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۱۲۳  علی صدر
تابستان گرم و طوالنی

تابستان امسال يکی از پر حادثه ترين تابستانهای تاريخ معاصر ايران بود. وقايعی که از خرداد ماه و با انتخابات دهمين 
دوره رياست جمهوری شروع شد نه تنها ايران بلکه همه جهان را شگفت زده کرد. مردمی که نتايج اعالم شده را ساختگی 
می دانستند به خيابانها آمده و بطور صلح آميز به اعتراض پرداختند. رژيم با تمام قوا به سرکوب تظاهرات پرداخت. 
تعدادی در خيابان ها به خاک و خون کشيده شدند و تعدادی زير شکنجه های قرون وسطائی جان باختند. اعتراضات که 
هنوز هم ادامه دارد تاکنون صدها کشته و زخمی و هزاران اسير داشته است. مردم از خط قرمزهای زيادی عبور کردند 
که راه بازگشت ندارد. در اثر اين تحوالت، شکاف عميقی در هيات حاکمه ايجاد شده و خط کشی هائی صورت گرفته 
است. اين قيام مهمترين واقعه در سی سال گذشته ايران بوده است. بنظر می رسد که در حال حاضر رژيم در موقعيتی 
قرار گرفته که اگر کمی عقب نشينی کند، سکان را از دست خواهد داد. بنابر اين، اميدش اينست که با سرکوب مداوم 
اعتراضات را خاموش کند و با ايجاد يک محيط نظامی به بقای خود ادامه دهد. ولی فاکتورهای زيادی وجود دارد که 
عملی شدن اين ايده را با مشکل اساسی مواجه می کند. بزرگترين  اين عوامل، عمق تنفر اکثريت مردم از وضع موجود 
و از جان گذشتگی آنها برای تغيير است. عامل ديگر، شرايط بين المللی است و سمپاتی ای که مردم ايران در سطح بين 

المللی کسب کرده اند.
در سی سال گذشته دولت ايران در يک امر بسيار موفق بوده است، آنهم جلب تنفر مجامع بين المللی نسبت به ايران و 
ايرانی. متاسفانه ماجراجوئی های سياسی و نظامی دولت همراه با سياست سرکوب و اختناق داخلی، ايران را به يکی از 
منفورترين کشورهای دنيا تبديل کرده بود. در غرب، اصوال هميشه دولت ها و ملت ها را يکی می بينند و با يک چوب 
می رانند. بنابر اين وقتی سياستمداران برای اثبات عدم انعطاف، در به اصطالح "مبارزه با تروريسم" با حمله به ايران گوی 
سبقت را از همديگر می ربودند، کسی بفکر مردمی نبود که با اين فرهنگ غنی و اين همه نبوغ، قربانيان همين سياست 
های دولت خويش بودند. اغلب ايرانيان مهاجر در سال های اخير، بخصوص بعد از فاجعه ١١ سپتامبر، هم و غم خود را 
گذاشته بودند که به جوامع ميزبان ثابت کنند که فرق است ميان دولت و مردم ايران؛ که اگر محاصره اقتصادی صورت 
می گيرد صدمات آن گريبانگير مردم می شود و نه دولت. اگر جنگی تحميل شود، اين مردم اند که قربانی آن می شوند، 
نه دولت. تالش بسياری از جوانب مختلف صورت می گرفت که ثابت کند ايرانيان مردمی  صلح دوست و آزاده اند؛ که 
آنها هم خواستار احقاق حقوق فردی و اجتماعی خويشند. که آنها هم  خواهان دمکراسی اند و از ديکتاتوری متنفرند. 
تالش ايرانيان مهاجر شايد در اقشاری از مردم کشور ميزبان تاثيرش را داشت. ولی وقتی قيام مردم برای اعتراض به حقی 
که از آنان ضايع شده بود در سراسر جهان نشان داده شده، وقتی مردم جهان ديدند که اين مردم چگونه بخاطر ابتدايی 
ترين خواسته هايشان به وحشيانه ترين شيوه ها به خاک و خون کشيده می شوند، ديگر توانستند بين دولت سرکوبگر 

و ملت مظلوم تفاوت بگذارند. 
در تظاهرات خود انگيخته ايرانيان خارج از کشور و در همين آمريکا به مراتب شاهد بوديم که افرادی غير ايرانی به 
تظاهرات اعتراضی می پيوستند آنها پالکارتهائی با خود آوردند با اين مضامين:" امروز من ايرانی هستم" "من ندا هستم" و 
غيره.  امروزه در اثر مبارزات مردم ايران کشش و عالقه عجيبی به ايران و ايرانی بوجود آمده است. حتی سياستمدارانی 
که تا ديروز خواستار بمباران ايران بودند و آهنگ " بامب بامب بامب ايران" را می خواندند حاال در سنا برای مردم ايران 
اشک به چشم می آورند. در اين شرايط نوين بسيار بعيد بنظر می رسد که ديگر کسی به فکر حمله نظامی به ايران 
بيافتد. مردم ايران به جهانيان ثابت کردند که آنها هم مثل همه انسانهای آزاده خواستار احقاق حقوق فردی و اجتماعی 

خويش اند و برای آن حاضرند از جان و مال خود نيز بگذرند.
ايرانيان خارج از کشور، بخصوص ساکنان آمريکا که اغلب در بيست سال گذشته صحنه سياست را کنار گذاشته بودند، 
بزرگ  اکثر شهرهای  آئی های گوناگون در  آنان در تظاهرات و گردهم  به صحنه ريختند و فعال شدند.  وقايع  اين  با 
همبستگی خود را با جنبش درون ايران نشان دادند. اين از دو جنبه حائز اهميت بود. يکی ايجاد احساس يگانگی در 
حمايت از جنبش مردم ايران و ديگری رساندن صدای مردم ايران به اقصا نقاط جهان. ايرانيان خارج از کشور با بر گزاری 
تظاهرات و با مصاحبه با خبرگزاريهای محلی و يا از طريق اينترنت، جهان را در جريان وقايع ايران قرار می دادند و می 

دهند.
اين وقايع بوته آزمايشی بود برای همه. تا بيست سال قبل، اغلب روشنفکران و فعاالن سياسی درگير گروه های سياسی 
و ايدئولوژی های خود بودند.  آنها نه تنها از همکاری با يکديگر فرار می کردند بلکه اغلب به مقابله با هم می پرداختند. 
در بيست سال گذشته به داليل مختلف اين افراد اغلب فعاليت سياسی را کنار گذاشتند. در بسياری موارد در گردهم 
آئی های فرهنگی و اجتماعی که در اين سالها به بهانه های مختلف صورت می گرفت کم کم ياد گرفتند که تابع اکثريت 
باشند، نظرات مخالف را تحمل کنند و به نظر اقليت احترام بگذارند. و به اصطالح به "تمرين دموکراسی" مشغول بودند. 
بازده اين روند اين بود که وقتی قيام اخير مردم ايران شکل گرفت اين افراد توانستند به راحتی گرد هم آمده و احيانا با 
وجود اختالف نظرهای اساسی بر محور خواسته های مشخصی متحد شده،  گردهم آئی ها و تظاهرات حمايتی را سازمان 
دهند. البته بماند که در بسياری نقاط گروه های کوچک ولی پر صدا و بصورت گروههای فشار، مخل گردهم آئی های 

صلح آميز شدند. ظاهرا وقتی درس دموکراسی تمرين می شده اين افراد غايب بوده اند.
بهر حال اين تابستان گرم و طوالنی به پايان رسيد ولی جنبش حق طلبانه مردم ايران با وجود افت ظاهری آبستن 
حوادثی عظيم است. جنبش "گذار به دموکراسی" روندی طوالنی و پيچيده است. ايرانيان خارج از کشور نيز همصدا با 

هموطنان خود پيام رسان اين جنبش در سراسر جهان خواهند بود.
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ها تاریخ آغاِز
ُجنبش جوانان ايران نگاهی تحليلی به

                                                                                    آريا فانی

کجا پيش تا های مردمی اِعتراض است. ايران ی آينده بر َسِر روز َبحِث داِغ
اجتماعی آينده ی چگونه قدرت َسِر بر نظام درونی رفت؟ َدعوای خواهد
شوق را با َتحليل های سياسی نگارنده داد؟ را شکل خواهد سياسی ايران –
می ُسرعت پوست با دارد که ی ُجنبشی قافله از تا کوشد می خواند و می
روزانه تمرکز ُرخدادهای بر ها َتحليل اين از بسياری نيافتد. اندازد عقب
ارائه هايی نيز بينی پيش خود ُمشاهداِت ی پايه بر تا می کوشند و دارند
پيش بينی انتظاِر توان می او از و نه دارد سياسی دانش نه دهند. نگارنده
آوردهای َدست تا کوشد  می تنها نوشتار اين يی- داشت. دسته هر از -
تاريِخ نوينی بر بياندازد َتحليلی نگاهی داده، بازتاب را ايران ُجنبِش جواناِن
می فاصله سياسی های گيری جانب از نگارنده است. شده آغاز ايران در که
روی بر را چشم او « سياسی » َخطرآفريِن برَچسِب نمی گذارد اما گيرد،

سابقه. بی ُچنين حرکتی آنهم ببندد؛ َمدنی خواهی حق ُجنبِش يک

جواِن امروز کودِک ديروز،
ُمعاصِر عکاسان َنمايشگاِه در خوبرو زينب خانِم از عکسی پيش سال دو
- از هر زماِن ديگری بيش عکس- اين امروز آمد. در در ِونيز به نمايش ايران
َنمازگزاِر ها َده خانم خوبرو، عکِس گشوده. قابل تاّملی های َتحليل به را راه
خاکستری و سفيد چادرهای نگاِه ُنُخست، تنها در کند. می تصوير را زن
َلمحه يی ديگر، در اما گزارده اند. نماز يک سو به همه که نظر می آيند به
ُکنجکاوی و َتعّجب با و ايستاده مادرش کنار که آيد می نظر به کودکی
با نافذش نگاِه و کودک معصوِم حضوِر کند. می نگاه نمازگزار جمعّيِت به
ُسنتِی ِقشِر باورهای َنماِد را چادر بياييد آميزد. درمی َنمادين هايی تحليل
می مقاوت آزادانديشی و برابِر نوجويی که در قشری بگيريم، ايران ی جامعه
و آزادانديشِی با ترّقی چادر پوشيدِن که چرا يک َنماد، گويم تنها می کند.
ُکهنه جهاِن در  َعکِسمان کودِک که آيد  می نظر به ندارد. ُمنافاتی  فرد
و خاکستری. سياه چادر های مياِن در شده، َنظری َمحبوس و َتنگ َپَرستی
اما ِکشند. می تصوير به است ساليان َغربی های َرسانه که است ايرانی همان اين
تمامّيِت نه ايران است، از ُبعد يک تنها جامعه ُسنتِی اينکه قشِر از اند غافل

