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یادداشت

گرامی: خوانندگان
و پیروزی  نوسالمتی سال در برایتان و گفته تبریک عزیزان شما به را زیبا بهار و ١٣٩٠ رسیدن نوروز فرا چیز از هر قبل

کنم. می آرزو

کنیم. آغاز می سن دیگو ایرانیان مرکز هدف ایجاد با جدید را سال
"امکان" را از آن که آن هموطنی حکایت و بود آمده ایرانیان مرکز مورد در پیش مقاله شماره سر در که بعد از مطلبی
شخص مذکور را نام که اند کرده حضوری درخواست می و یا میل طریق ای دوستان از از ای عده در آورد، دست ما
فراموش کردیم. آنرا ما که همانطور شود، سپرده فراموشی بوته به باید حکایت آن که دادم توضیح دوستان بدانند. به
ایجاد نا ها آن حداقل اثر که چرا را ندارند، و انرژی صرف وقت ، ارزش اجتماعی های در فعالیت اتفاقات این گونه
نیز اجتماعی کارهای که باورند این بر کنند، می اجتماعی فعالیت جدی بطور که کسانی است. سرخوردگی و امیدی
و منفی فرودهای مقابل در و کننده ترغیب و بخش خوب انرژی های جتربه و فرازها بسیاری دارند. و فرودهای فراز
و فراموشی بسپاریم را به بقیه و گرفته را الزم درس های منفی جتارب از که گرفته ایم یاد ما این بنابر اند. دارنده باز
را خود جای ها ناامیدی ها و متام خستگی رسد می دخلواه نتیجه به ای پروژه وقتی عوض در دهیم. راهمان ادامه به

مدرسه ایرانیان  و پیک کانون، صرف کارهای ٢٠ ساعت حدود متوسط هفته بطور در من می دهند. امید و شعف به
قرار اگر اند. داده زندگی مرا تشکیل از مهمی به مردم بخش خدمت و فعالیت های اجتماعی که سالهاست کنم. می
نظر به بودم. گذاشته را کنار فعالیت ها پیش این سالها کنند، من غلبه بر امیدی اجازه بدهم نا و شکست به که بود
شود. منی "روتین" تکرار و باصطالح آن چیز هیچ است. همراه چالش با همیشه که اینست ها فعالیت خوبی این من
اهداف فرهنگی اجنام برای داوطلب های نیروی جذب و ها هزینه تامین همیشه چالش مهمترین کانون در ما برای
پروژه های از برخی که اجنام شده باعث موارد از بسیاری در داوطلب نیروی بودن و محدود بودجه است. کمبود بوده

نشود. عملی نیز مهم
کرده خدمت مدیره کانون هیات در نفر ده ها مدت این گذرد و در می و کانون ایرانیان مدرسه از عمر سال سه و بیست
جوانان و کودکان به یاری فارسی و زبان ترویج و حفظ فرهنگی، پویای بزرگداشت ارزشهای همیشه ما هدف اند.
در کانون داوطلبانه بطور افراد همه این است. بوده اجتماعی روحیه و تقویت خویش هویت یافنت برای تبار ایرانی
هم دیگر یاران همیشه کنند. خدمت خود جامعه که به اند خود گذشته استراحت و زندگی و وقت از و اند کرده خدمت
انسان کارها گونه این عزیز برای کنند. دوستان می کرده و یاری ما را راه در این که و هستند بوده مدیره هیات از بیرون
یک حتی به چشمداشت بدون بگذاری و مایه خود مال و جان و زندگی از که عاشق باشی باید باشد. عاشق باید

دهی. ادامه راهت به ساده نباشی" "خسته
دیگر این خاصیت است. گردانده کنون تا را سازمان چرخهای این که بوده عشق این دیگری عامل هر از شاید مهمتر
این در من شوند. می مبتال آن به برند می پی به مردم لذت خدمت به وقتی افراد دیگر و است مسری عشق اینست که
بود قرار این از کردم. حکایت مشاهده گذشته درهفته را آن از نابی ای منونه که دیده ام را عاشقان بسیاری سالها
ایرانی العالجی است. یکی از دکترهای بیماری گرفتار که گفت و گرفت متاس کانون با شهال به نام ایرانی دختری که
با همکاران از یکی بالفاصله متاس بگیرد. برای کمک که بود اختیارش گذاشته در را کانون بیمارستان شماره تلفن

نه  که در حالی دهد، اجنام کبد پیوند باید و افتاده کار از کامال کبدش سال دارد و ٢٤ وی شد مشخص و گرفت او متاس
بیمارستان به را او دوستان از تن چند شدند. دراز های یاری دست دوستی. و خویشاوندی نه و دارد زندگی برای جائی
از گروهی رسید. به کمک بود ایرانیان مدرسه سابق آموزان دانش از یکی که کشیک کردند. پزشک بستری و برده
خود مانند خواهر را شهال افراد این شدند. مشغول کمک جویی و چاره به پیوسته تیم به نیز مدرسه های بچه والدین
خویشاوند و کلی هم بلکه یافت جنات حتمی مرگ از موقتا تنها نه پرداختند. شهال او پرستاری و به گرفتند میان در

