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۱۲۴  علی صدر
مار 

يکی از به ياد ماندنی ترين داستانهائی که از دوران کودکی بياد دارم و در تمام عمر مصداق آنرا ديده ام، داستان مار 
است که در کتاب فارسی کالس سوم ابتدائی آمده بود. داستان دقيقا با اين جمالت شروع می شد:" شيادی از دهی 
می گذشت." و داستان اين قرار بود: که مردی شياد به مردم دهی بر می خورد که به سخنان مرد عالمی گوش فرا 
داده بودند. او از مرد عالم می خواهد که بروی تخته ای بنويسيد مار. مرد عاقل اين کار را می کند ولی او در طرف 
ديگر تخته تصوير ماری را می کشد و از مردم می خواهد که بگويند کدام راست می گويند. نتيجه را خود می دانيد. 
مردم بی سواد تصوير مار را بيانگر "مار" دانسته و به پيروی از مرد شياد پرداخته و مرد عالم را از ده بيرون می کنند. 
همانطور که اشاره شد، درستی اين پديده را در نمونه های زيادی، بخصوص در امور سياسی و اجتماعی، همه روزه 
می بينيم. اين پديده منحصر به يک کشور و اجتماع و يا به ميزان سواد بستگی ندارد.  بارها ديده ايم که چگونه 
ميليونها نفر کامال برخالف منافع طبقاتی خود موضع می گيرند و با آن به مبارزه می پردازند. يک نمونه بارز آن 
را در همين آمريکا و در کش مکش های جاری روی مساله "تامين بهداشت عمومی " شاهد هستيم. می بينيم که 
چگونه کسانی مثل "راش ليمبا" براحتی می توانند توده عظيم مردم را به حرکت در بياورند که از رفورم و سامان 
دادن به مساله بهداشت و بيمه جلوگيری کنند. مساله ای که اگر به سامان برسد اولين کسانی که از آن نفع می 
برند همين اقشار ميانی و فقير هستند که با آن مخالفت می کنند. در تابستان گذشته شاهد بوديم وقتی اعضای 
کنگره در گردهم آئی هائی در نقاط مختلف کشور می خواستند روش ها و پيشنهادات مربوط به بهداشت و بيمه را 
به مردم توضيح دهند، عده زيادی از اين افراد که بوسيله شيادان بزرگ تحريک و تهيج شده بودند جلسات را بهم 
می ريختند. وقتی با اين افراد که بعضا آدم های صادقی هم هستند به بحث می نشينی، فقط طوطی وار مطالبی را 
که از راديوها و يا فاکس نيوز شنيده اند تکرار می کنند. شايد در کشورهائی مثل ايران اين مساله مربوط به اقشار 
کم سواد و بقول معروف عامی باشد که با تبليغات تحريک شده و به مخالفت و برخورد با افراد مترقی و طرح های 
عام المنفعه می پردازند ولی  در آمريکا اين امر منحصر به افراد کم سواد جامعه نمی شود. مطمئنا بسياری از ما 
افرادی را در اطراف خود می بينيم و می شناسيم که با وجود "دانش" زياد در همان گرداب دست و پا می زنند و 
در جواب، همان آمار مشکوک و غلطی را ارائه می دهند که از "فاکس نيوز" و "راش" شنيده اند. هيچ بعيد نيست 
که اين افراد با فشار روی اعضای کنگره و دولت بتوانند حرف خود را هم به کرسی نشانده و اين بار نيز مساله بيمه 
و بهداشت عمومی را به نفع شرکت های بيمه با شکست روبرو سازند- همانطور که در سال ١٩٩٣ طرح کلينتون و 
يا در سال ١٩٧١ طرح نيکسون را به شکست کشاندند. قبول شدن و شکست طرح عمومی کردن بيمه آغاز و پايان 
اين گونه عملکردها نخواهد بود. آنها هر حرکتی را که دولت به نفع مردم اقشار ميانه و زحمتکش بخواهد انجام دهد 
با برچسب زدن "سوسياليستی" و "کمونيستی" محکوم  می کنند.  وقتی اقدام پرزيدنت اوباما برای آوردن المپيک به 
آمريکا شکست می خورد و آنها به شادی بر می خيزند. در زمانی که آقای اوباما به افتخار دريافت جايزه صلح نوبل 
دست می بابد با بوق و کرنا او را رئيس جمهور ضعيف و مورد پسند اروپا قلمداد می کنند و البته طرفداران برده 
وار آنها هم همان اراجيف را تکرار می کنند. آنان ادعا می کنند که وی در اين مدت ٩ ماه کاری نکرده که شايسته 
جايزه صلح باشد. آنها از درک اين موضوع عاجزند که بعد از ٨ سال به طبل جنگ کوبيدن و تنش فزائی در سطح 
جهان با آمدن اوباما، جهان نفس راحتی می کشد. ديپلماسی جای جنگ طلبی را می گيرد. وقتی او دست دوستی 
به سمت کشورهای اسالمی دراز می کند، وقتی برای اولين بار بر انداختن کليه سالح های اتمی را در دستور کار 
قرار می دهد. وقتی خواستار قطع شکنجه و تابعيت از قانون می شود، وقتی دستور تعطيل گوانتامو را می دهد، حتی 
در اين مدت کم باعث امن شدن جهان شده است. البته اين دوستان اين ها را نمی بينند. آنها داليل خودشان را که 
بدون شک نژادی هم است  پنهان می کنند و از هيچ کوشش برای تخطه کردن او فرو گذار نمی کنند. البته اين 
شيادان و هواداران آنان هميشه بوده و خواهند بود. آنها صدمات خود را هم زده و می زنند. ولی آيا بايد به همين 
اکتفا کرد؟ اگر نيروهای آگاه جامعه صحنه را خالی بگذارند. آنها  دوباره اوضاع را قبضه خواهند کرد و اين موقعيت 
يکتا  که نصيب نه تنها آمريکا بلکه جهان شده از دست می رود. نبايد صحنه را خالی کرد. اين شيادان را بايد رسوا 
کرد و مردم را آگاه نمود. فرق "مار" و شکل مار را به مردم توضيح داد. می توانيم با پشتيبانی عملی از سياست 
های درست دولت و برخورد با سياست های غلط مسولين، عرصه را به هوچی گران و شيادان سياسی تنگ کنيم. 
می توانيم با تماس با اعضای کنگره و حمايت از سازمانهائی که در جهت آگاهی دادن به مردم کار می کنند راه 
ايجاد يک برنامه بهداشتی با پوشش عمومی را هموار کنيم. از لحاظ سياست خارجی رابطه با ايران نيز در چند ماه 
آينده در صدر مسايل بين المللی خواهد بود. با تماس با کنگره و دفتر رياست جمهوری بايد از پيشبرد سياستهای 
ديپلماتيک حمايت کرد و نبايد اجازه داد که شرط رعايت حقوق بشر در محور همه مذاکرات از ايران گرفته تا مساله 
اسرائيل و فلسطين و افغانستان در حاشيه گذاشته شود. دمکراسی فقط رفتن به پای صندوق برای هر چند سال 

يکبار نيست. حضور سياسی داشتن و فشار روی انتخاب شدگان ضامن بقای دمکراسی است.

 

یادداشت 
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گذشته ماه دو در کانون های فعالیت
ايرانيان  فرهنگی کانون مديره ٢٠٠٩ هيات و اکتبر سپتامبر ماه های در
ارائه ها کميته های گزارش معمول طبق جلسات اين در داشت. جلسه دو
گفتگو و بحث مورد آتی کانون های همچنين برنامه جاری، مسايل و شد
عضو علی که زاده رفيع حميد آقای سپتامبر ماه جلسه در قرار گرفت.