دارد. با خود کودکی در ِزهداِن و است ايران آبستن از اينکه اند آن. غافل
می خاکستری کودک، با شود. می زاده نيز  کنجکاوانه نگاِه کودک، َتّولِد
زاده می شود. فردا کودک، با شود. می زاده آزادانديشی با کودک، ميرد. 
باورهای است. آموخته دانش و آزاد انديش مردی و زن اکنون ديروز، کودِک
آزادی سِر بر گذارد نمی ديروز کودِک است. برده سوال زير را پيش نسِل
« « نمازهای نخواهيم، چه بخواهيم، چه بياندازند. چادِر خاکستری بيان

کرد. خواهند اقامه خود های قبله سوی به ديروز کودکاِن را فردا
که پذيرفتند آنان چگونه؟ َسِر جايش نشانده اند. اما را ِنظام ديروز، کودکاِن
َسرازير رای های َصندوق پس به است. نظام ممکن چارچوِب در تنها تغيير
َمحک اش – اساسی قانوِن –و خودش ی وعده برابِر در را تا نظام شدند
ها وعده به حتی نظام که کردند ثابت جهان به زدند. نيز محکی چه بزنند.
به سکوت برنگزيدند. نيز آن از پس اما نيست. وفادار خودش نيز َرواِبط و
نداد. را پس  رای حاکمّيت کردند. َطَلب را خود رای ريختند. ها  خيابان 
از نه دادند. حاکميت سر اکبر اهللا فرياِد نيز کرد. جوانان پا به خونريزی
َسرکوب را  آنها  ريختند. مردم های خانه  به ترسيد. امروزش از  فردايش، 
جمهوری اسالمی در اهللا اکبر گفتن؟! آنهم ُجرمی؟ چه به پرسيد می کردند.
خود مگر » : که برآوردند فرياد غّرا صدايی با ديروز کودکاِن آری، ايران؟
اکبر اهللا فرياد « مگر « کاشتيد؟ ذهن ما در را اکبر اهللا  که نبوديد شما
نيستيد؟ مسلمان شما « مگر « است؟ َرسِم مسلمانی از غير به برآوردن
بهشت در ُشهدای ُجنبش، جوانان درگذشِت ُمناِسَبِت چهلمين روز به «
و خون خاک به مراسم را نياورد. هم تاب بار اين آمدند. حاکميت زهرا ِگرد
شيعه مسلماِن شما « مگر برآوردند: فرياد ديگر ديروز بار کودکاِن کشيدند.
اکنون » « ريزيد؟ نمی ها اشک ُحسينی اربعيِن در شما مگر » « نيستيد؟

« نامسلمانيم؟ کدام اينک ِگرييم، می ندا اربعيِن برای ما
با خواسته نه اما اند. در آورده پای از را جوانان، حاکمّيت

شان. ايدئولوژيکی يا آرمانی های
يا طلبی َسلَطَنت با نه
ِدرايت گرايی. بلکه با َچپ
کنار با گرايی. واقع و

ها. ايدئولوژی گذاشتن
تنها ُصلح.  برگرفتن در  با
به که اند خواسته نظام از

که هايی وعده و ها ارزش
می َدم است از آن سال سی

تنها نه اين باشند. پايبند زنند
دنيا درهيچ جای ايران، بلکه در
يکی نيست. بزرگی ی خواسته

ُجنبِش شدِن جهانی داليل از
ُشعار و خواسته ايران کو؟مردم نماديِن «رای من

همين به برده است. سوال زير را نظام طلبی ِعدالت و که ِاصالت است بوده «
بلکه اند، نديده آشوبگر عنوان به را کنندگان تظاهر جهانيان، که است دليل
آسان که نيست آوردهايی دست ها اين اند. يافته آشوبگر را نظام عوامِل
آشفته و َسردرگم چنان را نظام جوانان اين درايت و هوش بيايد. بدست
َبهايی هر به را اش باورنکردنی و ُمضِحک داستاِن خواهد می که است کرده
پرداخته گزاِف ديکتاتوری را خود بهاِی اين، پيش از غافل از اينکه بفروشد.
َحبس. اين در گروهی مردم، و است ِاشغالگر گروهی اکنون، است. حاکميت
ديکتاتورهای و پردازند می پرداخت، اينان دارند سابق رژيم که است َبهايی

نيز خواهند پرداخت. فردا

َنماِد ُبزرِگ حاکميت
را مذهبی و اجتماعی ُبزرِگ  های َنماد ُمدرنيسم ُپست  در جاری َتفّکِر
کند. می  ِتکه  ِتکه را ما َعصر  ساخِتگِی های ايدئولوژی  سازد. می  نابود 
آزادی و ُمّتِحد می سازند خود زير َلوای را مردم ی هايی که همه ايدئولوژی
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قدرت يک از ِپيروی به را ُبزرگ، همه کنند. َنمادهای َسلب آنها از را انديشه
می گيرند. مردم از ُپرسش را و انتقاد حِق ناِم ُمقّدسات، به می کنند. دعوت
پيش را از شان زندگی داستاِن کنند. می قربانی را شان باورهای شخصی
يک کنند. می نابود را و تاريخ ها می نويسند » را تاريخ » کنند. می روايت
تاِب سازند. می ُحکمَفرما را ايدئولوژی يک قبله، يک تاريخ، يک داستان،
راه هست يک تنها بزرگ، َنمادهای تفّکِر چارچوِب در ندارند. را نظِر مخالف
يک راه انديشيدن، برای راه عشق ورزيدن، يک برای راه يک برای َپَرستش،
َطريقِت با فرد و زيستِن َورزيدن عشق ی َپَرستيدن، طريقه اگر بودن. برای
تا شکنند می را فرد اين صورت، غيِر در که هيچ. بود همخوان ُبزرگ َنماد
را همه سابق، شوروی ها بسيارند. دولِت بُِگنجد. نمونه َنماد چارچوِب در
َتحميل بر همه را « « َرستاخيز ِحزِب ايران، شاه در می خواند. ُکمونيست
چه ها- اين ايدئولوژی هستيم. » بزرگ ُظهوِر َعصِر در می گويند « نيز امروز کرد.
که زمانی اند. انديشی آزاد و دموکراسی راِه َسر - مذهبی غير چه مذهبی
طريقت ها، ِقبله ها، داستان نمادها، به نياز شکنند، می ُبزرگ َنمادهای اين
داستاِن خود است. ُبنيانگذاِر باور خود َکس می شود. هر پيدا ها و تاريخ ها

را می آفريند. خود تاريِخ و روايت می کند را
ديگر حاکمّيت است. ِتکه شده ِتکه حاکمّيت ُبزرِگ َنماِد  ايران در امروز،
کشتارش و ِشکنجه های نه َحربه شود َعصر پنهان اماِم پشت تواند می نه
"مقام سمت بر ديروز تا که مردی اندازد. می ترس کسی ِدِل در ديگر
را اسمش حتی مردم است که رهبری امروز زده بود، تکيه رهبری" معظم
برآوردند فرياد پردازاِن نظام نظريه از بعضی می زنند. صدا ميلی بی با هم
است يی وظيفه عصر رئيس ُجمهور در غيبِت اماِم از «فرمانُبرداری که
حاکمّيت نماِد و َمشروعيت که امروز ُبلوِر نيستند غافل ايشان آيا « الهی.
ندا است. تاريخ يک تکه هر است. داستان يک تکه هر است؟ شده ِتکه صد
تاريخ است. حاکمّيت يک مسعود است. تاريخ يک تاريخ است. ُسهراب يک
را ُشهدا خانواده که ايم ديده  آری، کند؟ ها چه تاريخ اين با خواهد می
که برای ايم ديده اند. فلج کرده را که مطبوعات ايم ديده اند. سرکوب کرده
می را ديگران و مسعود سهراب، ندا، ياِد اند. کرده سازی داستان قتل، هر
را آنها تاريِخ ها بزدايند. خيابان و ها تلويزيون روزنامه ها، ی صفحه از توانند
آنها داستان اند زنده و دوستانشان که تا اما با خانواده کنند. َمحو توانند می
سنگيِن ی سايه از که مردمی خواهند بکنند؟ با می چه کنند می روايت را
چه انديشند می «تاريخ آفرينی» به تنها اکنون اند و آمده بيرون حاکمّيت
می بِنگريم، ُرخداد به اين يی غير سياسی از زاويه اگر بکنند؟ خواهند می

است. آمده پايان به اسالمی ُجمهوری تاريِخ که بينيم

هاست...  تاريخ آغاِز اين و
اين با کرد؟ توان می چه شده های ِتکه ِتکه تاريخ اين با بپرسيد شايد اما
کرد؟ بايد چه است. اکنون شکسته ُبزرگ َنماِد و تنهايی؟ گی ُشِده رها ِحِس
بايد را ها  داستان اين برقرار شود.  اِتحاد تا باشد  بايد  شدن ِتکه ِتکه اين
اين بايد در اکنون ما مشترِک َوجه نِگاشت. بايد را ها تاريخ اين روايت کرد.
گوش فرا يکديگر داستان به کنيم. روايت را خود داستان يک هر باشد که
و بيم قوت، و ضعف نقاِط آن در که گردد می يی آينه ها داستان اين دهيم.
شوند می يی تکه کدام هر ها داستان اين شود. می پيدا شادی و َغم و اميد
بايد هم کناِر را داستان ها سپس، اين َعصر زيستن. يک تاريِخ در ما. تاريِخ از
نخواهد کامل هرگز ديگری داستاِن بدون کس هيچ داستاِن که چرا گذاشت.
َمسعود، داستاِن شما، داستاِن من. داستاِن بود، داستاِن ندا، داستاِن سهراب،

کنيم.  می نگاه ها به آفرينِش تاريخ و ايستيم می عقب سپس کمی

ديگو. سن ايالتی از دانشگاه َتطبيقی ادبياِت ی رشته سالِ آخِر دانشجوی فانی آريا
بگذاريد: را با او در ميان خود نظرهای

fani@rohan.sdsu.edu

دوستان گرامی،
در ايرانی ای خانواده که اطالع شما رسانديم نامه ای به بوسيله قبل چندی

مرتضی آقای کمک برای خانواده درخواست شما نياز دارند. ياری به ديگو سن
بطور  آريزونا يوما در شهر در ٤ جون سحرگاه روزچهارشنبه که در بود تاجيک

