایشان ـ
فرستادهایم ماه پیش سه که دو نفت پول بانکی
خدا دولت برگردانید و به را نقد نکردهاید آن را

عوضتانبدهد.
حرف چی به راجع چک؟  کدام بله؟ ـ

میزنید؟
هزار و چهارصد دو میلیون چک همان ـ

خانواده فرستادیم. و شما که برای تومانی
چک؟ کدوم نگرفتیم. چک ما آقا... برو ـ

مادر... نگو دروغ ـ
مادر! که نگو گفتم ـ
دروغ نگو خواهر! ـ

و چرت چرا نگرفتم. دولت از چکی من آقا ـ
تلفنیهستی؟ مزاحم پرتمیگویی.

بنیادمستضعفان زنگ از گفتمکه نه بخدا. ـ
بوده؟ کجا دروغم میزنم.

به کرده پیدا ربط نفت بشکه پول چرا حاال ـ
بنیادمستضعفان؟

آقایاحمدینژادموجودی نشنیدیدکه ـمگر
پولنفت میکنند و خودشاناداره ارزی را ذخیره

است. ایشان دست

نه! ـ
فروش است. پیش ایشان هم چک دسته ـ
میره بعد و ما بنیاد توی میآید اول هم نفت

بیرون.
یا دارایی وزارت می رود کردم فکر من ـ

بیرون. میاید بعد خزانهداری
تلفن نزنید. سیاسی حرفهای که گفتم ـ

کنترلمیشود...
نگرفتیم. دولت از چکی ما بگم دفعه چند ـ

ـمطمئنید؟
سه دو کوچک فقط یک چک درصد. صد ـ
عوارض اشتباه مال که فرستادند پیش سال

بود. آب
خرج را آن و نکرده نقد شوهرتان مطمئنید ـ

نکرده؟ دومش زن
چیه؟ منظورتون بله؟ ـ
ـهمینجوریگفتم...

نه؟ هستی مگر مزاحم تلفنی ـ
مزاحم تلفنی که میآید من صدای اصال به ـ

باشم؟
توی بخوره نفت ایشاال اون بشکه آقا... برو ـ

مزاحمت... سر
تلفن... قطع بوق صدای

دوم تلفنی مکالمه
الو؟ ـ

بفرمایید. بله ـ
شما؟ خانم. سالم ـ
کی کار داشتید؟ با ـ

شما... با ـ
شما؟ ـ

منمدیگه.
می زنید؟ زنگ کجا از

آمریکا. از ـ
چکار دارید؟ ـ

تازه سیتیزن شدمدنبالزن میگردم بگیرم ـ
شدهام. خسته دختر دوست از آمریکا. بیارم

بله؟ ـ
دارید؟ لیسانس شما ـ

فهمیدید؟ کجا از بله. ـ
تهران لیسانس تو دخترها شنیدم همه ـ

دارند.
حاال منظور؟ ـ

صدات خیلی قشنگه. ـ
مرسی. ـ

مثل«صاد» وقتی که«سین» را ـمخصوصا
تلفظمی کنی.

بله؟ ـ

خواهرت؟ یا خوشگلتری تو ـ
ندارم. خواهر من ـ

برادرت؟ یا خوشگلتری تو ـ
نشو. مزاحم آقا برو ـ

این دقیقه هر برای میدونی چیه؟ مزاحم ـ
چقدر پول می دهم؟ با این کارت ها تلفن

نه! ـ
به تومان پانصد و  هزار چهار  دقیقهای ـ

اضافه تاکس.
دیگه تاکسی گرون؟!... چه وای! ای ـ

چیه؟
فکر مالیات. من یعنی تاکس. تاکسی نه، ـ

بلدی. انگلیسی و داری لیسانس کردم
نه... ولی خیلی زیاد بلدم ـ

آکسفورد دانشگاه مدرکتو از هم تو نکنه ـ
گرفتهای؟

نکن! شوخی ـ
کارت برات گرین یا نه؟ زنم میشی حاال ـ
و کنی آشپزی برام اینجا میارمت می گیرم.