رسيدند. مديره هيات رسمی عضويت به بودند مديره هيات البدل
کرد آغاز را خود فعاليت دومين سال بيست و ديگو سن ايرانيان مدرسه
محل يکشنبه در و روزهای پنجشنبه مدرسه در شعبه دو امسال هر و

می شود. برگزار کارمل مدرسه مانت
کنسرت  ١٨ سپتامبر، و در نوای اميد" " کنسرت دو ايرانيان فرهنگی کانون
جشن  همچنين رسانيد.  انجام به با موفقيت را شمس در ١٨ اکتبر گروه

 First Unitarian Universalist Churchبا همکاری مهرگان امسال
فسيتوال  همکاری با کانون شد. روبرو زيادی استقبال با اکتبر  ٢ در
به  " را "عروسی ١٥ و ٢٩ اکتبر فيلم در ديگو سن آسيايی در فيلمهای

گذاشت. نمايش
جزئيات آن باشد که می يلدا کانون جشن شب آينده برنامه های يکی از

. رسيد خواهد به اطالع آينده در

اميد نوای کنسرت

شمس گروه کنسرت

First Unitarian Universalist Churchهمکاری با امسال مهرگان جشن



۷ دی  ۱۳۸۸ آذر -   ۱۲۴ شماره

شد. جهانی نوروز
به ثبت رسانيدن  ايرانيان برای فرهنگی کانون تالش سرانجام

نتيجه رسيد. متحد به ملل تقويم سازمان نوروز در
توانست گرديد آغاز استخری شهری خانم توسط که کمپين اين

٣٠٠ هزار امضا جمع آوری کند.  از بيشتر
٣٠ سپتامبر ٢٠٠٩) چهارشنبه بخش فارسی سی بی بی از شد (برگرفته جهانی نوروز

و  علمی سازمان  به نوروز  جهانی ثبت درخواست  ارائه و انتظار  ها سال  از پس 
جشن مهمترين ماه مهر درهشتم سرانجام - يونسکو - متحد ملل سازمان فرهنگی

رسيد. جهانی ثبت به ايرانيان باستانی
مشترک تقاضای جهانی ملموس غير ميراث عنوان به نوروز ثبت درخواست
ترکيه و پاکستان ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربايجان، هند، ايران، کشورهای

بود
و  اين مراسم کننده برگزار از کشورهای ۷ کشور با نمايندگی جهانی نوروز ثبت
ميان اين اما در شد. انجام عربی متحده امارات پايتخت ابوظبی ايران در مديريت
بود. خالی تاجيکستان و افغانستان يعنی نوروز کننده برگزار مهم کشور دو جای

جهانی ناملموس ميراث کنوانسيون به تازگی به افغانستان ها گزارش اساس بر
عنوان به اما کند پرونده آماده اين در همکاری برای خود را نتوانسته و شده ملحق
در جهانی ای مالحظه قابل سهم نوروز کننده برگزار کشورهای مهمترين از يکی

دارد جشن اين شدن
کشور توسط اين دوره اشغال در اما بوده افغانستان در سال نو عيد نوروز همواره
و مشکالت با  آن برگزاری  کشور، اين بر طالبان تسلط سپس  و سرخ  ارتش

است. بوده همراه هايی محدوديت
رسوم  آئين و به توجه و همچنين افغانستان به مسائل جهانی اهتمام اين همه  با
مورد کشور در اين هم شد که برگزاری نوروز طالبان باعث از سقوط پس کشور اين

دست دهد. به باستانی جشن اين از تازه ای شناخت و گيرد قرار توجه جهانی
که اين دليل هم به تاجيکستان يعنی منطقه زبان فارسی ديگر کشور حال عين در
پرونده اين در از حضور نيست، يونسکو جهانی ميراث ناملموس کنوانسيون عضو

است. بازمانده
از تجليل آن کشورهای عضو استقالل کسب و شوروی اتحاد به دنبال فروپاشی
ازبکستان، يعنی ميانه، آسيای ديگر کشورهای در تاجيکستان از غير نوروز جشن

است. کرده کسب را جايگاه خاصی نيز و ترکمنستان قزاقستان قرقيزستان،
تجليل تاريخ طول ولی در شود، آريايی محسوب می ملی مردم جشن نوروز هرچند
قرقيزها، ازبکها، يعنی زبان منطقه آسيای مرکزی، ترک مردم ميان در جشن اين

است. بوده رايج نيز ترکمنها و قزاقها
که اند ازبکستان است کرده جهانی نوروز همکاری ثبت در جمله کشورهايی که از
زبان فارسی صحبت به بخارا و در سمرقند جمله از کشور اين جمعيت زيادی از
جمله از منطقه کشورهای فرهنگی با مشترک و های قوی پيوند دارای و کنند می

است. ايران
می سر آن به در مرکزی مردم آسيای اکنون هم قلمروی که اعتقاد پژوهشگران، به
گسترش موجب امر و اين بوده آريايی مردم سکونت مکان اصلی گذشته در برند،

است. شده منطقه اين مردم ميان نوروزی در های آيين و ها سنت چشمگير
کردهای هم و عراق های ترکيه کشور در يعنی و قفقاز آسيای مرکزی سوی آن در

می دارند. گرامی را آن و می دانند بزرگ خود جشن را نوروز دو کشور اين
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امروز، ، ميديده است و دلکش لوند معشوقی لبخند مليح در شادی را ديروز تا
می اجتماعی بدست و عدالت آزادی به نام فراتر ئی بس پديده در تحقق شاديش

مينوشد هم با دوست را تنهائيش شراب که آن پس است از آيد.
شخصی وسيله يک نه را هنر ميزند و گره سرنوشت دوست با را خويش سرنوشت و
اين راز به آگاهی ميداند. هستی هست های ارتباط با ايجاد برای نوينی بلکه دريچه
هنرمندی وی  از پس اين است از آمده بدست رنج تفکر و مرارت با مهر که به سر
در تفکرش و رنگين ساز زمينه را مداری" "انسان نتيجه، در تا سازد متعهد می

نمايد. آثارش پود و تار نهايت
، بی سرور مينشيند به شادی هايش با ميکشد، انسان رنج رنج متعهد با هنر مند
نشيند. می "هستی" نقد به زيبائی آفرينش با و ميکشد، فرياد اعتراض با را عدالتی
به تا ميگردد آشنا و بيشتر عمق اقيانوس هستی بيشتر به ميگذرد که لحظه هر
آيد می بر از دل ، "جان" ميگيرد زبان ميشود، دارای "آن" ، آثارش حافظ فرموده
ماند. می جاودانه ابد مينا تا گنبد در آثارش پژواک مينشيند و ها دل بر الجرم و
و در مينمايد را بررسی هستی و و خلقت انسان انگيز، حيرت  جهش اين با او، 
و مينويسد پردازد، می نغمه ميسازد، تصوير ميزند، قلم بشری سعادت تحقق راه

ميسرايد.
مرموز  شب يک دل تاريک در و ميرسد فرا درد لحظه آن که  است دردناک  وچه
مرگ با ميسازد. وی را خاموش و ميرود سوز به سراغش هستی صبح يک دم يا
چشم از و حسرت اندوه اشک و ميشود بسته بناگاه ساز زيبا دريچه  اين وی
بس را هنرمند يک مرگ است که اين و   . غلطد  انسان می گونه به مينا گنبد
دست ميدهد از را مهربان دوستی انسانيت، و انسان زيرا نمايد. می دردناک تر
بيان به او، . کرده است اوپر های ساخته و ها سروده با تنهائيش را لحظات که

: سپهری سهراب
که کند نمی فکر" هيچ دراز" ميکشد و" ها پشت حوصله نور و هيچ لب " تا ميرود
مانده تنها" چقدر يک سيب خوردن " برای نفسانش هم زبانان و هم او فراق در