چیست؟ عشق نیست پس این دادند. اگر را ارمغان می به زندگی و عشق امید به او که پیدا کرد، کسانی دوست
امیدی ها نا و نامالیمات کند که می کمک و کند می آسان را ناهموار راه این پیمودن است که عاشقان کردن با این کار
کردید دریافت شهال را برای ما درخواست کمک وقتی ایمیل شما هم از که بسیاری شوند. مطمئنم سپرده فراموشی به

پیوستید. عاشقان صف به و شتافتید کمک به
****************

طرح کردند که آیا این می سوال ما از از دوستان ای عده کردیم، را مطرح ایرانیان مرکز ایجاد شماره پیش که طرح در
رسیده نتیجه این به ایرانی سن دیگو جامعه که ندارند زیادی امید دوستان از نیست؟ آن دسته پروازانه بلند قدری
داشتیم این دوستان برای آن که پاسخی کمک کرد. باید آن ایجاد و برای است ضروری مرکز ایرانی یک داشنت که باشد
دستی یاری برای گاه هر آنها هستیم. زیرا خیلی امیدوارتر از اینکه ما و دوم منی یابیم در تا امتحان نکنیم اوال بود که
به جامعه ما خدمت سال سه و بیست سابقه فشرده اند. گرمی به و پس نزده را ما دست ایم کرده دراز مردم سوی این به

است. نیامده بدست راحت که است اعتمادی و ما گذشتگی خود از بیانگر ایرانی
پیروز باشید  
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در دیگو سن شهر  فرهنگی  فستیوال در پیش سالهای مانند نیز  امسال  کانون
لباسهای  و کتاب دستی، صنایع با که ایران غرفه منود. ژانویه شرکت ۱۵ تاریخ

گرفت. قرار کنندگان بازدید شایان استقبال مورد بود شده تزیین محلی

مدرسه در گوناگون فرهنگهای شب ژانویه ۲۷
والدین  از  یکی  یاری به کانون و شد  برگزار   Morning Creek Elementary
مدرسه آموزان دانش از تن سه داشت. اختصاص ایران به قسمتی که برخواست
پور علی همچنین علی و دادند ارائه را زیبایی رقص مری و سارا، سپیده نامهای

کرد. اجرا را خوبی برنامه بسیار دف نوجوان نوازنده

ایرانی  ۲۴ ساله یاری دختر به گرامی میهنان یاری هم با ایرانیان کانون فرهنگی
گرفتار العالجی بیماری به ایرانی جوان دختر این است. برخاسته شهال نام به
جمع آوری ایرانیان مشغول دارد. کانون فرهنگی کبد به تعویض و احتیاج است

است. هموطن این برای کمک

ایرانیان فرهنگی کانون محترم اعضای
شود. می برگزار امسال می ماه در کانون مدیره هیات انتخابات و نشست ساالنه
باشند می کانون هیات مدیره و ها کمیته در به عضویت مایل که دوستانی از

حاصل فرمایند. متاس تلفن یا و ایمیل طریق از کانون دفتر شود با می تقاضا
جامعه به می توانید نیز ایرانیان فرهنگی کانون گوناگون کمیته های در شرکت با

رسانید. یاری خود
طریق ایمیل یا از و ۸۵۸-۶۵۳ -۰۳۳۶ تلفن:

pcc@pccsd.org

اخبار کانون
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ایرانیان مرکز – گزارش
همه ما کمپین جاری سال اول از دارید آگاهی که همانگونه دوستان گرامی

شماره در ایم. انداخته راه به دیگو سن ایرانیان مرکز ایجاد برای جانبه
گزارش پرداختیم. قصد داریم آن شرح به به طور مفصل پیک گذشته

دهیم. شما قرار اختیار بطور مرتب در را این کمپین پیشرفت
گردهم در ما کانون منایندگان سایت وب پیک و در گذشته از تبلیغ

اجنمن ماهانه نشست شود نظیر شهر برگزار می سطح در که هائی آئی
می مناییم. صحبت ایرانیان مرکز مورد در و کرده متخصصین شرکت

از آنرا که ایم کرده تهیه ویدئو بصورت ای گونه گزارش رابطه همین در
برنامه مطمئنا در ارسال منودیم. برای دوستان میل ای و یوتوب طریق

نیز بدر و سیزده های نوروزی جشن مثل چهارشنبه سوری، نوروزی های
چند از نوروز هم بعد است قرار داد. خواهیم قرار کار در جریان هموطنان را

کنیم. اجرا گلریزان برای هنری و تفریحی برنامه
هستند می توانند مرکز ایرانیان ایجاد کمک به به عالقمند که دوستانی

کارت کسانی که از طریق فرمایند. ارسال کانون خود را به آدرس های چک
کانون با دفتر مستقیما توانند می هستند، کمک به اعتباری مایل های

مالیاتی برخوردار معافیت از مالی شما های کمک حاصل فرمایند. متاس
بود. خواهد

و مرکزی بپوشانیم جامه عمل دیرینه آرزوی این یکدیگر به یاری بیائید به
دیگو سن دوستان شهر و ایران ایرانیان ایرانی برای فرهنگ پویای خور در
ایرانیان فرهنگی کانون – کمیته ساختمان موفقیت آرزوی با کنیم. ایجاد