لباساموبشوری.
لباساتو خودت نامزد دارم... من برو آقا... ـ

بشور...
نامزدت؟ خوشگلترییا تو

جانت... عمه ـ

خالی از شوخی

حتی رنگين پوستها، و اقوام ديگر، و مليتها
اقليت که ـ ايرانيان از  برخی میدهد. نشان
سياهها، میدهيم ـ شکل در آمريکا را کوچکی
و مهاجران افغانیها،چينیها هندیها، عربها،
را (اسپانيش)ها التين آمريکای کشورهای از 
میپندارند آنها از برتر را خود و پست نژادهايی
رنگ پوست و قومی، ملی و غرق بیهمتايی و
می زنند. واقعيت اما آنان به تحقير خود، دست
ايناستکهاقليتايرانیدرآمريکافاقدموقعيتو
وضعيتسياسی،اقتصادیوفرهنگیاقليتهای
نگاهی بیغرضانه اينجامعهاست. اشاره در مورد
سياسی، اقتصادی وضعيت به تعصب دور از به و
و ميهنمان، نيز آمريکا، و ايرانيان در فرهنگی و
حس برای بر جامعهمان، جايی حاکم حکومت
و مليتها به نسبت برتری طلبانه درک و تصور و
باقی نمیگذاردجز و رنگينپوستها، اقوامديگر،
ميان نژادپرستانه در فرهنگ جان سخت حضور

ايرانيان. از دست اين

نژادپرستی و ما

طرفداران ـ نظام ضد نیروهای (بین چالش و
ـ خاورمیانه کشورهای در ملی حاکمیت استقرار
سوی از جهانی نظام هژمونی طلبی و سو یک از
میلیتاریسم با اعمال حوزه نظامی در نه دیگر)
و فشار اعمال  (با دیپلماتیک حوزه در  نه و
است. حل قابل ( سازش و مذاکره یا و تحریم
نظامی ، عقبنشینی های هم و پیشرویها هم
آشکار تضاد چوندر دیپلماتیکآمریکا سیاسیو
دخالت (حضور و منطقه خواست خلقهای با
حقوق از بهره مندی سرنوشت و تعیین در مردم
آزادیهای گسترش حوزههای در بهویژه ملی
نتیجه است ، در اجتماعی ) عدالت دموکراتیک و
شدن به جا قابل جا و ناکام موقتی، شکننده و

بود. خواهند
تجاوزات مقابل در  ما  حاضر حال در
آمریکا تروریستی سیاستهای و میلیتاریستی
دولتهای سیاستهای سرکوبگرانه و سو یک از
کمپرادوروضدحاکمیتملیازسویدیگر،شاهد
سیاسی، دخالتگر جنبشهای حضور و ظهور
اجتماعیواقتصادیمردمانکشورهایخاورمیانه
شدن قویتر و گسترش حال در دائما که هستیم
عدم امنیت احساس که است هستند. پرواضح
در و متحدینش آمریکا هیات حاکمه هراس و
و بینالمللی» «تروریسم از هیچوجه به منطقه
و «گردنکش» و «محور شرارت»  دولتهای
بومی حاکم کمپرادورهای موقعیت از بیثباتی یا
گسترش بلکه نیست، منطقه کشورهای در
جنبشهای دخالتگریمستقیممردم کشورهای
نیروهای افق تصویر و ایران، بهویژه در منطقه،

بر اینحرکتها، مترقی ناظر دموکراتیک و چپ،
در هراس و امنیت عدم احساس علت العلل
دولتهای از بعضی و آمریکا حاکمه هیاتهای
اروپایآتالنتیک است. راس نظام جهانیبا اعمال
حضور ساختن قانونی و عراق با امنیتی معاهده
برایرودرروییهای صرفا را بالمنازعنظامی،خود
استقرار طرفدار  نیروهای با جدال و  طوالنی
سرنوشت حاکمیتملی (استقرار حقمداخله در
سرمایه) آماده جهانی نظام از و گسست خویش

میکند.