مرتضی بود. رسيده قتل به محلی گنگ يک اعضای توسط فجيعی و ناجوانمردانه
شناختند. او در کنار می مرتضی جی دی اسم به اغلب ديگو تاجيک را در سن
تاجيک آقای پرداخت. می ای جی دی کار به مجالس در اغلب اش روزانه کار

کرد.  می تامين در ايران و ديگو سن در را دو خانواده مخارج و داشت ٥٥ سال
برند. می بسر محاکمه انتظار در هم اکنون و شدند دستگير بالفاصله او قاتلين
مدت در و کرديم دريافت های مثبتی عکس العمل شما، به نامه ارسال از پس
مخارج  کسر از پس شد. آوری جمع دالر ٨٣٧٥ مبلغی حدود نسبتا کوتاهی
تقديم  ياد زنده آن همسر تاجيک فريده خانم به دالر ٧٤٨٦ مبلغ به چکی
را به تاجيک و قدردانی خانواده تشکر ما خواستند مراتب از تاجيک شد. خانم

جمع نمائيم. ابالغ بودند، شتافته کمک آنها به تنگنا اين در که گرامی هموطنان
دارد. ادامه هنوز کمک آوری

دفتر به چک ارسال با می توانيد ايد ارسال نکرده را خود کمک تاکنون اگر
بانک  Morteza Tajik Memorial Fund در به حساب واريز يا کانون و

در اين امر   ٣٠١٨٢٠١٩٤١ Navy Federal Credit Union -  شماره
به حضورتان پيک آينده شماره در پروژه اين کامل گزارش شرکت فرمائيد. خير

شد.                                                                                 خواهد تقديم
                    شهال صالح 

ش
ار

گز
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را آنها افتد و می فرهنگ عوامل ديگر به جان سکه ديگر روی ميشود و مذهب
ميدهد. قرار تحول و تغيير مورد خويش ميل باب ساختاری با يا ميبرد بين از يا
مذهبی بارز نمونه با سه امروز تا به ساله چندين هزار بودن قدمتی دارا با ما کشور
فرهنگ فراگير در اديان عنوان به اسالم و زرتشت، ميترائيسم، است. روبرو شده
فرهنگ نام " با امروز را که آنچه اند. بوده گزار خويش تاثير زمان در هر يک ايران
است نامبرده ايدئولوژی مذهبی سه از ئی آميزه شک بدون می آوريم ياد به " ايرانی
تقدس از را آتش است؛ گذاشته يادگار به را سوری" "چهارشنبه چون مراسمی که
هنر و است نموده تبديل "عاشورا" مراسم به را سياووش" "سوگ ، است انداخته
اشکال و است گرفته کار به سازی شبيه و تعزيه رادر وتاتر نقاشی موسيقی، های

. است خوانده صواب" "نا را ديگرشان
مينمايد اختالل فرهنگ دچار مجموعه در را نظم عوامل فرهنگی اين نفوذ روند
تداخل آرام با آرام تبديل ميگردد و غالب" به "فرهنگ مقابله، خود شرايط عدم ودر
قرون ميسازد. تجربيات مختل را فرهنگ طبيعی رشد راه سياسی جامعه امور در

تداخل است. اين نمونه بارزترين اروپائی کشورهای وسطی در
راهی ميگردند دنبال به و نشينند می تدبير به جامعه متفکرين که اينجا است در
نتيجه غربی در کشورهای گردانند. باز فرهنگ بلورين به جام را نظم دوباره که
ميرسد "دمکراسی" ساختار مدنی در قوانين و تدوين قانون حکومت به تدبير اين
های تفسير به تبيين و ما کشور در ولی ميسازد جدا حکومت از سياست و را مذهب و
سپری عنوان به را "عرفان" تعريف "مذهب" می انجامد و در متضاد گاه و متفاوت
معرفی در جامعه فرهنگی ديگر عوامل به استدالل مذهب درازی دست مقابل در
شده نوشته مدنی غالب قوانين در غرب، يافته ها در تفاوت که اين با نمايد. می
اجرای دستورات "فرد" مسئول شرق در و ميگيرد قرار ها  دولت کار دستور  در
و شرق جوامع بين تاآسمان زمين از تفاوت ايجاد آغاز ،سر واين ميشود "عرفانی"

است. گرديده غرب
غرب و شرق در مردمان بين نزديک روابط ايجاد و جمعی ارتباط وسائل گسترش با
و آرزوی جدائی دين و مدنی قوانين شدن نوشته و که اهميت "دمکراسی" است
دمکراسی فرياد و ميشود آغاز و شتم و ضرب ميآيد زبان به نهايت در حکومت
که ميشود تلقی سياسی  کاری غلط به فرهنگی مجموعه در نظم  ايجاد برای
در حالی ميسازد. منع آن در مورد نظر تبادل بحث و انجام از را فرهنگ گزاران
روست از اين آيد!! می حساب به فرهنگی کاری همچنان عرفان در مورد بحث که
عملی ايرانی عرفان پيامبر عنوان به موالنا  تولد سال هشتصدمين برگزاری که
رسيدن برای به استغاثه ايرانيان مربوط درج اخبار است ولی فرهنگی و پسنديده
ادعا شده تقبيح و سياسی  عملی فرهنگی ساختار در نظم وايجاد  دمکراسی به

ميشود!!
کجاست؟ در اشکال چرا؟

باشد. گشا راه تواند می که عميق "دمکراسی" است معنای به توجه من، گمان به
شنيدن با مذهبی  حاکمين طرف  يک از
می تنگ بر خويش را دمکراسی عرصه کلمه
و بندند می رو از شمشيرها را فورا و بينند
دمکراسی طرفداران از جمعی ديگر طرف از
دمکراسی ورود  با که مينمايند تصور  نيز
نمايند. پيدا می را مذهب و قمع قلع اجازه
بنگريم دمکراسی اگر دقيق  صورتی که در
جمله از فرهنگی، مختلف عوامل تا آيد می
خود جای  سر  کامل  احترام با  را،  مذهب 
حفظ را "فرهنگ" مجموع در و بنشاند

نمايد.               
                                                    

دنباله در صفحه ٢٣    

خبازيان رضا

است؟ شده کشيده و سياسی درکجا فرهنگی کار بين مرز

بطور که فرهنگی، کار گزاران برای که ميروم موضوع کلنجار اين با که مدتهاست
شده کشيده مرزی ميباشند ، نيز ايدئولوژيک خاص دارای عقايد حق بر و قطع
طرف يک از خير؟ يا جدا سازد را مختلف نوع حرکت دو اين تفاوت که است
تجمعات و  نشريات، ها، سازمان کليه  سردر  بر  که ميکند توجه جلب تابلوئی 
غير سازمانی ما اينکه" بر گذاشته شده است مبنی نمايش به فرهنگی گوناگون
ها، نوشته البالی در طرف ديگر از و هستيم" غير مذهبی و سياسی انتفاعی،غير
تا می بينيم که مسايلی را طرح فرهنگی کارگزاران و اظهار نظرات ميتينگ ها،
در زمينه های اجتماعی بخصوصی طرز تفکر کننده و بيان زيادی جهت دار حد

است. سياسی و
چنين  طرح جای آيا شدم که دچار شک ذهن خود سئوال در اين طرح از  پس
و اجتماعی روزنامه يک در بايد فرهنگی باشد يا مجله يک در ميتواند موضوعی

سياسی مورد بحث قرار گيرد؟
و بوجود آورد را مناسب فرصت اين ايران از خارج و داخل در مسائل باالخره روند
نمايم . مطرح مهتاب" نور صفحه "زير در را نظر خود و سئوال که داد جرئت به من
تر گسترده جوابی به و شايد بگشايد را خردمندان اظهار نظر باب که اميد اين به

برسم. خويش انديشه حيطه از
و است "فرهنگ" شويم. يکی تعريف هم آوا که در دو بحث الزم ميدانم آغاز برای
بسياری فرهنگ ساالران بوسيله تعاريف متفاوتی که بين از "سياست".  ديگری
باورها ها/ سنت رسوم، و به عنوان" مجموعه آداب فرهنگ تعريف است شده آورده
جلب را نظرم تعاريف ساير از خاص"بيش زمينی سر در ساکن مردمان اعتقادات و
آدميان که خاص زبانی عنوان" به بيشتر عامی نظر از نيز "سياست" مورد در . کرد
در زمينه های خويش مقاصد نشاندن کرسی به برای سايرين با برای ايجاد ارتباط

را پسنديدم. به کار ميبرند" و اقتصادی اجتماعی
اين که  کنيم مالحظه و ببريم تشريح اطاق به را "فرهنگ" که دارد جای اينک
آنان عواملی که است. گرفته عوامل شکل متفاوت از دوگونه تجمع مجموعه، از
بيشتر متحرک" صفت "ديناميک و که عواملی و "ساکن وسازگار" خواند ميتوان را
در عواملی هستند که وجودشان "ساکن" عوامل آنان را توصيف مينمايد. بهتر و
نمايد. نمی ايجاد فرهنگی را برای ديگر عوامل خطری هيچگونه فرهنگ بلور جام
به ايران از  ئی  هر گوشه که در کنيم فکر مثال به برگزاری مراسم ازدواج برای
ديگر گوشه در مراسم همين اجرای اينکه بدون ميشود گزار بر متفاوتی گونه
شايانی کمک رنگ آميزی اين به شک، بدون قومی، های کند. تفاوت نفی را ايران
چند ايران در  غذائی تنوع  بخشند.  می  بيشتری  جالی  را فرهنگ و مينمايند
ديگری داليل ايران کنار و در گوشه های گوناگون جشن و اعياد وبرگزاری قومی
متحرک" و ديناميک مورد عوامل" در سازگاری و اين صلح ميباشند. ادعا اين بر
باعث ايجاد فرهنگ بلور جام ورودشان به عوامل با اينگونه خورد. چشم نمی به

ديگر عوامل ساختار در زيادی تغييرات
از نيز خود که حالی در ميشوند فرهنگی
بارز نمونه پذيرند. می  شگرفی تاثير آنان
آنها راس در عوامل "ايدئولوژی" و گونه اين
به "دين" بصورت ابتدا که است "مذهب"
سپس و ميشود  عرضه فرهنگی مجموعه 
فرهنگی ديگر عوامل با تداخل نتيجه در
جائی به کار آيد. می  در بصورت"مذهب"
ئی "دوروی" سکه به عامل که اين ميرسد

ميشود. تبديل
با انسان ها معنوی ارتباط با روی سکه يک
نفس ميکند و پيدا سروکار کردگار جهان

مهتاب نور زیر
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دانشور سیمین سووشون   
سياووشش باد!  خون مظلمه از شنود       شرمی می مدعيان سخن شاه ترکان