۸۵۸-۶۵۳-۰۳۳۶ کانون: تلفن
آدرس:

P.O. Box 500914
San Diego, CA  92150

زن جهانی روز مارچ ٨
به همه مبارک باد    
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در که کنیم اشاره انسانها از بزرگی میتوانیم به خیل منائیم. محکوم ویرانگر نیروهای
جان ایثار با و منوده ایستادگی ویرانگر نیروهای مقابل در بشری دردمند تاریخ  طول 
شدت از آنان ایثار مسلما اند. کرده ریزی پایه انسانی اخالق برای محکمی خود مبانی
منوده تر بقیه افراد جامعه آسان ماندن زنده برای را و شرایط بیدادگری کاسته است روند
خاطر از را عزیزان این ایثار یاد و خاطره هیچگاه انسان که است دلیل همین به است.
داریم کلی حق ولی در بیان منود. خواهد بسیار یاد نیکی با آنان از همواره و زداید منی
ایستادگی روش همان  به استثنا بدون جامعه یک افراد متامی اگر  که بپرسیم خود از
وجود ایرانی بنام ای امروز پدیده آیا میشدند خویش کامل نسل نابودی باعث و میکردند

باشد؟ حسرت یا افتخار مایه بخواهد که داشت
 

مکانی موقعیت میدهد. و فرودهای بسیار از فراز خوبی نشان به ایران کهنسال تاریخ
دودنیای بین ارتباط دروازه گویا که ای است گونه به ما مادری سرزمین جغرافیائی و
از راه آبی دیگر های قاره بین رابط و حساس نقطه و خشکی راه از غرب بزرگ شرق و
متدن های فرم اولین ارائه دهنده مارا به موقعیت استثنایی سرزمین این که هرچند است.
مکرر اقوام هجوم و ها حمله سوژه حال همان در ولی است کرده نایل و اجتماعی شهری

است. منوده دیگر نیز
پدیده با را اعصار ایرانیان و طی قرون در متوالی های یورش
خود به که جایی تا  است ساخته روبرو فرد  به منحصر ای
در شاید بیاورم که کاغذ  روی به ای را میدهم جمله اجازه
جمله بیازارد. را نوشته این خوانندگان از تعدادی اول نگاه
را واداشته زمین ایران مردم متوالی های که یورش اینست
باشند. داشته دوگانه فرهنگی بقا" "تنازع خاطر به که است
های محیط در  و  ها اندیشه و افکار در که  فرهنگ  یک
فرهنگ و د میشو متجید و گرفته شکل خانه و خانواده امن
در وبخصوص انظار همگان در و بازار کوچه و در که دیگری

میرود. بکار های حاکم دولت با رابطه
و کنکاش حاصل است و نوشته شده مکتوب و اول فرهنگ
نانوشته دوم فرهنگ و آرزو و خیال بینهایت دایره در تفکر
جامعه بر حاکم بافت قدرت اساس ای بر دوره هر در و است
یافته تعدیل حاکمه  قدرت تغییر با سپس و  یافته تشکل
ایرانی که است فرهنگی دوگانگی این براساس است.
مقبره از دیدار ولی برود زیارت به تا میشود خراسان راهی

منیدهد. قرار خویش سفر دستور در را بزرگ فردوسی
مکان و جای ایرانی در همین که توجه اینست قابل نکته

احدی هیچ به و نشیند فردوسی نیز می بزرگداشت به الزم
فرهنگ گرای خرد منزلت این و به مقام که دهد اجازه منی

در محیط انسان ایرانی یا مناید. ادب اساعه نیز ایران
آید ودر می وجد در به عاشقانه موالنا و عارفانه اش از خواندن اشعار خانواده و خانه

ساعت چند در ولی می بیند نزدیک ارتباطی در هستی با کلیت را خود دل نهاخنانه
مایحتاج به تهیه متفاوت زبانی و از طرفند استفاده با شهر میرود بازار که به بعد

اش پیش ساعت چند زبان عارفانه که هیچگونه شباهتی به پردازد می خویش روزانه
ایرانی فرهنگ فهم موارد در بیشتر که است دو ایرانی این دانسنت یکی ندارد. تصور

ایرانی فرهنگ با که کسانی رسد بر تاچه مشگل مینماید ها خودی برای حتی گاه را
حق وضوح خود به رانندگی در گاه بینیم که دیگر می مثالی در کامل ندارند. آشنائی
را مشیری و حافظ شعر خود در خلوت ولی پا میگذارد زیر را خود دیگر هموطن تقدم

می کوشش افتخار و اش خلیج نام حفظ و بودنش آریائی به جان میشنود. گوش با
از برد. می خود جیب دست به کمتر آریایی فرهنگ این پاسداری از برای ولی مناید

بسیار زحمت فاطمه میگذارد ولی با و مرتضی را هرچند نام فرزندان خود دیگر سوی
هفتگانه هنرهای دیگر موسیقی و فراگیری به را هنگفت آنان گاه مخارج حتمل و