نیروهای و وظیفه ایران موقعیت
ملی حاکمیت طرفدار

دولت طرف از تدارکات این نگارنده نظر به
متوجه ایران منطقه کشوریدر هر آمریکا بیشاز

طراحان سیاسی ادبیات در سو یک از که است
به عنوان قلبخاورمیانه بزرگ پروژه جهانینظام
است برخوردار واالیی استراتژیکی موقعیت از
جنبشهای دخالتگر آنجا در سوی دیگر از و
به ویژهحرکتهای اجتماعیوسیاسی، مستقیم
دیگر کشورهای با مقاممقایسه در کارگری، اخیرا
پایدارتر و عمیقتر فراگیرتر، صورت به منطقه،

یافتهاند. رشد
نیروهایچپمارکسیستی ایرانهمراهبادیگر
در که ملی حاکمیت استقرار طرفدار نیروهای
ایراندر راسجنبشهای تاریخصدساله گذشته
بهرهمندی سرنوشت و تعیین (در حق دخالتگر
امروز داشتند، قرار ایران مردم ملی) حقوق از
حق به که این نیروها پرمسئولیتی دارند. وظیفه
با و سو یک از اسالمی جمهوری با کلیت رژیم
دیگر سوی از (امپریالیسم) سرمایه جهانی نظام

راس زمانیمیتواننددوبارهدر خطکشیکردهاند،
جنبشهایدخالتگرتودههایمردمقرارگیرندکه
انظار در بدیل مناسبو موثر عنوان یک به متفقا
یافته واعتماد اجتماعیوسیاسی عمومیحضور
نگراناوضاع به حق محتاط و تودههایمردم، که
جلب اعتماد مردم، راه جلب کنند. هستند، را
رهبر بدیل بهمثابه این عروج رشد و تردید بدون
ایران سرنوشت دخالتگرانه مردم است. مبارزات
نه و نه جمهوری اسالمی سرمایه را ایران مردم و
نظامجهانیسرمایهبلکهجنبشهایدخالتگرانه
تعیین خواهند ایران مردم و اجتماعی سیاسی
تانک و توپ یا و  سرکوب و خفقان  اگر کرد.
بزنند، رقم جایی در را ملی سرنوشت بودند قادر
دالر خرج صدها میلیارد در عراق با اشغالگران
مواجه بحران  با  سال  به شش نزدیک  از  بعد
ایران مردم بودند. نرفته فرو در باتالق نبوده و
هم آنها جنبشهای دخالتگرانه که میدانند
به یا و محتاط یا را رنگارنگشان دشمنان اکنون

موافقتنامه... اهداف

بازداشت دسته دسته را ما و هستید برانداز شما
آزادی معتقد به شما گفتند هم میکردند. بعد
همزمان چند مایلید که این و جنسی هستید
وارد گرفتیم تصمیم ما ولی کنید. شوهر
چالههای آنها درست میکنندو حاشیههاییکه

میدهد نشویم.» هدر را ما انرژی گلآلود که
منگفتهشدشما بازجوییبه «در ویافزود:
درجهتآمریکاهستیدچونزمانیکهآمریکاعلیه
این هم تظاهراتمی کنید. ایرانفعالاستشما
هیچ ما تا بیاورند وجود به میخواستند را فضا
از مطالباتمانحرف نزنیم؛ از اقداممدنی نکنیمو
آنها نگوییم تا از فقر دمکراسی و بشر، از حقوق
ترس از هم ما و هرکاریدلشانمی خواهد بکنند