اند.....
با که بود واالئی آهنگساز بسيار و ارجمند دان ، موسيقی مشکاتيان استاد پرويز
را تعهد زندگيش لحظات واپسين تا و شد آشنا هنری تعهد واژه با بسيار شهامت
اش آزادی و به انسان و با اعتقاد بست خويش به کار کار هنری در هميشه برای
با وی آثار بسياری پرداخت. گرانبهای آثار خلق به شايسته آنست که احترامی و
و ناظری، ، شجريان چون استادانی جاودانه های صدای
تا ايران موسيقی تاريخ گوش در بسطامی ايرج ياد زنده
"دستانش" با های بسياری شب خواهد ماند. يادگار به ابد
نگاهی "شيدائيش" و با يافتيم سعدی راه عرفان دريای به
به اش" با "بيداد و گشتيم تر شاد و حافظ نموديم به دوباره
گوش به که براستی کرديم پيشه را و صبر رسيديم بيداد
بايدش....... گل صحبت روزی چند گر "باغبان که رساند ما
من با " با و  بايدش" بلبل  صبر  هجران خار  جفای در
موالنا دريای عرفان ودر کرديم دله دل يک صنمايش"

راستی: به مشکاتيان پرويز استاد شديم. ور غوطه

بود بزرگ " 
بود امروز اهالی از و

خوب زمين را چه لحن آب و و
فهميد" می

باد. گرامی يادش و شاد روانش
                                                    

خبازيان رضا

استاد سوگ یک  در
دو دريچه روبروی هم ما چون

هم مگوی بگو هر ز آگاه
خنده سالم و پرسش و روز هر

آينده روز قرار روز هر
است و خسته شکسته دل من اکنون

است يکی از دريچه ها بسته زيرا

پرويز استاد رثای در را مهتاب نور زير گفتار ثالث اخوان مهدی از زيبا کالمی با
به است بلکه معاصربوده نه بهترين اهنگساز براستی اگر وی ميکنم. مشکاتيان آغاز

ميباشد. ارزشمند  و ها بسيار شاخص بهترين در ميان يقين
جبران قابل غير دردناک و بسيار هنر جهان برای هنرمند ارزشمندی چنين فقدان
بدنيا کجا در ويا داشت سال اوچند اينکه از بگذريم که ميخواهم اجازه است.
بر اين برويم کرد و پيدا کليک يک با براحتی ميتوان را اطالعات اين که بود آمده
برای جهان جبران ناپذير است زيانی هنرمند يک مرگ که چرا گفتار بينديشيم
و گاه ساده و بداريم گرامی ميکوشند هستند و که را آنان قدر که انسانی. باشد

از کنار آنان نگذريم. ساکت
به ئی پديده با آشنائی شانس متفاوت های گونه به زندگی مراحل از ئی مرحله در انسان
پايداری، صورت در گيری، اوليه ياد مراحل از گذر پس از و ميکند پيدا "هنر"را نام
ترين، اساسی ترين، شفاف با کوچکی دريچه طريق از نه چندان دور، زمانی در
ارتباطی خويشتن" "روح بخش از وجود خويش با عنوان ترين زيبا و ترين انسانی
با را هنرمند انسان ارتباط اين مينمايد. قرار بر محرمانه و تنگاتنگ بسيار
مراوده به تعادلی قريب، در آن پس وی با خود از و آشتی ميدهد خويش خويشتن
با و دوستانه ميکند  ديداری آرزوهايش و آمال با ميشود. ستد مشغول داد و و
و "روح آينه نهايت در می پردازد که خلق آثاری است به آموخته که تکنيکی کمک
بيان درون برای را محبت" و "زيبائی زبان که يابد می قدرت او ميگردند. روان" وی
وصل و هجران و تاثر و بغض و کينه و حسرت و خشم و عشق گيرد. بکار متفکرش
به عميق تفکری که با او ميرود می کند. ها بيان و زيباترين زبان ترين آرام با را

نمايد.  نزديک را جاودانه معجزه وقوع روز تا يابد دست جديدی کشف زاويه
درک وتا ميخواند خود به را وی ، دلچسب کشش اين
کندو اين در گذارد. نمی آرام را وی خلقت اساسی نکته
عظيم پی ميبرد. بسيار رازی به است که هنرمند کاش
عميق فهم که ميسازد را وی آينده آن کشف که رازی
و از بشکند را چهارم بعد که نمايد قادرمی را آن، وی
تاريخ در دل تاجاودانه نمايد عبور زمان و زمين  مدار
"روح" وی خلوت  که يابد در می  بناگاه او جای گيرد. 
محرمانه بوده و خصوصی ای برکه برايش تا ديروز که
اقيانوس به ممتد که است دنباله دار و خليجی است،
هستی" مرتبط جهان "روح بنام زيبائی و و عميق وسيع
تنهايی جامه است که به يکباره شناخت اين است.با
است آن در  چه  هر و  هستی  با و  افکند  می  بدور  را
آثارش ديروز تا  اگر  نمايد. می قرار بر  عميق  ارتباطی
ميتوانست خشک فردی که با وصالی بود هجرانی شرح
در بزرگ انسانی روح تلون اش مسئله يابد، امروز، آرام
اگر باشد. "عشق" بنايش زير بايد که است ئی جامعه

مهتاب نور ايروانيانزیر مريم           از:
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مجلس ششم است: تحصن اصالح طلبان مورد در او اول کتاب
کتاب، مثل  خروار هميشه يک بودم. قرض زير خرخره تا تحصن کتاب برای چاپ ..."   
دستی گوی بلند يک که بود مانده بود...همينم ريخته ماشينم عقب صندوق توی هندوانه،

بکشم.."  هوار و های ، انقالب فروشی کتاب ی راست سقف ماشينم ببندم وتوی به هم

کاری جامعه دوستان و شدت از به را آن که است علی نژاد راز زندگی مسيح، اسم
کند: می پنهان

برد...شعر می خود با را وجودم از جزئی بار هر و رفت می و آمد می شاعر ..."
بود من پريشانی قصه هايش

من ....اما مسيح
به سرت زدند وقتی تاج خار

بهاره.. اول تازه

جوان هيچ و  پيچيده اطراف  های  روستا همه  در  عصيانم آوازه  که  دانست می  آقاجون
وبی گفت خانواده را برای شاعر ماجرای علی زد.داداش را نخواهد ما خانه زنگ متشرعی
وشاعر من سراغ به که بود خرداد پانزده ما. نامزدی بهار دومين در کرديم. عقد صدا و سر

". است من ديگری همراه کس فهميدم سلول ساری در و آمدند

و اندازد می خنده به انسان را گاه موج ميزند، خار تاج های کتاب اليه تلخی که در طنز
بر دل می آيد، الجرم بر می دل از وچون است صريح و ساده علی نژاد گرياند. قلم می گاه
، مطبوعات است جامعه حق در احقاق بيان و الزمه شجاعتی که و قوی بينش با او نشيند.
وگفته افکار و ها وچهره پردازد می ايران سياسی تاريخ برهه ترين ساز سرنوشت ترسيم به
توانيم می امروز که گونه ای به می نماياند. مخاطبان به ششم را مجلس نمايندگان های

کنيم. ايران مشاهده سبز جنبش در آنانرا و سرنوشت رفتار و نقش

شاعر زندگی قمار در عاشق است که مادری و غمگين حديث نفس زنی اما؛ زيرين اليه در
که است زنانی تبار از بدود. اجتماع عرصه کرده تا در پنهان ها ديده از را پويانش و باخته را
زاويه از همين را او اما سرانجام دهد. تکان را دنيا با دستی و گهواره با دستی خواهد می
دوش بر را رسالت صليب خواهند می که همه کسانی به را خار تاج خواندن و.... آزارند می

کنيم. می توصيه باشند داشته

معرفی کتاب          
ايروانيان مريم            از:

اثر مسيح علی نژاد  تاج خار   

آن نکردم نتوانستم تا تمامش فرستاد، برايم را خار تاج نازنينی کتاب که پيش  سال چهار
مسيح. چون هربانوئی سرنوشت و بر خويش سرنوشت گريستم؛ بر بسيار بگذارم. زمين را
را زن پای بر بندهای پيچيده بندی از تا کوشند و می کنند پيشه می آزادگی که آنان
گذاشتن تبعيد و زندان اخراج و و و تعليق بگشايند سرزمين پدری سنتی زن جامعه در

آنانست. انتظار در
بودن نامانوس شايد  نشد. روبرو من خوان کتاب دوستان اقبال با آن روزها در خار تاج
مجلسيان کردار و يا کار ، ها نام وفراوانی جمهوری اسالمی مجلس هفتم سياسی فضای
زير بنای پيروزی تا آمده بودند گويان آمريکا بر مرگ دوش که بر ردا بر گردن و چفيه
صلح طلبی اصالح جريان هر بر بزنند ابطال مهر و بگذارند را ايران امروز جاری سياست

گرفت. ها از آن را رغبت خواندن ؛ آميز
ملی های شکايت رسيدگی باره در افتتاح مجلس قبل از مشهد، نماينده (فاکر) از مسيح "

مذهبی ها می پرسد:

کسی که از آن وبعد به اطراف چرخيد نگاهش غضب آلود، تند و لحظه، يک برای  ..فقط
داد: جواب نيافت بود پرسيده را سوال که

الفاتحه."   مرده اند؛ ديگر مذهبی ها ملی -   

متعصب  ای خانواده در بابل کالی قمی روستای در سال١٣٥٥ ، نژاد علی مصی- معصومه-
طلب واستقالل ، جسور، شر پر شور و دختری از کودکی جهان گذاشت.  به پا مذهبی و
می عذاب به خود دست از را خانواده و می رفت باال ها باغ همسايه های از درخت بود؛
گرفته بود. ديپلم و رفته شهر به خواندن درس برای که بود دخترانی معدود آورد. جزو
بزرگترش برادران پدر و بود. شده والدين عاق پوشيده مانتو و بر گرفته سر از چادر وقتی
خطی تا که کرده می نگاه درآئينه روز هر کوچک برادر و اند بوده جنگ جبهه در هميشه
اند کرده حمايت از او روشنفکرانه برادران همه اين با شود. عازم جبهه دميد عارضش بر
خبر و همبستگی خبرنگار روزنامه خويش استعداد و پشتکار در سايه و بيايد تهران به تا
شهرت شود. عنوان و و اسم دارای ششم  مجلس خبرنگار پارلمانی عنوان به گزاری ايلنا و
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تنها صداست كه ميماند
چرا توقف كنم چرا ؟

پرنده ها به جستجوي جانب آبي رفته اند
افق عمودي است

افق عمودي است و حركت : فواره وار
و در

حدود بينش
سياره هاي نوراني مي چرخند

زمين در ارتفاع به تكرار مي رسد
و چاههاي هوايي

به نقب هاي رابطه تبديل مي شوند
و روز وسعتي است

كه در مخيله ای تنگ كرم روزنامه نمي گنجد

چرا توقف كنم ؟
راه از ميان مويرگهاي حيات مي گذرد

كيفيت محيط كشتي زهدان ماه
سلولهاي فاسد را خواهد كشت

و در فضاي شيميايي بعد از طلوع
تنها صداست

صدا كه جذب ذره هاي زمان خواهد شد
چرا توقف كنم ؟

چه ميتواند باشد مرداب
چه ميتواند باشد جز جاي تخم ريزي حشرات فاسد

افكار سردخانه
را جنازه هاي باد كرده رقم ميزنند

نامرد در سياهي
فقدان مرديش را پنهان كرده است

و سوسك ... آه
وقتي كه سوسك سخن ميگويد

چرا توقف كنم ؟
همكاري حروف سربي بيهوده است

همكاري حروف سربي
انديشه ي حقير را نجات نخواهد داد

من از سالله درختانم
تنفس هواي مانده ملولم ميكند

پرنده اي كه مرده بود به من پند داد كه
پرواز را به خاطر بسپارم

نهايت تمامي نيروها پيوستن است پيوستن
به اصل روشن خورشيد

                                                         

و ريختن به شعور نور
طبيعي است

كه آسيابهاي بادي مي پوسند
چرا توقف كنم ؟

من خوشه هاي نارس گندم را
به زيرپستان ميگيرم

و شير  ميدهم
صدا صدا تنها صدا

صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن
صداي ريزش نور ستاره بر جدار مادگي خاك

صداي انعقاد نطفه ي معني
و بسط ذهن مشترك عشق

صدا صدا صدا تنها صداست كه ميماند
در سرزمين قدكوتاهان

معيارهاي سنجش هميشه بر مدار صفر سفر كرده اند
چرا توقف كنم ؟

من از عناصر چهار گانه اطاعت ميكنم
و

كار تدوين نظامنامه ي قلبم
كار حكومت محلي كوران نيست

مرا به زوزه ي دراز توحش
در عضو جنسي حيوان چكار

مرا به حركت حقير كرم در خالء  گوشتي چكار
مرا تبار خوني گلها به زيستن متعهد كرده است

تبار خوني گلها مي دانيد ؟
                                                     فروغ فرخزاد

وقتی زمانه جوان است، حس می کنم که جوانم
آبم  که روشن و لغزان  در رودخانه روانم

حس می کنم که سراپا  شور و شتاب و تالشم
موجم  که در دل دريا  جانی پر از هيجانم

فواره ام  که به صورت  همتای بيد بلندم
رقصان و شاد و غزلخوان پيوسته در فورانم

دارم هوای دويدن  همتای باد سبک پو
برآن سرم که بر آيم   از آزمون توانم

صد بوسه دارم  و يک لب کو آن که غنچه بچيند
مات از بلوغ بهاری در برگ ريز خزانم

سياره ای که زمين است خواهم که سعد بچرخد
وز نحس دور بماند اين جرم و آن دگرانم

چشمم به راه که پيکی با صلحنامه در آيد
جنگ يهود و مسلمان آتش فکنده به جانم

من جز يگانه نديدم پروردگار جهان را
هم جز يگانه نيامد در ديده خلق جهانم

ای هرکه نام و به هر جا پيشانی از تو لب از من
بگذار  ازدل تنگت   شيطان کينه برانم

                                                     سيمين بهبهانی
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با سپاس بی پايان از خوانندگان گرامی  که همواره ما را مشمول لطف بی پايان خود قرار

داده اند ؛ و در راستای عرضه تازگی و طراوت گلستان هميشه جاويدان شعر و ادب برآن 
شديم که نيمی از اين دفتر را به شاعران و آثار ادبی گوناگونی که کمتر شناخته شده 

اختصاص دهيم. از همه ياران می خواهيم تا با ارسال مطالب و اظهار نظر های سازنده
خويش ما را ياری دهند.