ولی مینماید و گداز اجرا سوز را با عاشورا مراسم مذهبی در حالی که مینماید. تشویق
فرهنگ مهاجم که منیکاهد. هرچند نیز باستانیش بدر سیزده و نوروز سرور و شور از

خبازیان رضا مهتاب نور زیر
.....یا خیر بخوریم حسرت آیا بایستی

با است  شده فرستاده برایم دوستی سوی از که اندیشم می متنی به است روزی چند 
بودمن". ایرانی حسرت در بلکه نیستم ایرانی "من عنوان

که: پرسش مینماید خود از خواننده منت این
مسافرمت، عبادمت، جمالت  نامم، که زمانی بنهم خود بر ایرانی نام  میتوامن چگونه "
ایرانی غیر منبعی از تدفینم  و طالق و ازدواج مراسم باالخره  و گرامیداشتم،  روزهای

است؟" گرفته سرچشمه
بودمن. ایرانی بلکه در حسرت نیستم ایرانی من است که پس گرفته نتیجه و

مبناسبت و دستم رسید به پیش ماه چند که انداخت دیگری مرا به یاد منت منت این خواندن
ارائه عربی غربی و رسانه های فارس در خلیج تغییر نام از ایرانیان با جمعی اعتراض

. بود شده
این متونی عموما مفهوم داشت. و معنا یک به اشاره خنست منت همانند نیز دوم منت
منت، پایان  در که اینست  مشکل ولی  منایند  می جذب را خواننده اول نگاه  در چنین
منی پیشنهاد خود خوانندگان به رها میسازند و راهبردی را پیش از تر افسرده را خواننده
می بوجود خواننده ذهن در را بزرگی معضل متون اینگونه خواندن من، گمان به منایند.
متون بهتر این از خواندن پیش آیا خواننده داشت که بیان منی توان روشنی به که آورند

آن؟ خواندن یا پس از بگیرد تصمیم و است که بیندیشد میتوانسته
شاید که کرد ایجاد را گمان این من در منت دو این خواندن
نتیجه در تا باشند شده نوشته گالیه از سر هردو منت بیشتر

و حتلیل. قوه جتزیه بکارگیری و یا عمیق نگاهی
کمک های عوض دریافت مثال، کمپانی گوگل در اگر، برای
نام خلیج گرداند و می را قلمش عرب شیوخ دالری از ملیون
حاضر آیا نام میدهد تغییر عربی خلیج را به پارس یا فارس
را نام  این ایرانی صدهزار امضای فرستادن بخاطر است 

برگرداند؟
بودن ایرانی درجه عربی از خلیج پارس به خلیج نامیدن آیا

کاهد؟ می خواننده
آورده درستی به پارس یا فارس به خلیج نام که کافیست آیا
حقوق نقض در را ما کشور جهان عمومی افکار ولی شود

بنشاند؟ جدول صدر در بشر
بهتری باشد از ایرانی میتواند کامبیز مثال نام با شخصی آیا

مرتضی؟ نام با فردی
نویسندگان این متاسفانه که است اینگونه سئواالتی هجوم
خواندن حداقل بود که هرچه میگذارند. جواب بدون متون
خاموش خود خلوت در واداشت که حداقل آن بر مرا منت این
در رابطه جوابی فهم خویش خور در منایم تا و کوشش ننشینم

آغاز میشود: کوتاهی مقدمه با که بنویسم منت دو این با
و بخوبی میدانیم آشنائیم بقا" "راز واژه بیش با کم و همگان

می بلعیده خود از تر قوی  موجودات بوسیله ضعیف زنده موجودات  طبیعت، در که
اجنام است. حال در کامل قدرت با ثانیه و حلظه طبیعت در هر الیزال حکم این شوند.
که دارند کوشش گوناگون های شگرد بکارگیری با طبیعت تر ضعیف موجودات مسلما
محیط اطراف رنگ به را خود سالم بدربرند. سومسارها نوعی جان به قانومنندی این از
ور حمله موجود طرف به تیغی ها جوجه میزنند. مردن به خود را ها ماهی آورند. می در
نگهداری از در کوشش متعفنی بسیار مایع ترشح با ها اسکانک کنند. می تیغ پرتاب
به را موجودات زنده این انسانها که ام تاکنون خنوانده منایند. ولی می خود موجودیت
بدانند. آنها ضعف بر دلیل را آن یا منایند و برای زنده ماندن سرزنش شان کوشش خاطر

و نیستی  خطر با انسان که زمانی  است.  منوال بهمان  وضع  نیز انسانی اجتماع در 
دستاویزهای و حیله به بقا" مجبور است "راز اساس غریزه طبیعی بر میشود روبرو نابودی
به تا یابد می  دوام که  است حیله و مکر  این به توسل  با انسان بیاورد.  روی  گوناگون
جالبی مطلب وظیفه  اجنام این بپوشاند. عمل جامه ( مثل (تولید اش طبیعی وظیفه 