خانههامانبنشینیم.» تهمتدر
من که «جوابی  گفت: ادامه در سخنران 
نمیتوانیم زنان ما که بود این نوشتم کتبا
اولویت های مردانه به معطل را مطالبات خود
مردان باشد با همواره مثال حق طالق کنیم.
اصلی خطر آمریکا نزنم چون حرفی آن از من و
کارگران یا قتلهای ناموسی نگویم، از یا است،
شرکتاتوبوسرانی حرفینزنند وهمهخفهشوند
آمریکا هزاران خطر نام به شما سالهاست چون
آمریکا بر مرگ نام به و کرده اید عام قتل را نفر
به و عراق کرده اید و لبنان دالر روانه میلیاردها
زیر قومیتها را و زنان و کارگران نام حقوق این

کرده اید.» له پا
در «ما کرد: اضافه  مهاجر  داوودی  فریبا
بیاید دیگر هم حکومت پنجاه دادگاه ها گفتیم
نظر در برابر که برای زنان حقوق زمانی تا برود و
را مقابلحکومتیکهحقوقما در ما نشود گرفته
دولت خاتمی پا میگذاردخواهیم ایستاد؛چه زیر

دیگر.» کس هر چه باشد
خود از صحبت دیگری در بخش سخنران
گفت:«موضوعدیگریکهبینجنبشزنانمطرح
در عده ایمیخواستند انتخاباتبود. شدمساله
و عدهای نمیخواستند. شرکت کنند انتخابات
رسیدیم به این نتیجه گو ساعتها گفت و از پس
به لحاظ میتواند  است مایل هر کس که که
ما موضع اما کند. شرکت انتخابات در فردی

گروههای فرود و فراز به را خودمان ما که بود این
از تا حتیوقتییکی دو سیاسیوصل نمی کنیم.
آقایمعینبیانیهاینوشتند حمایتاز در بچهها
انتخابات کردند در شرکت به دعوت مردم را و
آنها به هیچوجه به اتحاد حفظ خاطر به ما

نکردیم.» برخورد
که است «واقعیت این ادامه افزود: در وی
عقیده تحمل و دمکراسی تمرین ما به جنبش
حفظ وحدت یاد داد. اولویت برای ما مخالف را
آنموافق حرکتیرا که با بود.ضمناین که البته
پاسخ هم آنها میکردیم. نقد هم را نبودیم
ما بین مشترک گفتمان برای بستری و میدادند
افرادی گاهی طبعا میان این در و میشد ایجاد

میشدند.» غربال هم
فریباداوودی مهاجرسپسگفت: «آنچهامروز
بدون ما که است نکته این است بدیهی ما برای
حرکتجمعیمعنانخواهیمداشت.امنیتفردی
ما کار دسته جمعی است. حکومتیکه گرو در ما
دمکراتیک با پایبندی میخواهیم یک حکومت
حکومت است و این بشر دمکراسی و حقوق به
محققنمی شودمگرآن که به راستیباورکنیمکه

بازگردانیم.» آنها به را زنان حقوق باید
برخورد «نحوه داشت: اظهار آنگاه سخنران
موضوع دیگر مردمی با جنبش های زنان جنبش
اینجا به آنمی پردازم.مثالیک دیگریاستکهدر
دانشجویان جنبش با گرفتن تماس که بود زمان
سندیکایکارگرانشرکتواحدبرای معلمانیا یا
حریم این ما آرام آرام خطرناک بود. اما خیلی ما
دانشجویی جنبش با ارتباط در چه شکستیم؛ را
سکوالرها، و یا کارگری جنبش ارتباط با در چه
محیط کشور،حقوقکودک، اپوزیسیونخارجاز

زیستیها و معلمان.»
که شد آغاز «ارتباطها اینگونه افزود: وی
هر حرکتی اتفاقی میافتاد فرد یا برای هر وقتی
را آنها بیانیه یا و می دادیم بیانیه خودمان یا ما
کارگری جنبش با پیوند میکردیم. مثال امضا
کارگران که رهبران سندیکای شد بیشتر وقتی
آنها همسران با ما و گرفتند. را واحد شرکت
باعث این کردیم و امضا اعالمیه و تماس گرفتیم