رشته  در سال ودو دارد ادبيات دکترای تهران، دانشگاه از  ١٣٠٠ متولد دانشور سيمين
و فاطمه بهار، فروزانفر، چون .اساتيدی نموده تحصيل استانفورد دانشگاه در زيبائی شناسی
تاريخ در  نوين آغاز گر فصلی مقام به دستيابی در او توفيق کاپوتی در  ترومن و  سياح
دو ماه ١٣٤٨؛ در سووشون بلند داستان انتشار اند. بوده رهگشا ايران؛ نويسی داستان
استبداد با و انديشه قلم پيکار عرصه در وهمرزم او وهمراه يار آل احمد مرگ جالل از قبل
هشت ترجمه کتاب کوتاه، داستان مجموعه دانشورچهار از رسانيد. تعالی اوج را به حاکم؛ او

است. رسيده به چاپ رمان چهار و
قصه رويين اليه است. در شده تشکيل دو اليه از که است سياسی رمزی رمانی سووشون
رمزی داستان درونی زيرين يا اليه شود. می روايت جوان زنی گاه از ديد ساده و زيبا ای
تحوالت سياسی حوادث و و های تاريخی گاه گذر به عمق؛ هايی برش و با ايهامی است و
خفقان و سانسور عليرغم نويسنده، . می زند رقم دوم جهانی جنگ در را فارس منطقه
بيست شهريور - از توالی زمان اساس بر را رويدادها دستی با چيره مطبوعات روز بر حاکم

گذارد. می يادگار -در نوشتار به سی دهه اوائل تا

فردوسی  ای شاهنامه سياووش، قهرمان اسطوره از داستان سوگ بر گرفته سووشون م  نا
می در نمايش به ايران نمادين در صورتی به دور زمان های در سياووش سوگ است.
داستان وقوع در زمان نمی گرديد؛ برگزار مراسم اين شدن تعزيه از ممنوع بعد گرچه آمده.
زير زن شود. روايت می روستائی زنی دانشور، از زبان پربار انديشه سحار و قلم مدد به
حکايت است رفته به ده و با شوهرش است عروس زری که نو و برای ايستاده گيسو درخت
است. خورده رقم او سرنوشت در آنچه برای بيافريند جوان زن ذهن در شاهدی تا کند؛ می
شود می تکرار دارند خانه زری او در قسمان هم يوسف و ای که جلسه در روايت هم بعد

گويد: می ملک رستم می کوبند و جام هم به جام که
خون سال ...و تا هزاران ايم نشان داده راه را بچه هايمان به بکنيم  هم که نتوانيم کاری هيچ – "

خون سياووشان!" " داد: وادامه سرکشيد را جامش کاکا. جوشيد، خواهد کين ما به همه

دقيق نثر شاعرانه، است که انسان مبارز به پرماجرا پرداختن داستان پرحرکت و اين هدف
داستان  همين دليل،در سراسر است.به پرداخته او از و هنرمندانه تصويری درونی و محکم،
و او تالش پر ايم.ستيز فروخته های خود آدم داستان- با قهرمان يوسف- شاهد درگيری
يک در منطقه يک مردم زندگی زمينه بر وعاطفی؛ روانی های کاری ريزه با اش خانواده
موجود واقعيت بين يوسف در کشاکش هر چند . گسترده می شود تاريخی، خاص دوره
می همسرش زری خصوص به و ديگران بيداری عامل اما رسد؛ می شهادت آرمان به و

شود:
از  ديگر مرگش در حاال بترسانيم. هم را او کرديم سعی و ترسيديم ندگيش هی در ز - "
شهر وکيل آدم کاکا:" – خان ...و صدای که گذشته..." يکی من سر آب از ترسيم؟ می چه
فردا پسان بنويس.. خسرو بگيرد...خوب  وکيل مسجد در برادرش را ختم نتواند و باشد

شود؟" می روزی چه

است! مرداد هشتم و مراد بيست يکم مرداد" و و "سی خسرو: صدای و
و زن های ديگر  زری بر آنچه است. ايران نماد است؛ جاری آن در  خانه زری که داستان
مملکت اين قشر روشنفکر نماينده و يوسف طور کلی.. به ايرانی سرنوشت زن رود می رمان
همه زمان- بر از دربرهه ای می رود- خانواده و اين خانه بر ، آنچه اختصار و به ؛ است

رفته است. کشور ما
تعزيه حضور عناصر و آداب همه او تشييع در و است سياووش سوگ آور ياد شهادت يوسف
جنگی نگار خبر و ماهون شاعر مک تسليت تلگرام در کتاب وسرانجام پيام کند. می پيدا

يابد: می تجلی زری برای بود ؛ يوسف دوست که ايرلندی
بسياری و شهرت در هائی درخت ات درختی خواهد روئيد و خانه در خواهرم. نکن گريه "

زمينت." سر در
خواهند پرسيد: باد از ها درخت و ديگر خواهد رسانيد درخت به را درختی هر باد پيغام و "

نديدی!" را آمدی سحر که راه در

استفاده مورد منابع
عابدينی مير حسن جلد١و٢ ايران نويسی داستان سال صد

عابدينی  مير حسن ايرانی کوتاه داستان هشتاد سال
گلشيری هوشنگ سيمين دانشور در آثار نقاش با نقش جدال

دانشور سيمين جالل غروب

ايروانيانمعرفی کتاب           مريم           از:
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زیر نظر مریم ایروانیانزیر نظر مریم ایروانیان

اى خشِم به جان تاخته، توفاِن شرر شو
اى بغِض گل انداخته، فرياِد خطر شو

اى روِى برافروخته، خود پرچِم ره باش
اى مشِت برافراخته، افراخته ترشو

اى حافِظ جاِن وطن، از خانه برون آى
از خانه برون چيست كه از خويش به در شو

گر شعله فرو ريزد، بشتاب و مينديش
ور تيغ فرو بارد، اى سينه سپر شو

خاِك پدران است كه دسِت دگران است
هان اى پسرم، خانه نگهداِر پدر شو

ديواِر مصيبت كده ِى حوصله بشكن
شرم آيدم از اين همه صبِر تو، ظفر شو

تا خود جگِر روبهكان را بدرانى
چون شير درين بيشه سراپاى،جگر شو

مسپار وطن را به قضا و قدر اى دوست
خود بر سِر آن، تن به قضا داده، قدر شو

فرياد به فرياد بيفزاى، كه وقت است
در يك نفِس تازه اثرهاست، اثر شو

ايرانِى آزاده! جهان چشم به راه است
ايرانِ كهن در خطر افتاده، خبر شو

مشتى خس و خارند، به يك شعله بسوزان
بر ظلمِت اين شاِم سيه فام، سحر شو

                                                            فريدون مشيری

 راه 
   

 درسکوت خشم
                به جلو خزيد

و در قلب هر رهگذر
غنچه پژمرده ای شکفت:
" – برادرهای يک بطن!

يک آفتاب ديگر را
پيش از طلوع روز بزرگش

خاموش
       کرده اند!"
وال الی مادران

بر گاهواره های جنبان افسانه
                       پر پر شد:

" – ده سال شکفت و
             باغش باز

                   غنچه بود.

پايش را
      چون نهالی

در باغ های آهن يک کند
                         کاشتند.

مانند دانه ئی
به زندان گلخانه ئی

قلب سرخ ستاره ئيش را
                   محبوس داشتند.
و از غنچه او، خورشيدی شکفت

تا
           طلوع نکرده

                       بخسبد
چرا که ستاره بنفشی طالع می شد
از خورشيد هزاران هزار غنچه چنو. 

و سرود مادران را شنيد
که بر گهواره های جنبان

                      دعا می خوانند
و کودکان را بيدار می کنند

تا به ستاره ئی که طالع می شود
و مزرعه بردگان را روشن می کند 

سالم 
        بگويند.

و دعا ودرود را شنيد
از مادران و از شير خوارگان؛

و نا شکفته
     در جامه غنچه خود

                      غروب کرد
تا خون آفتاب های قلب دهساله اش 

ستاره ارغوانی را
                 پرنور ترکند."

وقتی که نخستين باران پائيز
عطش زمين خاکستر را نوشيد

وپنجره بزرگ آفتاب ارغوانی

                      به مزرعه بردگان گشود
تا آفتاب گردان های پيشرس بپا خيزند،

برادران هم تصوير!
برای يک آفتاب ديگر

پيش از طلوع بزرگش گريستيم.
                              احمد شاملو
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از: مهره سرخ
سهراب!

ای زخم خورده به تاريکی،
دارو به گنج خانه کاووس شاه هست،
 اما نه از برای تو و زخم های توست!

آری تو را عطش نه به آب است زانکه آب
در زير پای توست!

ازمن شنو که روشنی جان دوای توست
در سنگالخ چشمه دانايی؛

سهراب 
جای توست!

                                                                                  
     

يک راز سر به مهر بگويمت آشکار:
اين مهره شگرف،

معجون مرگ دارو و جان دارو ست.
ميرايی و شکفتگی جاودان در اوست.

زهر است زهر باده لعلش.
جز عاشقان پياله نگيرند از اين شراب.

بی گاه می کشد
تا هر پگاه برکشدت همچو آفتاب!

هان ای خجسته جان!
 ای جاودان جوان

تو می روی که زخم تهيگاه خويش را،
بر هر که خنجريش به دست است، بنمايی!
بر آن کسان که بی خبر از چند وچون کار،

بازوی خويش را،
بر طوق پهلوانی پيکار می دهند،

 بگشايی!
تا عاشقان مباد کزين پس خطا روند

با اين چراغ سرخ به ره آشنا روند!

سهراب، خون تو، همراه خون سياووش،
اسفنديار ورستم وبسيار چهره ها،

گمنام يا بنام
از هر فراز در شط شهنامه ريخته است.

اين رود پر خروش،
ديريست،

کز چنبر زمانه ی بد خو گريخته ست.
اين رود می رود،

تا دشت های سوخته را بارور کند
خون است،

خون جوش می زند.
گل، گل، زخاک خاطره می رويد.

آنگاه ،
گر دست پرتوان خداوندی خرد،
عطری زباغ خاطره بر پرده آورد،

سيمای آرزو؛
مغموم وناتمام- بدينگونه ای که هست-

بر سقف هر نگاه نمی ماند.

در انتهای دشت،
بحر سپيده دم،

موجی زنور بر افق تيره می کشد.