بپردازم. بدان پیک مجله بعدی های شماره در شاید که است
با را سازشی هرگونه و بیندازیم "اخالق" واژه  به هم  نگاهی که  داریم حق  اینجا در 

در صفحه ۲۱   بقیه
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معرفی کتاب          
مریم ایروانیان  از:

جتربه و داوری
کشاورز طاهره نوشته

علی  پدر او  گشود. جهان چشم به دامغان ١٣٠٤ شمسی در مایاِن در کشاورز طاهره
تربیت خویش بود؛در روشنفکران عهد واز ایران قّضات بنام کشاورزکه از اصغر

در١٣١٤  حجاب فرمان صدور از قبل وافرداشت.طاهره سعی او اجتماعی و فرهنگی
به بدون حجاب بود دادستان بابل پدر که در آن زمان دستور و به خود با خواهران همراه

بود داده تشخیص او در را اجتماعی های وفعالیت شعر ذوق که رفت.پدر می مدرسه
اجتماعی زنان حقوق مورد در سخنرانی اومنت برای ؛ کرد می تصحیح او را های سروده

در اوان کند.ازهمان زمان ایراد اجتماعات آن و در بر تا از داد می او به و نوشت می
گرفت. می شکل مردان با زنان حقوق برابری طاهره کودکانه ذهن

راه پیدا به سطوح مختلف آموزشی دختران و حجاب مدارس رونق یافتند پس فرمان از
و  فرهنگی های فعالیت به گرگان شهر در دبیرستان امتام از پس در١٣٢٠ کردند.طاهره
سرپرست اختصاص بی کودکان به که گرگان خیریه جمعیت در پرداخت.خنست اجتماعی
سرپرستی خّیر سایربانوان همکاری با وبعد شد مشغول خدمت به داوطلبانه داشت
دیناری اّما کشید؛ می یدک را وقت ملکه نام  سازمان منودند.گرچه آغاز را کودکان 
عضوّیت حق و آوری اعانه به جمع شروع و همکارانش گرفت .طاهره دولتی منی کمک
پرورشگاهی توانستند خود روزی شبانه کوشش شهرو نیکوکاران مالی حمایت با و منودند

شد  اداره ایشان ١٣٤٧ توسط تربیتی های سازمان تاسیس تا پرورشگاه این کنند. دایر
شد. می انتخاب کشور در جمعیت خیریه منونه عنوان وهمیشه به

سازمان پوشش این بود.در ایران زنان سازمان مردم به خدمت برای دیگر طاهره جایگاه
و گرگان دایر گردید در دستی انواع هنرهای و  نویسی ماشین های سواد آموزی، کالس
کمیسیون در . شدند می یاور خانواده مستقل کار دیدند وبا می آموزش رایگان به زنان
اقدام زنان مشکالت رفع جهت در نیز  وحقوقی ،فرهنگی،  بهداشت مددکاری، های
رفع و حقوق احقاق برای را زنان و کرد می  سفر استان نقاط اقصی به میشد.طاهره
گونه به این را روز آن جامعه های اقّلیت پای توانست او منود. یاری می مشکالتشان
از نامی زمان آن  تا که گرگان  محله وقّزاق ارامنه محله قرق کند.زنان  باز  ها فعالیت

و مثمر مثر واقع شدند. نهادند پا در عرصه اجتماع نبود ایشان

و یاور یار اختالف موارد حل در کلیه شورا دبیر به عنوان نیز داوری شهر شورای در طاهره
سر کشی ها زندان از زندانیان به عضواجنمن حمایت عنوان به و بود خویش شهر مردم

پرداخت. می زندانی داخلی زنان امور به و کرد می
گماشت می کاری بر یافت می را الیقی کجا زنا ن های خودهر خالل فعالیت در طاهره
می خود تدریج جایگزین وبه را به آنان می آموخت خود وجتربیات و داد وآموزش می

اختصاص دهد. خود فرزند تنی به خانواده وسه هم زمانی را بتواند ساخت تا

گماشتند. همت مهر پیوند دخترانه دبیرستان تاسیس به یاران از چند تنی با ١٣٥٠ سال
عنوان به سال ودراین گرفت عهده به ادبیات را تدریس و موسس گروه مدیریت طاهره
تا قابوس ازگنبد مست حفظ و با شد.ا انتخاب استان مازندران در زنان سازمان معاون

می رسید. زنان مر بوط به کرد وبه امور می چالوس سفر
آن مصادره وساختمان اشرارتاراج دست به زنان سازمان دفتر اسالمی انقالب وقوع با
خدمت سال سی جرم به گردید.طاهره ضبط  آن اموال  و مهرتعطیل پیوند شد.مدرسه

باقی  دیار به وبهار١٣٨٨ رخت شد نشینی خانه به ومحکوم محروم خدمت از داوطلبانه
و شعر پرداخت وبه نوشت را داوری جتربه و ساله  کتاب هشت انزوای بیست و در . کشید
یاد اّیام، هجران حدیث نفس؛ رسید.سراسر چاپ به برگریزان شکوفه تا نام از دیوانش به
نشان و گرگان به هرکجابروی در شهر اّما ماندن! خویش غریب و در دیار تنهایی فرزندان،
دریافته خویش شهر  ازمردم را خود پاداش او نکنند. یادش نیکنامی به  جز پرسی او