در اين شماره به معرفی نخستين بانوی شاعره ايرانی که در قرن چهارم هجری می 
زيسته می پر دازيم؛ و در مقام قياس  به شرح حال و آثار يکی از جوانترين شعرای 

زن معاصر می پردازيم:

   متاع کفر و دين بی مشتری نيست      گروهی آن گروهی اين پسندند

رابعه قز داری بلخی
رابعه، دختر کعب يکی از امرای بلخ، و از شهر باستانی قزدار ناحيه سيستان 
و بلوچستان در سده چهارم هجری بوده است. محمد عوفی در لباب االلباب 
از او بعنوان سخنوری بی همتا  در هر دو زبان تازی و فارسی ياد می کند. 
شيخ فريد الدين عطار نيز در الهی- نامه به شرح احوال او پرداخته وبرخی 

از اشعار اورا ذکر نموده است:

عشق او باز اندر آوردم به بند               کوشش بيهوده نامد سود مند
عشق را خواهی که تا پايان بری             بس که بپسنديد  بايد  ناپسند
زشت بايد ديد  و  انگاريد خوب             زهر بايد خورد و پنداريد قند

رودکی که معاصر با رابعه بود و گاه شعر های او را در پيشگاه امير نصر 
سامانی می خواند سبب اشتهار او شد. رابعه دل در گرو عشق بکتاش ، 
غالم برادر خود داشت و چون رازش بر برادر فاش گرديد ؛ به امر اميرغالم 

را به چاه افکندند و رابعه را درحمام رگ زدند:

زبس گل که در خاک ماوی گرفت        چمن رنگ از تنگ مانی گرفت
سر نرگس تازه  از زر و سيم             نشان سر تاج کسری   گرفت

مگر چشم مجنون به ابر اندر است        که گل رنگ رخسار ليلی گرفت

 رويا زرين
رويا رزين يکی از شعرای موفق معاصر است. سه مجموعه شعر را  منتشر 

نموده که آخرين کتاب او برنده جايزه شعر خورشيد و جايزه نيما شد.
زرين در بيشتر آثار خود دارای سبک  ونگاه متفاوتی است که  دارای شعور 

و فلسفه ای ويژه و گاه بی هراس از پرهيز و پروا است:

 از رد مردمان خسته رفته ايم
 از رد قاطران بی گذرنامه ای

که از مسير جاده ابريشم نرفته بودند
ما دو نفر بوديم      تو وسايه ات که می لرزيد    کنار مزارع مين

زبان شاعر ساده است و گاه آزرده از درک و دريافت هائی که  برای او تلخی 
به ارمغان آورده است:

خدا حافظ آقای ارول   آ قای مارکس
خانم دوراس  آقای کوندرا  خانم سيلويا

مايا کوفسکی عزيز
خداحافظ باغ وحش انسانی    ديالکتيک تنهائی

عقايد يک دلقک
 خداحافظتان  عالئق بشری   عادات بورژوائی من

وخرده خاله زنک بازی  زبانی  ال بالی اين همه کتاب 

خنل تشنه
 

 کنَدم
و ريشه هايم را تکاندم 

 آوند ها را 
 در دست های خشکِ  لرزانم گرفتم 

و راه افتادم 
 از سنگ به صخره 

از صخره به کوه 
از کوه به دشت 

از دشت
اين نخلِ  تشنه 
نقب خواهد زد 
با ريشه هايش 

 تا 
 قلبِ  دريا 

  

 از سنگ به صخره 
از صخره به کوه 
از کوه به دشت 

از دشت
اين نخلِ  تشنه 
نقب خواهد زد 
با ريشه هايش 

 تا 
 قلبِ  دريا

                         سيما ياری
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  www.pccus.org/issd

بیست و دومین سال 
فعالیت خود را آغاز  کرد.

Iranian School of San Diego starts it‛s 22 academic year. 
This year there are over 240 students in two branches. 
PTA has already had second meeting and has several 
various committees to organize cultural events such as 
Mehregan, Yalda, Nowruz and end of the year gradua-
tion party.

In addition, other committee such as Library, Field trips, 
Educations and Fundraising are also formed. To encour-
age the students to participate in charity works, Unisef 
boxes for “Treak or Treat” are distributed among stu-
dents to collect money for needy children.
Every year, there is a competition among students for 
raising the most amount of money. The winner of each 
branch will get a prize and the classes that have collec-
tively raised the most get to have pizza with the prin-
cipal.

Mehregan celebration- Festival Harvest & Friendship.
On October 25 branch I and on October 22, Branch 
2 had their Mehregan celebrations. The ceremonies 
started with Mr. Sadr- the principal of ISSD- giving a 
brief history of Mehrgan and other cultural events. He 
then asked several questions regarding Mehrgan. Those 
students who gave correct answers won prizes. In both 
branches PTA had successfully organized the events. 
They had set up a beautiful Mehragan table with color-
ful grains and flowers representing the harvest. They 
had also prepared, Aash and other delicious food for 
students and parents.   

کارمل  مانت  دبيرستان  محل  در  مدرسه  شعبه  دو  هر  امسال 
تشکيل می شود. در سال جاری دويست و چهل دانش آموز در 
مدرسه ثبت نام کرده اند. کالسهای رقص و تئاتر هم در شعبه 

اول برگزار می شود.
 اولين جلسه انجمن خانه و مدرسه در هر دو شعبه تشکيل شد 
مسوليت  مختلف  های  کميته  و  ها  گروه  در  داوطلب  والدين  و 
برگزاری مراسم مهرگان، يلدا، نوروز و جشن پايان سال تحصيلی 
کتابخانه،  آموزشی،  های  کميته  همچنين  گرفتند.  عهده  به  را 
گردش های علمی و تفريحی هم تشکيل شدند.  برای تشويق 
دانش آموزان به شرکت در امور خيريه امسال نيز مانند سالهای 
گذشته جعبه های جمع آوری پول برای هالوين که به سازمان 
يونيسف تعلق دارد بين دانش آموزان توزيع شد. دانش آموزانی 
که بيشتر از همه برای يونيسف پول جمع کنند جايزه خواهند 
گرفت. همچنين کالسی که در کل از ديگران بيشتر پول جمع 
می  جان  نوش  پيتزا  مدرسه  مدير  با  تشويق  ضمن  کند  آوری 

کنند.
 

جشن مهرگان در شعبه اول در روز ٢٥ اکتبر و در شعبه دوم 
در روز ٢٢ اکتبر برگزار شد. در هر دو شعبه سفره های زيبای 
مهرگان توسط والدين به نمايش گذاشته شده بود. در اين مراسم 
ابتدا آقای علی صدر مدير مدرسه به دانش آموزان و والدين آنها 
خوش آمد گفته و مهرگان را به آنها تبريک گفت. سپس ضمن 
از  برداشت  و  دوستی  بعنوان جشن  مهرگان  تاريخچه  به  اشاره 
دانش آموزان سواالتی درباره مهرگان و جشن های ديگر ايرانيان 
پرسيده و دانش آموزانی که به سواالت پاسخ های درست می 
دادند جايزه هائی دريافت کردند. در قسمت دوم جشن حاضرين 
بخوردن آش رشته و غذاهای خوشمزه ای که گروه جشن مهرگان 

تهيه کرده بودند پرداختند.
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مدرسه ایرانیان شعبه شماره  دو

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

امسال نیز مدرسه ایرانیان در دو شعبه 
فعالیت  می کند:

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.