       فرازی از مهره سرخ: سياوش کسرايی



شماره ۱۲۳   مهر - آبان  ۱۲۱۳۸۸

    

  www.pccus.org/issd

آگهی ثبت نام سال ٢٠١٠-٢٠٠٩

شعبه اول روز یکشنبه ١٣ سپتامبر ٢٠٠٩ 
ساعت ١٠ تا  ١٢  ظهر در مدرسه مونت کارمل

شعبه دوم روز پنجشنبه ١٠ سپتامبر ٢٠٠٩ 
ساعت ٦-٨ بعد از ظهر در مدرسه مونت کارمل

Mt. Carmel High School

بیست و دومین سال 
فعالیت خود را آغاز می کند.

کالسهای تدريس زبان فارسی  دو روز در هفته برگزار می شود.

امسال نیز مدرسه ایرانیان در دو شعبه 
فعالیت خواهد کرد:

شعبه اول يکشنبه ها از ساعت ٩/٥ تا ١١/٥ صبح در مدرسه 
مانت کارمل تشکيل می شود و در اين شعبه کالسهای فارسی 
از کودکستان تا سطح پيشرفته و همچنين کالسهای بزرگساالن 
مختلف،  در سطوح  رقص  برنامه  فوق  کالسهای  شود.  می  ارائه 
فعاليت خواهند  زبان  آموزش  نقاشی در کنار  و  تئاتر  کالسهای 

کرد.

ثبت نام شعبه اول روز يکشنبه ١٣ سپتامبر از ساعت 
١٠ تا ١٢  ظهر مدرسه مونت کارمل خواهد بود.

شعبه دوم در روزهای پنجشنبه از ساعت ٦ تا ٨ بعد از ظهر در 
مدرسه مانت کارمل تشکيل می شود.

در اين شعبه کالسهای آموزش فارسی از سطح ابتدائی تا پيشرفته 
ارائه می شود.

ثبت نام شعبه دوم در روز پنجشنبه ١٠ سپتامبر از ساعت ٦ تا 
٨ بعد از ظهر خواهد بود.

NEW LOCATION 
AND NEW TIME:
Dear Students, Parents and 
Friends of ISSD,
As we had shared with you through out our last Aca-
demic Year, there were certain difficulties with renew-
ing our annual contract with Standley Middle School for 
year 2009-2010. After numerous phone calls, emails 
and hours of negotiations, they could only agree to re-
new the contract on a three months basis, in addition 
to several conditions that we had to meet. These condi-
tions and the contract would have created additional 
burden and uncertainty, making it very difficult to con-
centrate on our students educational activities which 
are our top priority. 

We have been looking for a new location all summer long 
and have finally found the best location. 

We are glad to inform you that Branch 1 will be relocat-
ing to a new home. The new location is Mount Carmel 
High School located at Carmel Mountain Road. We have 
been using the same facility as home to our Branch 2 
for over 17 years. The school staffs are very accom-
modating with a very friendly environment, plenty of 
parking spaces and very easy access to 805, 15, 56 and 
5 freeways. In addition we  are also able to accommo-
date many of our parents and student requests to have 
the school hours changed to Sunday mornings instead 
of afternoons.

The registration for Branch 1 is on Sunday, September 
13, 2009 from 10 to 12 noon. The school starts the fol-
lowing weekend September 20th. The language classes 
will be from 9:30 to 11:30 and the extra curricular ac-
tivities would extend until 1:30. 

The Branch 2 remains at the same location on Thursday 
evenings from 6:00 to 8:00 PM. The registration is on 
September 10, 2009, from 6:00 to 8PM. 

See you all at the registration.
Ali Sadr
ISSD Principal

Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road
San Diego California 92129

توجه: محل و ساعت شعبه اول
 مدرسه ایرانیان تغییر کرده است
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مدرسه ایرانیان شعبه شماره  دو

DVD های جشن مدرسه هم اکنون آماده 
فروش می باشد. 

کپی های خود را از دفتر کانون فرهنگی تهیه فرمائید.

توجه   !  توجه !
آموزش فارسی در مدرسه ايرانيان مورد قبول مدارس 

شهر می باشد.

همانطور که قبال به آگاهی رسيد، زبان آموزانی که دوره زبان 
فارسی را در مدرسه ايرانيان بگذرانند می توانند کرديت آنرا 
بعنوان زبان دوم به مدارس خود منتقل کنند. اين کرديت نه 

تنها مورد قبول اداره آموزش و پرورش سن ديگو ، 
San Diego Unified School District  و سن ديگيتو 

San Dieguito School District می باشد بلکه قابل 
UC و State University انتقال به دانشگاههای کاليفرنيا

سيستم هم می باشد. دانش آموزان واجد شرايط بايد در ابتدای 
سال قرار داد مربوطه را از مدارس خود گرفته برای تکميل به 

مدرسه ايرانيان بياورند. در پايان سال نمره های آنان به مدارس 
ابالغ می شود.

شرايط:
۱- زبان آموز در يکی از مدارس زير نظر اداره های آموزش 

پرورش فوق تحصيل کند.
۲- زبان آموز در سطح کالس هفتم تا دوازدهم باشد.

۳- زبان آموز و والدين او در اول سال قرار داد کالس را امضا 
کرده، دانش آموز در تمام کالسهای در نظر گرفته تعيين شده 

حضور يابد.
۴- زبان آموز ١٤٠ ساعت آموزش فارسی را تکميل کند

۵-  زبان آموز در آزمون پايانی قبول شود.
 - زبان آموز گذشته از دو ساعت در هفته کالسهای فارسی می 
تواند از يک ساعت اضافه کارهای فوق برنامه مثل تئاتر و رقص 

هم استفاده کند.
 Star Talk زبان آموزانی که در کمپ های تابستانی -

درSDSU و يا National University حضور يافته اند از 
کرديت آن می توانند استفاده کنند.

Persian Language program at 
ISSD is accredited by San Diego 
Unified School District and 
San Deguito School District.

This means when a student completes 140 hours of 
Language and Cultural Classes at ISSD he/she can 
transfer the units to his /her school to fulfill the 
second Language requirement. These units are also 
honored by California State University System as 
well as UC system.
Requirements:
- The student and their parent or guardian must 
sign a contract stating that all classes will be at-
tended.
- The student must attend grades 7-12 (middle 
school and high school).
- The students must successfully complete the exit 
requirements.
- In order to fulfill the foreign language require-
ment for the San Diego Unified School District and 
San Deguito School District, the student must com-
plete 140 hours of ISSD Persian classes.
- Attendance of Weekly 2-hour persian courses and 
additional 1 hour of weekly extracurricular cultural 
instruction, such as dance or theater, will count to-
ward the 140 total required hours.

Important Note: If the student, has attended the 
Startalk programs at either National University or 
SDSU they can use that credit towards the 140 
hours course program.
We are in the process of negotiating with other 
school districts in the area to obtain a similar sta-
tus from them.

GET YOUR YEAR BOOK 
FOR 2008-2009 FROM PCC OFFICE
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نفرات...                          بعضی یاد
صدر  شادی ٨  مرداد  ١٣٨٨  تاريخ:

روزپيش دو ام. اليه اليه بلند ديوارهاي آن بيرون كه است دو روز درست االن
نشسته بند، زندان و چشم چادر با ،٢٠٩ پايين دراز طبقه در راهروي موقع اين

بگويد:  ١٢ روز از بعد و بيرون ببرد در و مرا از بيايد كه كسي منتظر بودم،
آبيش چهره روزها، تمام آن در كه آزادي يعني اين، برداريد! و بندتونو چشم
مي فكر دريا به و رفتم مي سلول راه در روزهايي كه آن تمام در نبود. پيدا
است.در نكرده انتخاب را مادرش دنيا، هاي بچه همه مثل كه دختري كردم.
كرده انتخاب را گفتم: تو، كارت مي خودم به شب و ظهر و صبح روزها، آن تمام
از صبح كه باشد، زنان جنبش كه مادرش فعال بود نكرده انتخاب او بودي اما
انتخاب او ببرد. خوابش هم پاي كامپيوتر شب و باشد دويدن حال در شب تا

نه رفتنت  كه جايي در بياورد؛ ٢٠٩ سر از دوم بار براي مادرش كه بود نكرده
فلج حس و از آن؛ مكان تعليق آمدن بيرون نه اختيار خودت است و به آن به

وقتي  كه است اي ٢٠٩ مقوله مثل جايي در بودن زنداني مطلق. ناتواني كننده
كه شكلي كند، مي پيدا شكل ديگري رنج مي كني، اضافه آن به را بودن مادر
به لحظه يک است. يابنده تغيير لحظه ات هر حال به بسته و سخت توضيحش
شروع را زنان حوزه کار در که نبود دريا خاطر مگر به خودت می گويی اصال
او برای را ای بهتر آينده دادی قول بهش که نبود اين خاطر به مگر کردی؟
که نمی دانستی اول روز همان از مگر شده؟ چه حاال کرد؟ خواهی درست
انفرادی ديوارهای که بعد گذاری؟...لحظه می قدم سنگباران قلعه راه در داری
مرداد گرمای و روشن سلول هميشه چراغ کننده نور کور و آورند می فشار
نتوانسته که شبهاست می آورد يادت ای خنک کننده وسيله هيچ بدون تهران
پر را وجودت تمام عدالتی بی همه اين از ناپذير وصف خشمی بخوابی، ای
عدالتی بی همه اين هدف بايد چرا دختر من پرسی: می خودت از و کند می
پروانه با وقتی يابند تسکين می گاهی مادرانه وجدان های عذاب اما باشد؟!...