است در صفحه ۲۱   بقیه
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ایروانیان مریم نظر زیر

  

بگسترد...... ُزمّردین فرش تا فرمود را صبا باد َفّراش

                                                               گلستان سعدی

اش خاطره
آید می صبا باد همراه

آینه درحافظه تا
جوانیم گیسوی بر

بنشاند نارجن شکوفه
ومن

همراه باد ُشرطه
را دلم یغمای شرِح

باد گوِش در
زمزمه خواهم کرد           

                                                ناهید عباسی

تو بی بهارم و عید این کند می جان قصد
تو بی دارم که است وبهاری عیدُی چه این

رنگین باغ ُگالگل بشکوفد گیرم این
کارم بی تو چه به گل! ای آیدم به چه کار

یار ای بکشد کار جنومن به با تو ترسم
وارم بی تو شیفته چنین عشق من که در

بگشایم ور نه در اش تو به گل روِی
تو بی حصارم به بهاری رخنه نکند

ست رویانده نفس ُزّمُردبه هیمه از گیرم
تو بی نشمارم  بهارش باز هم  باز

اگر قراری که به سپردم غمت صبر با
بسپارم بی تو جان ، نرسی هم به دادم

آری بهاراست مرا شعر بهاری بی
بی تو مرغ نیارم و نقش گل نه همین

الهام لبت به که نگذارد دِل تنگم
تو   بی بنگارم دفتر به ُغّصه ای نیز

    
   حسین منزوی

: چکاوک زد فریاد
نوروز می رسد.

گفت: برهنه تاک
بود؛  روا فشامن تو مژده جان به "گر

هنوز، اّما
ست. نشکسته بهمنی سرمای

پای، دیر برف وین
ابد تا انگار

ست. نشسته خانه کاج فرق بر
راه از کدام گل و کاروان شادی آن

 " رسد؟ می سرِد توان سوز هوای در این
   

مدار، غم که آمد در رقص به کهن بید
؛ دارم یاد به تامن

مردمی نوروِز جاودانی، نوروِز فروز، دل نوروِز
. رسد خود شکفته و پیروز می وقت در

............
ایست نشانه جهان که از ایران این جاِی هر

و شادمانی. شور از
نوروز، پیشواز در

وچراغ، پرچم از
، تابناک و وبنفشه، گل آذین سبزه از

پاک، خانه پاک، جان
 ، پاک عشق پاک،  دل

راه به چشمی
بی قرار؛ مشتاق و

رسد می آموز زندگی روِز پنج کاین
......

گرد باز و بسپار خاطره به را دیروز
امروز می رسد دار که وان را عزیز

                                                          
 فریدون مشیری
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بهار متاشاِی است سخت چه
بلد را هایش وشکوفه ها درخت  اسم که سرزمینی در

نیستی
وچه زیباست عشق

ای نشسته تنور زمستان دز خانه ات پای در که وقتی
                                                   پابلو نرودا

است موازی خط دو تو بازوی
دریا صفحه امتداد در
تادور دست سبز زمان
بود خواهد که بودنی

زیست خواهد که ای وهستی
را

 رهایی آموخت 
جواب گفت ساحل استغاثه دریا ،به

داد   هانوید شن به را خلت های وهمخوابی جنیب بدن
خون رفتار

دریا رهگذار وسعت در
هاست انگیزکوسه غم تالش یاد آور

را سرخ خیابان کوسه، کدام آیا
د گوید؟   می بشارت بر ماده اش

را ذهنش ساحل بژگونه نهفته کدامین و
شوید؟ می کوالک وحشت عظیم از

شب ها
ماه جاذبه سبز نیروی

کند می آغاز دریا را عظیم مدِّ
را دو خط موازی در بی نهایت خواب سبزش آن ودریا

زند می پیوند
را محتشم سبز بلند وانگاه برج

کند می پای تقاطع بر نقطه بر

سبز ارتفاع ای
ریاضی وسیع منطق ای

اعداد بلیغ حشمت با
کن تفسیر

مرا: کن تفسیر
-جان مرا-

شکوه دگزدیسی که در جانی
افکند. دور دریا های به ر تنگش گونه ی سیاه قشر

                                                                                           
متیمی       فرخ      

هفتسني
سالم، اول سین

یاران، باران و و به بهار سالم
چشمهساران. پاکی به  سالم

سین دوم سحر،
میخواند. مرغ که سحر

میداند. سپیدار بلند آوازش را که  سحر
سادگی، سوم سین

باشیم. ساده
کنار جوی، مثل بنفشه

باشیم. همکاسه پاکی  با
سرود، چهارم سین

شور شعر و سرود شقایق و
دور. به پرواز  سرود
سپید، پنجم سین

سپید قلب مان سپید، دست مان
پرید. آمسان  مثل پرنده ای که به

سین ششم سفر،
روشن  صبح در سیمرغ پر با  سفر

نسترن. گل و آب سرزمین  به
سالم هفتم سین

سالم دوباره
سحر سپیده و و صبح سالم به

پر و پرواز به سالم

                                                  ایرج مصداقی
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فرهنگ ترویج و دوم زبان آموزش باشید، می مستحضر که همانطور
حنوی به آموزش باید این طوری که، به می کند طلب را خاص خود مهارتهای