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.
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بگوييم بايد بزنيم، حرف میرسد، ما به خبرهايش ايران درون از که گرايشهايی
مثل ديگری است انگيزههای ممکن و است کرده را کار خودش ديگر انگيزه آن که
در انتخابات به که ايران قوانين از موانعی آن رفع و دموکراتيک انتخابات مطالبهی

کند. کار داده است، غير دموکراتيک شکل ايران
می شود، تأکيد آن روی بسيار درايران که حرکتی جلوههای از ديگر يکی -
مشکل اين آيا صورت اين در بود. جنبش اين بودن خودجوش مسأله ی
آيا و شد؟ خواهد چه جنبش اين رهبری مسأله ی که نمیآيد وجود به
نتيجهی مثبتی به رهبری نبود در میتوانند خودجوش اصوًال حرکتهای

برسند؟

نزدیک آیندهی
ایران مردم جنبش
است نگرانکننده

کار مهرانگيز با گفتگو

حضور ايران، در اخير ماه چند رويدادهای بارز ويژگی های از يکی
صحنهی در ايرانی جوان دختران زنان و تعيينکنندهی نقش و گسترده

است. بوده تظاهرات و عمومی
خانم با ايران سبز مردم جنبش ديگر نيز ويژگیهای و رابطه همين در
زنان) مسائل فعال  و پژوهشگر نويسنده، (حقوقدان، کار  مهرانگيز
در گو و گفت و بحث شرکت در دو جلسه ی برای گذشته هفتهی که

کردم. گو و بود، گفت آمده تورنتو به کتاب و کانون يورک دانشگاه
در گذشته ماه در سه آنچه به توجه با کار پرسيدم خانم از نخست
داريم، دسترس در که اخباری و اطالعات  و است  داده روی ايران

خير؟ است يا اميدوارکننده ايران مردم جنبش آيندهی نزديک
بسيار برخورد که شرايطی در که ايران برای اين است. نگران کننده من نگاه از
دموکراتيک الزم  ابزارهای فاقد است، شده صلحآميز حرکت با خشونتآميز

بدهد. ادامه همچنان صورت صلحآميز به حرکتی را بتواند که است اين برای
به بتواند که مستقل تشکلهای ايران در ندارد. وجود مستقل احزاب ايران در
بشود، عمومی عرصهی امنيت وارد احساس با دلواپسی و بدون قانونی صورت
برخوردهای هم مدنی جامعه از حد همين به نسبت برخوردها ندارد. وجود

است. بوده خشونتآميزی بسيار
مسالمتآميز حرکت ما درباره ی رويدادها از اين قبل آنچه که گفت میشود
به توجه با میکند. است، تغيير افتاده که اتفاقی با  میکرديم، ارزيابی مردم
که اندامهايی همه اين با که جمعيتی در انتقام حس شدن تقويت و خشم ايجاد
شده مواجه شنيدهاند، را شرحش که زندانهايی يا رفته بين از شتم و ضرب زير
و صلحآميز صورت به حرکت کنيم که فکر باشد ساده که نمیکنم گمان است،

کند. پيدا ادامه بتواند کوتاهمدت در کم دست شکوه، همان با
دارد» نيرومند سياسی انگيزه يک به مردم احتياج «مقاومت

که  مردمی از گروه آن در حرکتهای جلوهی بارز گذشته، ماه سه طول در  
داشت. انعکاس جا همه که بود رفتارهای خشونتپرهيز  آمدند، خيابانها به
که دارند را تحمل ظرفيت و آيا اين خيابان آمدند، که به مردمی از گروه آن
ديديم که خشونتهايی مقابل در ميانمدت يا کوتاهمدت آيندهی يک برای
بيايد، باز هم به وجود است ممکن بعدی خشونت هايی که در حرکتهای و

خير؟ يا کنند مقاومت
سياسی انگيزهی آن آنکه برای دارد. سياسی نيرومند انگيزه يک به احتياج اين
اعتراض بگيرد، شکل حرکتی چنان شد باعث باشکوه تظاهرات آن در که
است ممکن ندارد. کارآيی االن ديگر  انگيزه من آن نظر به بود. آرا نتايج  به
گستردهتری صورتهای است ممکن که بشود جايگزينش ديگری انگيزههای
من «رأی شعار قويتراز شعارهای خيلی با يا بگيرد  خودش به را اعتراض از

کجاست؟»
اين بگيرد، در شکل اگر مردم، حرکت که دارد احتمال سرکوب وجود اين با
حرکتی بر داريم. يعنی احتياج دموکراتيک انتخابات يک ما به که جهت باشد

باشد. نگهبان شورای استصوابی نظارت ضد
آن و احتماالت پايهی بخواهيم بر اگر و شدهايم مرحله خارج آن از ما بنابراين

 ١٩ صفحه در بقيه



۱۷ دی  ۱۳۸۸ آذر -   ۱۲۴ شماره

(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

دسامبر یکشنبه ۲۰ شب یلدا جشن
پایکوبی و رقص موسیقی، باشام، همراه

(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

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
Mt. Carmel High School

٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ بعد از ظهر يکشنبه روزهای

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 (شماره۱۲۵) آينده نشريه برای

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

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
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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 21!!
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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تشکلهايی میکنند. ايفا دارند هم حاضر حال در است ممکن که جايی تا را نقش آن
حال هر به ولی تشکلها. دست ازاين و انواعی عزادار مادران صلح، مادران نام به دارند
سياسی حرکتهای در مؤثری ايفاگر نقش که بتوانند آن برای مردان مثل هم زنان

کار دارند. به ابزار باشند، احتياج
قانونی صورت به بتوانند بايد اين ها است. کار ابزار حاضر حال در ايران در مشکلمان ما
از مردم  با بزنند. حرف  مردم با نکنند. فيلتر را اينترنتی شان سايتهای  کنند. کار 

الزم دارد. خودش را ابزارهای همه اينها بزنند. حرف خشونت امتناع از ضرورت
چون هميشه کند. را بازگو زنان حرف اين که بتواند به مطبوعاتی دارد اينها احتياج
محدودی کاربران کاربرانش نيست. ايران مردم همهی دسترس در اينترنتی امکانات هم

هستند.
اگر قرار به صورت صلح آميز سياسی را انگيزههای اين اين نياز داريم که به در ايران ما
تبليغ را اينها تلويزيون راديو وسيلهی به يا مطبوعات وسيلهی به شود، تبليغ که باشد
يا بهرهمند هستند وبالگ چند از فقط اينکه يا دارند؟ امکاناتی چنين زنان آيا کنيم.
نکنند، فيلترهم تازه کنند!؟ فيلتر است ممکن پياپی هم را اين ها که اينترنتی سايت

هستند. محدود کاربرانش
حرکت  يادآوری کنند که به مردم و کنند روشنگری در جامعه اينکه نقش زنان در  اما
و کردهاند ايفا زنان که است نقشی اين میشود، سرکوب سريع خيلی خشونتآميز
از با استفاده حتی ايفا کنند؛ وسيع صورت به وجود کمبودها با حال حاضر در بايد
نقش اين میکنند. کار کشور از خارج در که تلويزيونهايی راديو فارسی بخشهای

ايفا خواهند کرد. در آينده میکنم زنان که فکر مهمی است
اتفاق دارد ايران در که با تحوالتی در رابطه خارج از کشور نقش ايرانيان -

باشد؟ می تواند چه میافتد،
بود. خيلی خوبی نقش ايفا کردهاند، جريان در اين بخصوص حال به که تا نقشی آن
ظاهری البته همبستگی اين را نشان داده است؛ اگرچه همبستگی از نوعی اينکه برای

شکننده است. بسيار و هست بوده و
انديشههای و عقايد و آمال کدام هر هستند، کشور از خارج که گروه هايی اين که لحاظ به
تبيين گردهمايیها جريان در را اينها که وقت هر و دارند همديگر با متفاوتی سياسی
است. بوده مؤثر حرکتی  حرکتشان  کنون  تا ولی میشود.  ايجاد  برخورد  میکنند،
بر اينکه باشد تأکيدی کرده باشد و تقويت روحيه داده باشد، شايد ايران مردم  به

است. بوده درست حرکتشان
مقيم جوانان در که بود انگيزههايی رويداد، اين دستاورد بزرگ ترين من نظر به ولی
ايران در سياسی بحثهای وارد اينکه برای دومیها نسل و مخصوصًا کشور از خارج

کرد. ايجاد شوند،
شده بودند ايران دور روز مسائل سياسی با از برخورد جوان اين، نسلهای قبل از تا
به دومیها نسل حاضر  حال در میکردند. پرهيز گردهمايی ها حضور در از اصًال و
را اين شدهاند. تبديل سياسی ايران مسائل و مطالعهی بررسی برای جديد سازماندهان
ايران آيندهی سياسی شکلگيری در تأثير اين به خيلی من و کم گرفت دست نبايد