خشونت،  و مصيبت ١٥ سال از بعد شوی که می رو روبه سلول عمومی آن در
٩ و  دختر دو گرفته و طالق اش شوهر/پسرخاله از شکسته، بينی و دندانها با
و  شغل، هم و خانه هم پول دارد و هم پيش پدری که گذاشته را اش ١٣ ساله
در  ٦ نفر که برگشته، جايی پدری تحصيالت، به خانه بی و شغل بی خودش،
او اتهام و کرده بودند دستگير در خيابان را پروانه می کنند. زندگی هم با آن
تمرد و اغتشاش به تحريک طريق از ملی امنيت عليه اقدام من اتهام مثل هم
که اين خاطر به بود، نه را نديده دخترانش ها بود هفته بود. او پليس دستور از
را هم آنها او و پدرشان بود با ها حضانت بچه اينکه به خاطر بلکه زندان بود در
کشنده گرمای آن در و روزها روزها مادرش. دور پيش شهرستانی در بود برده
که دارد را کانالش آور عذاب و يکنواخت صدای تنها کولر، از که سلول داخل
کنم می فکر دريا به برسد، زندانبانان اتاق به تا گذرد می سلولها تمام باالی از
فکر و ياد محرومند. اما هم با بودن هم و ديدن از که و مادرانی دختران همه و
نزديک که آنهايی دارد*؛ می زنده ام نيما يوشيج، قول به که هست هم ديگرانی

دسترسند. غيرقابل دور و که آنهايی دسترسند، و غيرقابل و
روی پشتی، راهروی سلولهای يا کناری،  سلول  در جايی نزديکم، نزديکان
ناخن، خراش کاغذ، با و بدون قلم و اند دراز کشيده پتوهای سربازی يا موکت
موکلم نظرآهاری،  شيوا گذارند: می  عالمت ديوار، روی را زندانشان  روزهای
انقالب دادسرای  پاسخگويی بی  در چندانی کار بودم،  بيرون وقتی حتی  که
خوردن دانم می که روزنامه نگاری يعقوب، بنی ژيال برايش بر نيامد، دستم از
است، خطرناک  اش گوارشی بيماری برای چقدر سلول دستشويی از  آب
شرايط دانم می ام باردار است و شنيده که نمی شناسمش اما امرآبادی مهسا
فضاها، تمام در اطالعات که مطلق فقدان و تعليق حالت و بازداشت پراضطراب

ضرر  باردار زن يک برای حد چه تا است، ٢٠٩ جاری بر و روابط حاکم قوانين
ها در روزنامه را نامهايشان يا  می شناسمشان که ديگری خيلی های و دارد

ام. خوانده
ثانيه و کشند می رنج هايم رنج با ديوارها طرف آن که آنهايی دورم، نزديکان ياد

خواب از می دانم که ام، می دارد. خانواده زنده ام کشند، می را نفس نگرانی های
سعی انقالب دادگاه و اوين که بين می دانم افتاده اند، زندگی و کار و خوراک و
دنبال اينکه جای به وکال، بيشتر که برعکس وکاليم روز، هر کنند مروه می و صفا
و کنند تحمل می را سرباال جوابهای شنيدن رنج باشند، دار آب نان و پرونده های
به اطالع رسانی لحظه دنيا که با جای همه و دوستانم در ايران شوند، نمی خسته
همه زندانيان رنج و خود رنج من، رنج در را ها خيلی بدانم، که آن شان، بی لحظه
که است ميان آدمهايی همبستگی و پيوند اساسش که اند. شراکتی ساخته شريک
شراکتی برگرفته بود. در مرا سخت لحظات آن تمام در زرهی لطفشان مثل و مهر

مرا آورد. آزادی در نهايت، که
را  چشم بندم شده، سرم بسته درهای ٢٠٩ پشت که دو روز است درست االن
ام، جايی آمده بيرون ام و داده پس در اوين پشت را چادر زندان و اند تحويل گرفته
دختر و پسر منتظر بودند. منتظر خيلی ها اما که جايی نبود. منتظرم هيچکس که
را ما پرسيدند: عزيز تو می از همه که جايی شوند. بود آزاد قرار همسرانشان که و
فقدان اطالعات قانون و بند، قانون سکوت بارها قانون چشم و بارها من نديدی؟! و
زير سايه را، ها پله اين دانستم می آمدم می پايين ها پله از وقتی دادم. توضيح را
ها هستم. مديون خيلی شدم، سوارش که را دربستی تاکسی را و جلو اوين پل
دارد؛ همه آنهايی که ياد می روشن مرا فردای و امروز ياد همه شان، خيلی ها که

دارند. و می داشتند زنده نگه را زندانيان سياسی ياد همه و مرا
ظهر---------------------------------- از بعد نيم و ساعت ١ ٨ مرداد،



۱۵ شماره ۱۲۳   مهر - آبان  ۱۳۸۸

1-619-445-62461-619-445-6246

FOR SALE
at SPRING VALLEY       

JUST Reduced $299,000

JUST Reduced $299,000
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(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

کنسرت نوای امید
The Neurosciences Institute در سپتامبر ساعت ٨ شب ١٨ 

مهرگان جشن برنامه
Universalist Unitarian Church اکتبر ساعت ٨ شب در ٢

شمس  گروه  کنسرت
Museum of Contemporary Art San Diego ٨ شب در ١٦ اکتبر ساعت

دوستی عشق و جشن
North Coast Calvary Chapelدر نوامبر ٢١ 

(٨٥٨) ٦٣٨٩-٧١٧ تماس تلفن کورش تقوی  نظر تار  زير سه کالس
(٨٥٨) ٣٦٧٤-٢٢٠ تماس تلفن علی نوری  نظر تار  زير کالس

دفتر کانون فرهنگی در محل کارگاه دف
صدر از ظهر زير نظر علی بعد ٦ ساعت از ها شنبه سه

(٨٥٨) ٠٣٣٦-٦٥٣ تماس تلفن

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ سن دیگو مدرسه ایرانیان

۲۰۰۹-۲۰۱۰ آگهی ثبت نام سال
ظهر ساعت ۱۰ تا ۱۲ ۱۳ سپتامبر از يکشنبه اول روز شعبه

کارمل مونت مدرسه در
پنجشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹ ساعت ۶-۸ بعد از ظهر  دوم روز شعبه

کارمل مونت مدرسه در
Mt. Carmel High School

شعبه اول:
Mt. Carmel High School

پيشرفته و متوسطه ابتدائی، مرحله سه در سنين تمام برای فارسی: آموزش
است سال ٤/٥ از کودکان پذيرش سن حداقل

ظهر از بعد ١١/٥ تا ١٢/٥ ساعت از تئاتر برنامه: فوق کالسهای
دوم شعبه

Mt. Carmel High School
ابتدائی، مرحله سه در نوجوانان و کودکان برای فارسی آموزش

و پيشرفته متوسطه
فرمائيد سايت مدرسه ديدن اطالعات بيشتر از برای

www.pccus.org/issd

ملی های رقص آکادمی

ایرانیان در محل مدرسه رقص کالسهای
تا ۱/۵ بعد از ظهر Mt. Carmel High School روزهای يکشنبه ۹/۵ صبح

www.pccus.org

يکبار منتشر ميشود ماه دو ايرانيان هر نشريه کانون فرهنگی
کانون نيست. هيات مديره نظر الزاما مقاالت، در مطرح شده نظرات

است. آزاد وارده مطالب حک و اصالح و يا قبول و در رد پيک و
مکاتبه فرماييد. زير به نشانی ما با

9265 Dowdy Dr. # 105, San Diego, CA 92126
Tel (858) 653-0336  Fax (619) 374-7335

Email: pcc@pccus.org
اخباری انتشار به تفاهم، فقط سوء هرگونه از جلوگيری ايرانيان برای فرهنگی کانون
تا ۳۰  طريق فکس ورزد که متن آن از مبادرت می (شماره۱۲۴) آينده نشريه برای

بگيرد. قرار دفتر اين اختيار در انتفاعی غير ارگانهای وسيله به سپتامبر

آمریکایی - ایرانی دانشجویان حتصیلی بورس سازمان

www.iasfund.org     (۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶

(۸۵۸) ماه ۶۵۳-۰۳۳۶ در دالر خیریه یک
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150 

AIAP (۶۱۹)۶۴۵-۷۲۷۳ متخصصین: اجنمن
www.aiap.org   ماه هر چهارشنبه جلسات آخرين

(۸۵۸)۵۳۸-۰۸۲۹ کمال: فرهنگی بنیاد

(۸۵۸)۶۷۳-۷۰۰۰ مهرگان: فرهنگی بنیاد
www.mehrganfoundation.org

ماه هر اول يکشنبه ماهيانه جلسات

 

(۶۱۹) ۲۳۲- (IRAN) ۴۷۲۶ :ایران خانه
پارک بعدازظهر. بلبوا ۱۲ تا ۴ ساعت از ها يکشنبه

(۸۵۸)۹۵۲-۶۷۱۳ دیگو: سن زنان مطالعاتی  گروه

      Iranian Women’s Study Group of San Diego

دیگو سن شمال در ایرانیان اجنمن
www.NIABO.org يا  تلفن: ٩٩٧٩-٧٢٩-٧٦٠ و

 

انقالب“ های ”ریشه مهرگان فرهنگی بنیاد هفتمین مسینار
Hotel Marriott Del Mar, San Diego       در  September  4-7  
بگيريد تماس (۸۵۸) ۶۷۳-۷۰۰۰ تلفن با لطفا بيشتر برای اطالعات
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Membership Application
Name: _________________________________________________________________
Company Name: _______________________________________________________
Address: _______________________________________________________________
City: ________________________ State _______ ZIP __________________________
Tel.: (     ) ______________________ E-mail: _________________________________
Credit Card # ____________________________ Expiration Date:  ______________

General Membership:                                                      Corporate Sponsorships:
___ $ 35 Individual                                                           ___ $5000 & UP Platinum
___ $ 50 Family                                                                ___ $1000-$4999 Gold
___ $ 20 Students                                                            ___ $500- $999 Silver
___ $          Donation                                                        ___ $100- $499 Patron
Membership benefits include:
- Free annual subscription to Peyk magazine
- PCC membership card (discount at various retail stores)
- For a list of sponsorship benefits please contact us.
- All donations are tax deductible.

با عضويت و حمايت خود، ما را در پيشبرد ارزشهای واالی فرهنگی مان ياری دهيد.
کمکهای مالی شما به کانون فرهنگی ايرانيان شامل بخشودگی مالياتی است.

 اعضای کانون فرهنگی ايرانيان با داشتن کارت عضويت مشمول تخفيفات ويژه (بليط برنامه های مختلف کانون، تخفيف از مراکز تجاری) خواهند بود. 
و همچنين مجله پيک نشريه کانون فرهنگی ايرانيان مجانا در اختيار آنها قرار می گيرد.