تا آموزان باشد، خوش برای دانش اوقات با شادی و همراه گیرد که صورت
از یک هر مفاهیم و نوروز آموزش برای دوم دوره در شود. تر آسان یادگیری

و یا هر کدام یکی تا شد دانش آموزان خواسته از سین در سفره هفت سین ها
در را حاصل کنند حتقیق آن در مورد مفهوم کرده و انتخاب ها را سین بیشتر از
دانشی کالس با در ترتیب و به این کنند آن هم نقاشی تصویر و نوشته تهایی کار

کنند. اطالعات تبادل هم با آوردند دست به خود که
حاصل و کنم تشکر مدرسه شعبه دو هر آموزان دانش از میدامن الزم پایان در

بگذارم. منایش به را آنها تالش
هاشمی  مرسده  

   

Our UNICEF fundraiser (Trick or Treat boxes) was a success.   
Over all we raised over $1,000 that was given to the Dollar a Month Foundation for needy children.   
The top class of Branch I was Mrs. Hatami’s class and for Branch II was Ms. Amini’s class.  Both classes had their pizza party 
with the Principal.  
The top students of each Branch who raised the most money will each get a prize at the Nowruz program. These students are:
1- Shakiba Mahmoudi,  Branch I
2- Kian Kalantar, Branch II  
�
community to help the children in need.
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رژیم که کسانی یعنی  اسرائیل، و  متحده ایاالت رهبران که است  روشن موضوع این
را مردم که  خواهند  می کردند،  حمایت خود نوکولونیال های  سیاست با  را  مبارک
بنیاد ی سلطه حتت باشیم، تغییر خواهان که اگر کنیم باور ما خواهند می آنها بترسانند.
بوده قاهره های خیابان در روز  هر من  آنهاست. ی  حیله این  آمد. خواهیم در گرایان
اخوان من ولی  هستند  معتقدی مسیحیان و مسلمانان ها مصری که است  بدیهی  ام،
فردی شکل به آنهایند و هوادار که هستند افرادی بینم. منی خیابان ها املسلمین را در
جزئی که خواست منی آغاز از املسلمین اخوان واقع در می کنند. شرکت ها تظاهرات در
است. صادق نیز سیاسی احزاب دیگر که در مورد ایست مسئله این و باشد جنبش این از
محافظت خود انقالب از آنها آگاهند، هستند خیابانها در که مردمی جاست. نگرانی بی

کرد. خواهند
آن روی بر غرب در ها رسانه که می پرسم، چیزی خشونتها و ها غارت مورد در او از

کنند: می فوکوس

کرده  آزاد را از زندانها آن، آنها مجرمین جای منی دهد، به اجنام را خود ی وظیفه پلیس
امنیت، مبارک برقراری برای باید که شوند قانع ها مصری تا کنند غارت را تا مردم اند

دارند. نگاه را
کنند؟ می چه انقالبی روزهای این زنان! آنها در پرسم: می زنان او در مورد از

بسیاری  مصر در انقالب آخرین پس از رژیم این مشارکت دارند. انقالب در جریان زنان
بسیار ما گرفت! امروز آنها را از زنان حقوق از
اتفاق این که داد خنواهیم اجازه و  مراقبیم
ماند. این همان خنواهیم ساکت و شود تکرار
هم تونسی به زنان می خواهم که است چیزی
را تهدید حقوقشان که خطری به بگویم. باید

تسلیم نشوند. و باشند کند آگاه می
غرب/کشورهای در که بگوید خواهم می او از
و داد یاری را آنها توان می چگونه دیگر

کرد؟ را بیان مردم با خواست همبستگی

در  ما حمایت کنید! مقابل سفارت مصر از  
مردم از را خود حمایت و بروید کشورهایتان
در دیروز من دهید. نشان هایشان خواست و
می شلیک به جوانان بودم. پلیس بیمارستان
بیمارستان در که من دیروز آنها از یکی کند.
این بود، داده دست از را چشمش یک دیدم،

شلیک می کند! آنها به مردم کشنت قصد پلیس به دهد که می نشان
است های قاهره خیابان عازم دوباره که گوید می السعداوی که است جمالت این بعد از

سهیم باشد. داشته، را رویایش همیشه گوید می که انقالبی در تا
سوئد فمینیستی دیدگاه ی نشریه از نقل به

http://www.sign4equality.info/spip.php?article7244

تظاهرات در مشهور، فمینیست السعداوی،  نوال

مصری  جوانان این انقالب قاهره: خیابانی های
و سرکوب است علیه فقر

برابری سایت از برگرفته

روزها  این تا ماندم زنده اینکه از و دارم سن ۸۰ سال من هستم، خوشحال بسیار من
تظاهرات خیابانی در روز من هر ام! دیده را انقالب این رویای من خوشحالم. ببینم را