میدهم. اهميت
میکنم تصور دهند، انجام بايد چه کشور خارج از ايرانی گروه های آينده در اين که اما
همديگر با موضوع يک روی کم دست و بدهند توسعه را همبستگی آن بتوانند اگر
و کنند موضوع صرف يک نسبت به فقط را نيرويشان درهر مرحله داشته باشند، توافق
کنند. تسويه را گذشته سياسی دعواهای همديگر با که نگذارند اين سر بر فعًال را نيرو

کند. کمک ايران مردم به خيلی میتواند اين
                           راديو زمانه / محمد تاج دولتی 

نزدیک آیندهی
ایران مردم جنبش
است نگرانکننده

 ١٤ صفحه از بقيه
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افقی
رنج های گل فرانسوی خالق فردوسی/ همکار و ايرانی شاعر -۱

طمع آزاد/ -۳ متکدی  ترک/کمک رسانی/ و ۲- شکاف
زين پول/ مغولی/ سود حرام قانون -۵ مخصوص  شماره پيکاندار/ ۴- تير

ماه  عدد / اسمانی کرات دشنام/ از است/ خوشتر غزال ۶- از اسب  و برگ
برجی سوزی/ آتش اندازه/ -۸ منقار  شگرد/ مانند/ و شبيه ۷- روشنائی/

سردی و سرما/ -۱۰ باهوش  بشر/ ها/ گل ۹- از مربع متر صد فرانسه/ در
نشان آلمان/ در شهری -۱۲ / فرمان اتومبيل  ۱۱- رطوبت قوی جنس

بلخ. کارنامه عارف ايرانی و شنل/ نويسنده روسی نويسنده طريق۱۳- دادن/

عمودی
پريشان  خالق ايرانی شاعر خيالی/ بيمار فرانسوی نويس ۱- نمايشنامه
غايب  ضمير آسيب/ کافی/ خام/ ۳- ابريشم گيج  مهيا/ سياه/ ۲- عقاب

رسول غزوات از انداز/ زير نوعی -۵ مرد  آزاد انار/ شبيه ۴- درختی
سرای -۷ بتونه  گل تايلند/ سابق نام ميوه/ ۶- دريا/ پا از قسمتی خدا/
/ تمام و درست آش/ -۸ کتف و شانه اندازه/ / حيوانات از / کين و مهر
خيز قهوه کشور دوستی/ -۹ قرآن های سوره ترنجبين/ از و خشت شير

فساد/ و بدی زندان/ و بند -۱۱ حلوا  ژاپن/ نوعی ۱۰- پول باهر اسيا/
صحبت هم سينمائی/ جايزه بلند/ جامه -۱۲ مذهبی شهر منجمد/ آب
او به را نامه سندباد کتاب که سلجوقی دوره ايرانی شعر -۱۳ برهمن

گارگانتوا خالق فرانسوی نويسنده دهند. می نسبت

جدول ادبی
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معرفی کتاب

اعترافات شکنجه شدگان زندان ها و 
ابراز ندامت های علنی در ایران نوین

نوشته يرواند آبراهميان- مترجم: رضا شريفها.  نشر باران ٢٠٠٣
از: علی صدر

Tortured 
Confessions:
Prisons and public 
Recantations in Modern Iran
Ervand Abahamian

پديده شکنجه و اعتراف بار ديگر و بعد از رويدادهای تابستان گذشته در ايران مطرح 
و  های دسته جمعی  دادگاه  مخالفين سياسی،  های گسترده  است. دستگيری  شده 
"اعترافات"  و  "محاکمات"  اين  تلويزيونی  و پخش  افراد  اين  "اعترافات" گروهی  سپس 
بار ديگر عمق واماندگی و قهقرای شرف انسانی را نمايان می سازد. کتاب اعترافات 
شکنجه شدگان نوشته پرفسور يرواند آبراهاميان محقق و تاريخدان معاصر، هر چند 
ده سال پيش در سال ١٩٩٩ منتشر شده، نشانگر اين است که پديده مذکور از سال 
١٣٥٠ پديده ای جاری در فرهنگ سياسی تاريخ کشورمان بوده است. نويسنده در اين 
کتاب به بررسی پديده شکنجه در تاريخ معاصر ايران پرداخته است. او نشان می دهد 
که چگونه شکنجه های روحی و جسمی ظاهرا برای گرفتن اعتراف و نهايتا برای خرد 

کردن افراد صورت می گيرد.
با روی کار آمدن رضا شاه و تاسيس دادگستری، به پيروی از اروپا، شکنجه در تمام 
مراحل بازپرسی منع شد. آبراهاميان اشاره می کند "آنها در صورت دريافت دستور، 
از کشتن زندانی خود واهمه نداشتند. آنها گرچه مرتکب قتل می شدند اما از فرايند 
اگر  را مطرح می کند که  اين سوآل  آبراهاميان  ممنوعه شکنجه دوری می کردند." 
شکنجه زائيده کشورهای عقب مانده است پس چرا در نيمه اول قرن جاری از ١٣٠٠ 
تا ١٣٥٠ شکنجه به طور سيستماتيک در زندانها صورت نمی گرفت. تنبيه در نهايت به 
چند سيلی، گرسنه نگهداشتن در موارد معدود، شالق و چند روز انفرادی محدود بود. 
اگر شکنجه پديده سنتی حکومت کنونی است، پس چرا چندين سال قبل از انقالب 

شاه" تجدد طلب" آنرا احيا کرد؟

و  پديده شکنجه  اسالمی می شود که  به دوره جمهوری  مربوط  بخش عمده کتاب 
اعتراف به اوج تاريخی خود می رسد.  از همان ابتدای کار، انواع و اقسام شکنجه های 
روحی و جسمی که اکنون با گذاردن اسم "تعزير" بر آن توجيه مذهبی هم يافته بود، 
به زندانيان سياسی اعمال می شد. و هميشه شرط ظاهر شدن در مصاحبه و اعتراف 
ويدئوئی در بازجوئی ها و در "دادگاهها" از شروط کم شدن عذاب به شمار می رفته 
با جمهوری  ياران و بيعت  لو دادن  اعتراف به کرده ها و  است. در رژيم جديد فقط 
اسالمی کافی نبود بلکه "اعتراف" به ناکرده ها و نادانسته ها هم جزو برنامه بود. بسياری 
از زندانيان که به هيچ قيمتی زيربار نرفتند، نابود شدند ولی عده ای سرانجام تن داده 

و در مراسم تلويزيونی ظاهر شدند.
پروفسور آبراهاميان به اين نکته اشاره می کند که گرفتن "اعترافات" از دوران انکيزسيون 
گرفته تا روسيه استالينی يا چين مائوئيستی و يا مک کارتيزم آمريکائی نمايانگر نوعی 
کج خيالی (پارانويا) مسولين است که هميشه عاملی خارجی مثل شيطان در قرون 
وسطی، يا امپرياليسم و يا کمونيسم در دوره های معاصر را در کمين و در حال توطئه 
می بينند  و "اعترافات" بايد بيانگر ارتباط با اين پديده ها باشد. عامل مهم ديگر در اين 
"اعترافات" نشاندادن "داوطلبانه" بودن آنهاست. چرا که بمجرد اينکه رابطه شکنجه با 