Please make checks payable to PCC
Mail to: P.O. Box 500914, San Diego, CA 92150     For more information or questions contact us at:  
Tel.: (858) 653-0336   Fax: (619) 374-7335   E-mail: pcc@pccus.org

THE FOLLOWING ARE THE BUSINESSES FROM WHICH YOU 
WILL RECEIVE A DISCOUNT WITH YOUR MEMBERSHIP CARD:

• Alex Cleaners • Apadana Cleaners • Asho Fabrics
• Balboa International Market • C & A Pharmacy 

• Cal Copy • Darband Restaurant • Sadaf Restaurant 
• International Market $ Grill • Dr. Ostad • Parsian Market 
• Pro Master Auto • Rug Gallery • Sahel Bazaar • 

*** If you have a business and want to become part of this program please call us.

PERSIAN CULTURAL CENTER 
IS TURNING 20!!
Celebrate with us by Participating in Our Membership Campaign 

THE FOLLOWING ARE THE BUSINESSES FROM WHICH YOU 
WILL RECEIVE A DISCOUNT WITH YOUR MEMBERSHIP CARD:

• Cal Copy • Darband Restaurant • Sadaf Restaurant 
• International Market $ Grill • Dr. Ostad • Parsian Market 

- Purchase limited benefit medical coverage at discounted group rates
- Discount for PCC events
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افقی
تکليف بلوغ رسيده و بايد برق - ويژگی مسلمانی که به سن نيروی -۱

انجام دهد خود را های دينی
شکيبا - ادب با - فارس استان در شهری -۲

مرض سروصدا - قابله - گرايش ميل و - ۳
ندا  و تنبيه کلمه دهم - يک آسمان - کرانه منزل- - ۴

ريشه  مرکز - جيوه چوبی کفش - ۵
اوقات امتداد- بيشتر جمع - ضمير - ۶

دار شعله - آتش سابقه کهنگی و ديرينگی و اصرار- پافشاری - ۷
شود  نمی مجرم شناخته قانونی نظر از هيچکس اين اصل طبق تله- - ۸

مقياس ثابت شود- در دادگاه صالح او که جرم اين مگر
در آب خوردن غوطه متاع- دانه- هزار - ميوه ۹

چوپان - کالم سپرده ها و سرشت - طينت - ۱۰
خاطر انديش، رنجيده بد موی- پيراستن است- ويرايش، -کافی ۱۱

نقد - پول قدر و مقام -آماس- ناپديد و پنهان - ۱۲
کارکنان بيمارستان از - زبردست و کارشناس -گرويستن - ۱۴

به  مثنوی دو که سده دهم ايرانی اديب و انگليسی- شاعر طول ۱۵ -واحد
اوست آثار شيرين از فرهاد و االبکار و مجمع نام های

عمودی
معروف فرانسوی نويسنده فلوبر گوستاو از رئاليستی اثری نشانی - -۱

فديه - وجه چاق نيست! ماه پائيزی هيچ به - ۲
سيارات گردش خط و داستان- قصه - درشت بافت نخی پارچه نوعی - ۳

برق جريان مثبت قطب - آزاد کوتاه - ديوار - زبان فارسی - ۴
کوچکتر و خردتر - جويدنی سقز - خداوند - ۵

عرب همراهی حرف ديگران - و صادق بودن با صميمی بيچاره - و فقير - ۶
با  يا قائم صورت به بلندی از که آبی توده پرهيزگاری- - نوروزی های سين از - ۷

ريزد تند فرو می شيب
پناهگاه - غار، تازی- هالو روز - ۸

سيال و - روان مضمون و مفهوم رسيدن- ديگر معنی به معنی يک بردن، از پی - ۹
سرب سولفيد سرزنش- - بزرگ خمره - ۱۰

نداری پيشوند - و خوارک خوردنی - پرسيدن کسی، نشانی مکان از پرسش - ۱۱
سم و شرنگ - اشاره مورد از زمان پس مصيبت - و آسيب - فرعون کشور -۱۲

و  سينما غذا می خورند- برگه ورودی آن گود که در يا چينی تو سفالی ۱۳ -ظرف
حبوبات از اتوبوس-

نامه اجازه جوش صورت- پروانه، - پر و سرشار -۱۴
پادشاه انگليسی نام چند - چيرگی تسلط و -حکومت کردن، ۱۵

جدول
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است شکر فارسی
کوتاه سخنی

خبازيان رضا آقای نوشته است" شکر براستی فارسی "آيا مقاله پيرامون
مهتاب" "زير نور مقاالت سر در پيک ١٢٢ شماره در

فرهنگيت. زحمات از تشکر و درود با گرامی رضای
نور مقاالت "زير همه شکراست" مثل "آيا فارسی براستی عنوان را تحت مهتابت نور زير مقاله
بجز اينکه از آن روشنی چندان برداشت متاسفانه ولی خواندم بار چندين دقت و مهتاب" با
بودن نظر کامل چه از و آن بودن شکر نظر (چه از فارسی زبان به اين مقاله من در گمان به

باشم. داشته است نتوانستم شده مهری بی لطفی و کم حدودی تا آن)
از نشان نيز زبان فارسی و است ملت آن هويت دهنده نشان ملتی ملی هر زبان که ميدانی
قبايل مستبدانه حکومتها و های زورگويی و گريز و جنگ قرنها عليرغم دارد که ملی ما هويت
که هايی طرفه و اند فرمان رانده ما مملکت بر که مختلف) زبان های و فرهنگها با ) مختلف
چندانی و خلل بوده پابرجا هنوز اند، گرفته بکار آن بردن بين از و تغيير استعمارگران برای

در آن). عربی حرف الفبای ٨ شدن وارد (بجز نيامده بوجود آن در
زبانش، شد. عرب اعراب، هجوم با بود نهاده  بنا که  پنجهزارساله تمدن چنان آن با مصر
ها بابلی خاورميانه، آدکادها، آشوريها، امپراطوريهای عرب شد. همه چيزش نژادش و آئينش،
است ولی نمانده تاريخی برجا در کتب جز نشانی از هيچکدام اينک آمدند که در پای چنان از

است. مانده بجا همچنان ايرانی) و ايران به منحصر (زبان فارسی زبان و ايران
مقاله در که شما (همانطور ويتنامی دوست زبان اينکه بدليل است نه شکر فارسی ميگوئيم
می گفتگو آن زبان به انسانهايی که که برای همه نيست ای) شيرين اشاره کرده آن به ات
و ادب زبان و عشق زبان عرفان، که فارسی زبان چرا شکراست فارسی بلکه هست، کنند
گذشت از پس ادبی فارسی و عرفانی مانده بجا متون و آثار ميدانی همانطور که و است هنر
انديشمندان بلکه ايرانی کنندگان مطالعه و انديشمندان تنها نه استفاده مورد همچنان قرنها
شده و مطرح شده شناخته ادبی و عرفانی کتب چند ميگيرد. قرار کشورها متفکرين ديگر و
مورد بسيار در اين من اطالعات است. دردسترس ويتنامی مثال زبان به جهانی سطح در
و ادبی عرفانی مسائل برای که ام نکرده برخورد مسئله اين به هرگز شخصا لکن ناچيز است

شود. مراجعه ويتنامی کتب به
فيلسوف گوته و شده ترجمه که به چندين زبان زنده زندگی حافظ را و راز و رمز از پر اشعار
بقول که خيام را ياب رباعيات حقيقت يا ميکند و سخن فرسايی آن باره آلمانی در شهير
را مولوی مثنوی و عرفان يا و ميرود بشمار ايشان های ترجمه و آثار زيباترين از جرالد فيتز
قرنها و است جامعه بشری ايرانی به زبان فرهنگ و های با ارزشترين هديه از يکی شايد که
بخشی معيار و نوسازی انسان " شده و گذاری پايه و "روانشناسی جديد" "روانکاوی" از پيش
ديگر دنيا زبانهای يک از کدام در ديگران است" و يا خويشتن با های خود رابطه به تنظيم وی

يافت؟ ميتوان عرفان فارسی اشاره و عشق و از پر زبان بجز
ای) به کرده مطرح ات مقاله در که نوعی به قدرتمند (مانند عامه اصطالحات از تعدادی اگر
پيدا و رواج يک ملتی وارد مرسوم در زبان بطور و يا غيره يا سياسی مسائل فرهنگی و دليل
نمونه های نيز زبانی هر در باشد و طبيعی بسيار خود ميتواند خودی به اين (که کرده است
و شک و مورد آن دليل به آن زبان را نبودن کامل يا و بايد کامل بودن يافت) آيا ميتوان آنرا

کرد؟ استناد و به آن داد قرار گمان
اصطالحات نتيجتا و رفتن و قراب و قرد و تفريط دورقاب چينی، افراط کردن، غلو بندی، خالی
اجتماعی روابط و جامعه از ناهنجاريهای ديگر بسياری فارسی و زبان در آنها به مربوط متداول
است و مستبدی کامه حکومتهای خود ازطريق استبداد ويروس آثار شوم ايرانيان نتيجه ما
اند و کرده حکومت ما سرزمين بر استدالل و انسانی روش و نه با شمشير بزور قرنها برای که

ندارد. آن، نبودن کامل يا و آن بودن شکر فارسی، زبان به ربطی
دهها ميليون بيش از نيست و ايرانی کنونی مرزهای مالکيت در زبان فارسی فقط ميدانيم که

دارد. وجود دنيا در فرهنگ فارسی به يا وابسته و زبان فارسی ديگر نفر
مادری  زبان به که ميکنند زندگی تاجيک ١٠ ميليون بيش از چين کيانگ سين "در ايالت
واژه ای خود که است (کاشفر) کاشگر شهر ايالت اين مرکز کنند. می صحبت خود فارسی
ميباشد. فارسی رسمی تاجيکستان زبان است. بوده همان "کاشيگر" اصل در که فارسی است
زبان فارسی ترکمنستان و ازبکستان قرقيزستان، – قزاقستان جمهوريهای از بخشهايی
ميسرايد فارسی به خود را ديوان که است الهوری اقبال پاکستان شاعر بزرگترين هستند.
تمام در بحرين با شود. پاکستان شاعر بزرگترين توانسته سرايد می به فارسی چون که يا و

تعداد  اين بر ميگويند. سخن فارسی به جمعيت ٥٠ درصد زدايی فارسی و ايرانی سياستهای
اضافه را عمان جمعيت از نصف بيشتر و پاکستان بلوچهای هند، کشمير، مان زبان فارسی بايد

در  ميليون در ترکيه، نيم کرد ١٧ ميليون از بيشتر مثل ايران از شده تجزيه کردهای کرد.
جشن  فارسی هستند. زبان همه وابستگان سوريه و عراق کرد در ٥ ميليون از و بيش شوروی
کشور مسلمانان است. شاهنامه آنان کتاب ملی رستم و آنان ملی قهرمان نوروز، آنان ملی

خوانند".* می فارسی را به خود شرقی نماز جنوب آسيای و چين
آنطور که در "قدرتمند" زبانی مانند اصطالحات مشکل نيز ها جمعيت و کشورها اين در آيا
و داخل ايران در رايج اصطالحات اين فقط يا و وجود دارد. ای اشاره کرده آن به ات مقاله

ايرانی است؟ فرهنگ داخلی
انسان برای که هستند چرا کاملتری های زبان عربی و التين ديگر مثل که زبانهای ميگويند
آيا نيست. چنين فارسی زبان در حاليکه در دارد وجود مونث و مذکر پيشوند اشياء حتی و
پيشوند که دليلی دارد و لزومی چه است؟ زبان يک بودن کامل دهنده واقعا نشان مسئله اين
با مترجم زبانان و فارسی ما آيا قرار دهيم؟ و اشياء افراد اسامی مقابل در و مذکر را مونث
يکديگر در و در فهم در ترجمه ها ديگر زبانهای از فارسی تا بحال مشکلی بيشتر های زبان