شد.» همکاری و آشنایی

ادوار تحکیم دفتر برخورد به سخنران سپس
ادوار «دفتر اظهار داشت: کرد و اشاره کمپین با
گامهای خوبی هم دانشجویی جنبش تحکیم و
برداشتند.دورهآقایخاتمیجنبشدانشجوییبه
سراسر دانشگاههای در توانستیم و داد تریبون ما
هم کنیم. ما شهرستانها سخنرانی و در کشور
موضوع این اوج کردیم. حمایت آن ها از طبعا
تظاهرات۲۲  موسوی در اکبر سید علی بازداشت
نیروهای تماسها و ارتباطها همین بود. خرداد
شد سبب و را دور هم جمع کرد دولت مخالف
داشترا  به حال۳۰۰ امضا تا فرضا بیانیههاییکه

کردند.» نفر امضا و پانصد هزار یکدفعه
«بچهها گفت: ادامه در مهاجر داوودی
ارتباط در شخصیشان امنیت که دریافتند
بعضیها اوایل  آنهاست. اجتماعی امنیت  با
با پوشاک نوع مشکل که کسانی از میگفتند
ما به دولت چون نکنیم. حمایت دارند دولت
ولی باریدفاع می کنید. از بیبندو میگفتشما
فردی افراد از آزادی این حرفها از صرف نظر ما
آزادی از کامل طرفداری ما موضع کردیم. دفاع
انتخابسبکزندگی، حقزندگی،مخالفتبا در
حجاباجباریوهرگونهاجباردرمسایلمختلف

است.» کشور
ویآنگاهافزود:«خطرناکترینشرایطوضعیت
در زنان که زمانی بود. قومی فعاالن با ارتباط
گروهی آخرین و شدند اولین بازداشت کردستان
همه بودند. با زنان جنبش فعاالن داد پیام که
جداییطلبی، اتهام قضیه و اهمیت و خطرناکی
اتوبوسگرفتندوباهمهمشکالتبهدیدن بچهها
حتی کردستان رفتند. در خانوادههای بازداشتی
به و صحبت کردند دادگاه رییس مورد با چند در
دلجوییمی خواهند گفتندکهپدرمادرها بازجوها
بازداشتی شود. کمک باید فرد آن خانواده به و
محاکمه باید گروهی هر از و باشد کسی هر
درستی به  درباره اش قضایی روند و شود عادالنه

رعایت شود.»
به خود صحبت از دیگری بخش در سخنران
گفتهمی شد «گاهیبه ما اشاره کردکه: ایننکته
زیرا ندارید. جنبش هستید که آدمهایی شما که
ندارید را فعالیتهایخود آمادگیپرداختهزینه
گفتمانمشترکندارید. ایندلیلکهشما به یا و

داریم. با که جنبش کنیم توانستیم ثابت ولی ما
هزینه با اجتماعی هزینه طبعا که این به توجه
آمار باالی نمونه برای است. سیاسی متفاوت
الگوهای زنان با که است نکته نشانگر این طالق
خود تامین آزادی برای و آشنا میشوند جدیدی
مشترک گفتمان درباره میپردازند. را هزینهاش
زن بینمردو برابریهمهجانبه بایدگفتکه هم

مدنی قوانین در و اساسی قانون در
است.» گفتمانمشترکما

خود سخنان پایان در مهاجر داوودی فریبا
کنیمکه جنبش می توانیمادعا اظهار داشت:«ما
از ما اجتماعیزنانیکجنبشخط شکناست.
ونهتغییراتظاهریو بنا زیر معتقدبهتغییر ابتدا
جنبشزنانایرانیکیاز بهترین روبنایی بودهایم.
الزامینیست جنبشهاییاستکه وجوددارد. اما
کههمیشههمینطوربماند.مابایدمراقبخطراتی
باشیمکه هرجنبشیوازجملهجنبش اجتماعی