اين اعترافات روشن شود اثر خود را از دست می دهد

کتاب مذکور از جنبه ديگری هم حائز اهميت است. در اين کتاب خواننده می تواند با 
تاريچه مختصری از جنبش اعتراضی ايرانی نيز آشنا شود. نقطه قدرت اين کتاب جنبه 
تحقيقی و بی طرف آن است. بيشتر گزارش ها و مطالبی که درباره تاريخ معاصر نوشته 
شده با نوعی گروه گرائی همراه است ولی در اين جا جنبه تحقيقی مقوله غالب است. 
از تعداد زندانيان سياسی در زمانهای مختلف،  تاملی  در همين رابطه آمارهای قابل 
شيوه برخورد با آنها، تعداد اعدامی ها و شيوه های بازجوئی ذکر شده است. بعنوان 
مثال در کتاب آمده که فقط در اوايل دهه شصت حدود ٨٠٠٠ زندانی سياسی در ايران 
اعدام شدند. اين از آمار منتشر شده خود دولت است. رقم واقعی احتماال بيش تر از اين 
ها است. مطلب ديگری که کتاب به آن اشاره می کند کشتارهای دسته جمعی سال 
٦٧ است. اينکه به دستور آيت اهللا خمينی با طرح چند سوال ساده از زندانيان سياسی 
چندين هزار نفر را به مسلخ فر ستادند. پديده ای که مسولين جمهوری اسالمی هنوز 

به آن اعتراف نکرده اند.
بهرحال اگر زمانی اعترافات تلويزيونی بيانگر "شکستن"، "بريدن"، "خودزنی" و تخريب 
کامل آبروی فردی بود در سالهای اخير اين برنامه ها توسط اکثر مردم، حتی طرفداران 

رژيم، بعنوان نمايش تلويزيونی و کامال تحميلی ديده می شود.
نوشت  پی  در  که  توضيحاتی  و  اضافات  بخصوص  شريفها،  رضا  آقای  خوب  ترجمه 
های هر فصل آورده شده، مطالب کتاب را جامع تر و ملموس کرده است. اين کتاب 
بيانگر بخشی از مبارزات سياسی ايران است و توانسته به خوبی به روشنگری در مورد 

پديدهای شکنجه و اعترافات بپردازد.

اعترافات شکنجه شدگان زندان ها و 
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تو به من خنديدی و نمي دانستي 
من به چه دلهره از باغچه همسايه سيب را دزديدم 

باغبان از پي من تند دويد 
سيب را دست تو ديد 

غضب آلود به من كرد نگاه 
سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاك 

و تو رفتي و هنوز، 
سالهاست كه در گوش من آرام آرام 

خش خش گام تو تكرار كنان مي دهد آزارم 
و من انديشه كنان غرق در اين پندارم 
كه چرا باغچه كوچك ما سيب نداشت 

 " جواب زيباي فروغ فرخ زاد به حميد مصدق" 

من به تو خنديدم 
چون كه مي دانستم 

تو به چه دلهره از باغچه همسايه سيب را دزديدی 
پدرم از پي تو تند دويد 

و نمی دانستی باغبان باغچه همسايه 
پدر پير من است 
من به تو خنديدم

تا كه با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم
بغض چشمان تو ليك لرزه انداخت به دستان من و 

سيب دندان زده از دست من افتاد به خاك 
دل من گفت: برو 

چون نمي خواست به خاطر بسپارد گريه تلخ تو را ... 
و من رفتم و هنوز سالهاست كه در ذهن من آرام آرام 

حيرت و بغض تو تكرار كنان 
می دهد آزارم 

و من انديشه كنان غرق در اين پندارم 
كه چه می شد اگر باغچه خانه ما سيب نداشت 

 حميد مصدق   خرداد ١٣٤٣

تو به من خنديدی و نمي دانستي 



۲۹ دی  ۱۳۸۸ آذر -   ۱۲۴ شماره

خامنها آقایان و برای ختصصی کالسهای

می کند: برگزار بزرگساالن آموزش مرکز
آقايان براى پائيزه کالسهاى

ماه تا پايان اسفند نام ثبت
کالس هر براى مشکلى موضوعات، پيچيدگى و دليل به توجه:

نمیشود نام ثبت نفر ٨ بيش از

١ کالس
می کنند؟ جايخى را پر چگونه

اساليد نمايش با همراه مرحله به مرحله صورت به برگزارى
ساعت ١٩ تا ٢١ از چهارشنبهها و دوشنبهها ٤ هفته، مّدت:

٢ کالس
میشود؟ عوض خود به خود توالت دستمال آيا

آزاد بحث ميزگرد و به صورت برگزارى
ساعت ١٨ تا ٢٠ از شنبهها ٢ هفته، مّدت:

٣ کالس
؟ يا نبردن بردن قبال سطل زباله در مسئوليت پذيري

گروهى عملى و کار صورت برگزارى به
ساعت ١٩ تا ٢١ از يکشنبهها ٤ هفته، مّدت:

٤ کالس
زمين کف کثيف و لباسهاى سبد بين تفاوتهاى بنيادى

تکميلى توضيحات با فيلم نمايش صورت به برگزارى
ساعت ١٤ تا ١٦ از پنجشنبهها ٣ هفته، مّدت:

٥ کالس
فرود آشپزخانه سينک در و کنند پرواز خودشان میتوانند غذا ظرفهاى آيا

آيند؟
نمايش ويديويى صورت برگزارى به

ساعت ١٩ تا ٢١ از پنج شنبهها و سهشنبه ٤ هفته، مّدت:

٦ کالس
هويت دادن از دست و ريموت کنترل کردن گم

گروههاى پشتيبان با همراه آموزشى کارگاه صورت برگزارى به
ساعت ١٩ تا ٢١ از و پنجشنبهها چهارشنبهها ٤ هفته، مّدت:

٧ کالس
زير بعد و سرجايش به کردن چيزها ..... ابتدا نگاه کردن پيدا چگونگى يادگيرى

رو کردن خانه و
آزاد بحث صورت به برگزارى

ساعت١٨ تا ٢٠ از دوشنبهها هفته، ٢ مّدت:

٨ کالس
همسر آوردن براى گل سالمتى ... حفظ

نمی اندازد خطر به شمارا سالمتى
همراه اساليد نمايش صورت به برگزارى

صوتى نوار با
و سهشنبه يکشنبه، شب، سه مّدت:

١٩ تا ٢١ ساعت پنجشنبه از

٩ کالس
می کند سوال يکنفر از کرد گم را راه که هنگامى واقعى مرد

آزاد بحث ميزگرد و به صورت برگزارى
از ١٨ تا ٢٠ سهشنبهها ٦ ماه، حداقل مّدت:

١٠ کالس
توسط کردن ماشين پارک هنگام است که به غيرممکن لحاظ ژنتيکى از آيا

بنشينيد؟ ساکت همسرتان
کامپيوترى شبيهسازى صورت به برگزارى

از ساعت ١٢ تا ١٤ ٤ هفته پنجشنبهها مّدت:

١١ کالس
همسر و مادر بين بنيادى تفاوتهاى

کردن بازى نقش آنالين و صورت به برگزارى
١٩ تا ٢٢ از ساعت سهشنبهها مّدت: نامحدود،

١٢ کالس
همسر خريد کردن هنگام آرامش به حفظ

تنفسى روشهاى صورت تمرينات مديتيشن و به برگزارى
از ١٧ تا ٢٠ شنبهها و سهشنبه ها ٤ هفته، مّدت:

١٣ کالس
تاريخهاى ساير سالگردها و تولد، روز يادآوردن به فراموشى ... با مبارزه

مهم
درمانى جلسات شوک به صورت برگزارى

١٩ تا ٢١  پنجشنبه از ساعت و سهشنبه و يکشنبه مّدت: سه شب،

١٤ کالس
می شود؟ استفاده چگونه و چيست گاز: اجاق

زنده به صورت نمايش برگزارى
١٨ تا ٢٠ ساعت از سهشنبهها

بگذرانند موفقيت با را امتحانات که کسانى به دوره، پايان از پس
شد. خواهد داده افتخار ديپلم

ها خامن براى بهاره کالسهاى
شد خواهد اعالم اردیبهشت ماه پايان تا