ايم؟ داشته خود نوشتجات و گفتگوها
گذاری تاثير و فارسی فرهنگ و فارسی زبان به اقتصادی و سياسی مسائل دليل به قرنها برای
شده کم توجهی و انصافی بی سطح جهانی خاص در مقاصدی روی تمدن جهانی بر آن

است.
کشوری اخير اولين دوران در (فارسی) زبان خاص خود و خود ايرانی هويت ايرانی با جامعه
و دموکراسی و مشروطه) (انقالب پارلمانی و دموکراتيک نظامی در خاورميانه برای که بوده
نوعی جديد با دنيا امروز و است خاسته پا به ايران) مردم سبز انقالب و اخير انقالب ) آزادی
شده آشنا خود قبلی تصورهای برخالف ايران در نسلی با و کرده پيدا ايرانی آشنايی ايران و از
آنان همصدا با که همراه آنان و ماست پاس ميدارد. بر به نيکويی انسان بودن را آزادی و که

فارسی فرياد کنيم. به زبان آزادی را
ارزشی در پر گذاری سرمايه کودکانمان شکر است) به (که فارسی زبان شناساندن و ياد دادن
خود نياکان غنی و با ارزش فرهنگ مادری و سرزمين آنان با و عاطفی فرهنگی پيوند برقراری
زبان هموطنان از تعدادی ميشود که باعث است پرورش ملی عدم و فرهنگی فقر اين ميباشد.
بدون عارشان بشود. فارسی فرزندانشان به گفتن سخن و از کنند تکذيب را هم مادريشان
برماست و است پيوند فرهنگی اين ارزشی در برقراری با قدم سن ديگو ايرانيان مدرسه شک

نکنيم. دريغ آن فرهنگی هدفهای پيشبرد برای کمکی هرگونه از که
                                                                             مهدی نراقی     

ميباشد.  خسروی" ميترا "دکتر خانم ٢٥ مقاله شماره آورد ره مجله از شده ذکر *آمار
             

نراقی مهدی آقای
شما  همت و ايد ١٢٢ کرده شماره پيک بسيار از توجهی که به نوشته من در سپاس با
با ديدم که موردی کمتر متن نوشتار شما که در اذعان کنم بايد خويش درج نظر از
نه زبان فارسی شما به ارزش همانند هم من نباشم. شما هم عقيده مورد اشاره نکات
بعنوان ريسمان بلکه ..... و حافظ و سعدی و موالنا بزرگانی چون آثار دليل به تنها
خواندن را به شما رو همين ميگذارم. از احترام آن به آگاهم و بسيار مردم ايران اتحاد
زبان فارسی زبان اينکه نظر نقطه از ميدهم. رجوع نوشته همان اول پاراگراف دوباره
و قرار گيرد احترام بايد مورد زبان عرفانی اين فهم مسائل و درک برای است و عشق
هم نظر شما با داد قرار استفاده مورد منظور اين برای توان نمی را ويتنامی مپال زبان
به است که ای درک هديه اين گون گونه واوصاف عشق درک معتقدم که نيستم. زيرا
نشانی زبان ويتنامی به از عرفان اگر ما به فارسی زبانان. فقط نه شده است عرضه انسان
را از موالنا پاسخم پندی آن. با وجود عدم نه جستجوی ماست دليلش عدم ايم نديده

مجوی. يکی جهان .......... قبله دراو است اين جهت : شش ميبرم که پايان به

هم از همت شما سپاسگزارم.    رضا خبازيان باز          

 

خوانندگان از

مهدی نراقی

PCC is co-presenting: 

Arusi: Persian Wedding 
the San Diego Asian Film Festival 
October 15th-29th
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٨ صفحه مهتاب از زير نور بقيه

از را هنر و ممکن سازد و آسان مملکت اقشار تمام برای مذهبی را مراسم اجرای
حقوق تساوی و را ممکن سازد انديشه و بيان آزادی بيرون آورد و تسلط يوق زير
مذهبی و سياسی باورهای و نژاد رنگ، جنسيت، فرای جامعه آحاد تمام برای را
طبق و آيد بر نمی آن عهده از ساختارش دليل به مذهب که نمايد. کاری حکمفرما
شهروندان عنوان به را خود مذهب از غير مردمان حقوق هميشه تاريخی، تجربه

گذارد. و سه زير پا می دو درجه
خود فرهنگان هم برای آموزشی های بحث در فرهنگی کارگزاران اگر مجموع، در
ساختاری در را نمايد می جام بلورين فرهنگ نظم در ايجاد به کمک که را مواردی
اين اند. در نموده به فرهنگ دهند کمک شايانی خود قرار کار دستور گسترده در
ميتواند مناظره بصورت، متفاوت نقطه نظر های با انديشمندانی از دعوت راستا
سليقه مورد موارد به با مراجعه اگرفقط  در غير اينصورت  نمايد. بارورتر را نتيجه
ميشود مشاهده موارد بارزی کنترل نمايند و چنانکه در نظر را تبادل و بحث خود
خود به تنها نه ، نمايند جلوگيری خويش بينش مخالفين بوسيله عقيده ابراز از

رسانده اند. پذيری نا جبران زيان نيز جامعه در فرهنگ تبلور بلکه به

فرهنگی کار از بايد شود، تعريف ابتدا آمده است در که روالی به اگر سياسی کار
ندارد وجود شخصی منفعت مورد امور فرهنگی هيچ در که بماند جدا و باشد جدا
شود تعريف جامعه در دمکراتيک به ايجاد روند اگر ولی باشد نياز آن حفظ به که

نيست. شدنی جدا فرهنگی کار از

فرمائيد. مراجعه زير آدرس به مطلب اين تر گسترده خواندن برای لطفا
WWW.Rezakhabazian.com     

باشيد. پيروز و ام. شاد شما نشسته انتظار نظرات در مشتاقانه

پرچم من کدام است؟       
خبازيان                                             رضا

دمکراتيک خود حق ترين ابتدائی بدست آوردن برای ايران مردم خيزش قهرمانانه
اين چند در هر واداشت. تحسين به بلکه جهانيان را کشور از خارج تنها ايرانيان نه
که اند پرداخته گوناگون های به درج نوشته امر متخصصين و نظران صاحب رابطه
و چاره ئی فرسائی نمايم قلم رابطه در اين که نيست بنده سواد اندک جای شخصی با
اجازه و شريف هموطن را ندارم ولی فرود آوردن در مقابل مردم شرافتمند سر جز
خارج در اين خيزش پی در که موضوعاتی ترين دردناک از يکی در مورد که ميخواهم
را ما رابطه در اين تفکر با که آرزومندم نمايم. مطرح را گرفت سئوالی شکل کشور از

نظرات خويش آگاه فرمائيد. از
در ايران مردم فرياد آزادی طلبی از حمايت برای ساعات انجام تظاهرات اولين از آنچه
در اختالف نظر مطرح شد، بطور خاص ديگو سن در شهر و بطور عام کشور از خارج
دو هر روی تند با بنده گمان به بود. تظاهرات اين در پرچم وجود عدم يا وجود مورد
های شخصيت به که جائی تا گرفت بخود نازيبا صورتی نظر اختالف اين روی سکه
را ديگو سن شهر ايرانيان شد و ارامش و يکدستی احترامی بی نيز ما شهر فرهنگی

نمود. خدشه دچار کوتاهی مدت برای نيز
تفکر به بردن خرد با بکار دارد جای است برگشته ما به شهر ارامش دوباره که حال
طفره آن با شدن روبرو از سال است سی به که نزديک بغرنجی مساله به و بنشينيم
ايران مردمان فرهنگی ساختار در آيا کنيم که سئوال خود از و بپردازيم ايم رفته

حکومتی؟ يک نشان هويت يا است ملی يک نشان هويت پرچم زمين
در انقالب  از قبل های سال در  که است  چگونه  پس  است ملی هويت نشان اگر
باستانی، نوروز بدر، سيزده  ، سوری چهارشنبه چون  خود ملی مراسم از هيچيک
جشن در روزهای فقط نميداشتيم و برافراشته د را مهرگان آن سده و های جشن
مغازه مرداد هشتم آذر، وبيست و يکم بيست و نهم آبان، چهارم و چون دولتی های
ادارات در سر يا نمايند؟ آن مزين به را کار خود و کسب های محل بايستی داران
در بايد چرا که است دولتی و اگرنماد آرايش نمايد؟ را سلطنتی های خودرو و دولتی

داشت؟ نياز آن به ملی های خيزش
ارسال با خوانندگان و نمايد باز را متفکرانه های مراوده باب سئوال اين طرح اميدوارم
به پس اين از اين معضل تا نمايند کمک خويش ميهنان به هم خود نظرات درج و

نکشاند. جدائی به همبستگی ما را و اتحاد جای
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نحوی به برويد منتها جهنم به بگويد شما به تواند می که کسی است سياستمدار:
کنيد. می شماری لحظه سفر اين برای شما که گويد می

  
گويد می شما به بعد و کند می از دستتان باز را شما ساعت که است کسی مشاور:

است. چند ساعت
  

داند. نمی را چيز هيچ ارزش ولی داند می را چيز هر قيمت که است کسی حسابدار:
  

دهد می قرض شما به را چترش است آفتابی هوا وقتی که است کسی بانکدار:
خواهد. می را آن شروع می شود باران تا درست و

  
بينی پيش ديروز که چرا چيزهايی  فهميد فردا خواهد که است  کسی اقتصاددان:

است. نيفتاده اتفاق امروز بوده کرده
  

داند  که می  چيزهايی نگفتن به از وقتش ٥٠ درصد  که کسی است نگار: روزنامه 
نمی داند.  که چيزهايی مورد در کردن صحبت به ٥٠ درصد وقتش بقيه و گذرد می

  
گردد می سياهی گربه تاريک به دنبال اتاق که در يک است کوری مرد رياضيدان:

نيست. آنجا که
  

بهم را آن ای پارچه با و پاشد می بوم روی بر را رنگ که است کسی مدرن: هنرمند
فروشد. می را پارچه سپس و زند می

  
زند. می حرف خوابند که ای عده برای که است کسی فيلسوف:

  
همسرتان که تا سواالتی را بپرسد گيرد می شما پول از که است کسی روانشناس:

پرسد. می شما از مجانی
  

همه و شود می رد خيابان از ماشين خوشگلی وقتی که است کسی شناس: جامعه
کند. می نگاه به مردم می کنند، او نگاه آن به مردم

  
که روشی به را خبر بوديد بی وجودش از که مشکلی است که کسی نويس: برنامه

کند می حل فهميد نمی

بهتر بشناسيم ها را حرفه
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