ماست.» کمین در و می کند تهدید را زنان
آنگاهیکفیلمچنددقیقه ایشاملعکس هایی
در شرکت از ایران، جامعه در زنان حضور از
نیز برخورد و ارکستر در نوازندگی تظاهرات تا
اتهام خیابان به در زنان با نیروی انتظامی خشن

شد. داده نشان و... بدحجابی
ضمن اشاره به مهاجر سپس فریبا داوودی
ـ سیاسی فعاالن از سنجری، کیانوش حضور
جوان این که داشت اظهار جلسه در اجتماعی،
به تازگی به ایاالت  سالگی به زندان رفته و ۱۷ از
از سپس سخنران است. آمده آمریکا متحده
همچنین کوروش صحتی، کیانوش سنجری و
است و دانشجویی جنبش فعاالن از وی نیز که
کلمهای که چند دعوتکرد جلسهحاضر بود، در

گویند. حاضران سخن برای
دلیل سنجری کیانوش از حاضران از یکی
گفت: پاسخ در وی و پرسید را شدنش زندانی
وکیل که احمدی نعمت از زندان در «من
عهده وکالتآزادیخواهانرا بر دادگستری استو
پاسخ او و می کنید چکار اینجا شما پرسیدم دارد
واقع در در مخدر!» مواد داشتن اتهام داد «به
شدن افکنده زندان به برای اسالمی جمهوری

نیست.» جرم انجام به نیازی
شادیکردن چیز از «در ایرانهمه ویافزود:

وجشنگرفتنتاابرازمسالمت آمیزعقایدبهمساله
من میکند. پیدا ربط اسالمی جمهوری امنیت
که دانشجویی، گروههای در عضویت علت به هم
منظرجمهوری اسالمیامریغیرقانونیاست، از

شدم.» انداخته زندان به
جلسه در  حضور از نیز صحتی کوروش 
مقیم ایرانیان از جمعی با آشنایی و سخنرانی

نمود. خوشوقتی ابراز خارج
صرف چای، از استراحتی کوتاه برای پس
حاضران از تن  چند و  یافت ادامه  نشست

کردند. مطرح را خود پرسشهای
کرد که با عنوان را نکته این یکی از حاضران
ضایع هم حقوق مردان ایران که در این به توجه
زنان حقوق از دفاع به تنها شما چرا است شده

پرداختهاید؟
اظهار داشت:  پاسخ در مهاجر  فریبا داوودی
و اجتماعی کالن جنبش های جامعه  «در
در دارند. وجود اجتماعی خرد جنبشهای
جنبش نظر بگیریم در را هرم جامعه اگر واقع
و دارد قرار هرم راس  در  دمکراسی خواهی
میگیرند. آنقرار خردهجنبشهایاجتماعیزیر
که آن مگر برود جلو نمیتواند کالن آن جنبش
نه ایران را تغذیه کنند. در خرد آن جنبشهای
جنبشاجتماعیخردشناساییشدهاند،ازجمله
الزاماهمهآنها جنبشزنانوجنبشسبزها و...
حالبرای این هر در ندارند. توان وگستردگیبرابر
چارهای ببریم بین از را جامعه کالن نابرابری که
شوند. تقویت جنبشها خرده که این جز نیست
جنبشاصالحاتدومخردادشکستخورد چون

نشد.» داده اهمیت جنبشها خرده به
تفاوت درباره شد مطرح که بعدی نکته
اجتماعی در کار تاثیر آن مرد و زن و بیولوژیکی
که به باور شخص این مساله زنان بود. از جمله
به نباید بیولوژیکی دلیل به زنان کننده پرسش

سربازیبروند.
داشته باشید توجه «باید سخنران پاسخداد:
به دنیا زن ما فمینیستها از برخی به باور که
اگر زنان و شدهایم. تربیت زن بلکه نیامدهایم
عوض میتوانند بشود دیگری نوع تربیتشان
حق زن به راه حل این است که باید تنها شوند.

داد.» انتخاب

۱۸ صفحه از بقیه

ایران در زنان جنبش روشهای و اهداف