کنم." می شرکت قاهره
که است  السعداوی نوال مصری مشهور ی نویسنده و زنان حقوق مدافع کالم ها  این

۳۰ ژانویه  یکشنبه روز که گفتگویی است. کرده بیان ایرانی شعله با تلفنی گفتگویی در
آمریکای کشورهای و اروپا در جمله از گوناگون های رسانه در سرعت به و گرفت اجنام
رسانه قاهره، در السعداوی حضور از اطالع و گفتگو از این پس التین بازتاب یافت.
گفتگو کردند. او بنیادگرایی سرشناس ضد مبارز فمینیست و نویسنده، های بسیاری با
نیروهای مبارک ی تا هنگام حمله تا دیروز چهارشنبه دوم فوریه گفتگوهایش همه ی در
ایی جامعه خواهان جوانان ویژه به و مصر مردم که امر این بر مردمی، جتمعات به
گفت سوئد ملی با رادیوی اش آخرین گفتگوی رادیویی در تاکید کرد. هستند دمکراتیک

است. مبارزات این ی مثره انقالب این و کنند می مبارزه هاست سال مصر که مردم
از  خواندند و را ممنوعه های کتاب اما جوانان کرد. ممنوع مرا های کتاب رژیم  این

و سازماندهی اعتراض موقعیتی برای هر
کردند. استفاده سالها این طول در خود
گزیند، بر می خود را اش حلظه انقالبی هر

انقالب ماست. زمان اکنون
که علیه  مردمی است انقالب صدای این
کنند. می مبارزه سرکوب و فقر بیکاری،
خواست چون این کرد سقوط خواهد مبارک

مردم مصر است.
در سوئد رادیوی خبرنگار پاسخ در او
مردم مصر که آینده مصر گفت مورد رهبری
کرد. خواهند انتخاب  را رهبرانش  خودش
که امر این بر روزها دراین سعداوی ال
اجتماعی سیاسی، مصر مردم های خواست
بنیادگرایان به  ربطی و است  طبقاتی و

کند. می تاکید ندارد اسالمی
ژانویه: سی در السعداوی گفتگوی منت

هرگز شناسم، می را او که هایی طول سال من در است، خشنود بسیار السعداوی نوال
ام: نشنیده سرخوشی آکنده از امیدوار و چنین را صدایش

شادمامن  مصر، در چنین روزهایی از دیدن شادمامن و دارم سن سال هشتاد شادمامن! من
من داشتم. را که رویایش چیزی باشم، داشته مشارکت انقالب این در اینکه می توامن از

کنم. می شرکت خیابانی تظاهرات در روز هر
غرب در اینجا باشیم.  مصر  در اسالمی بنیادگرایی نگران باید ما آیا پرسم می او از
خطر این آیا کنند. تصاحب یکباره به را قدرت ارجتاعی که نیروهای نگرانند بسیاری

واقعی است؟
خیابان در زن و مرد ها میلیون که بدانید باید شما ترسیم. منی اسالمی از بنیادگرایی ما
دیگر سیاسی جنبش هر گرا یا اسالم راست، چپ، به ربطی اعتراضات این هستند. ها
هیچ اند. ستوه آمده به مبارک رژیم توسط شده اعمال سرکوب و از بیکاری مردم ندارد.
مردمی و خودانگیخته جنبش یک این است، نکرده شروع را انقالب این سیاسی حزب
یعنی کنند. سواستفاده آن از یا و باشند آن از جزئی که تالشند در است. احزاب سیاسی
آن رفتند، خیابان ها به و را گرفتند تغییر با خواست اعتراض به مردم تصمیم که زمانی
اند نتیجه رسیده سراجنام به این مصر مردم پیوستند. آنها به و راست چپ که وقت بود
استقالل انسانی، حرمت اجتماعی، عدالت آزادی، فریاد صدا یک یکدیگر با همگام که
جوانان به و متعلق خودجوش جنبشی است جریان در اکنون که سردهند. چیزی برابری و

سیاسی. هیچ جریان نه و است
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یکبار منتشر میشود ماه دو ایرانیان هر نشریه کانون فرهنگی
نیست مدیره کانون هیات مقاالت، الزاما نظر در شده مطرح .نظرات

است وارده آزاد اصالح مطالب و حک یا و و قبول رد در پیک .و
فرمایید نشانی زیر مکاتبه به 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 جلوگیری ایرانیان برای فرهنگی کانون
تا  ۳۰  طریق فکس منت آن از که ورزد می مبادرت (شماره۱۳۳) آینده نشریه برای

بگیرد. قرار دفتر این اختیار انتفاعی در غیر ارگانهای وسیله به مارچ

آمریکایی - ایرانی دانشجویان حتصیلی بورس سازمان
www.iasfund.org     (۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶

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

/http://www.facebook.com/pages/Dollar-a-Month-Fund
188559974498417

ایرانیان مدرسه محل در ظهر تا ۱۲ ۶ مارچ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه خیریه بازار

AIAP  (۸۵۸) ۲۰۷-۶۲۳۲ متخصصین: اجنمن
www.aiap.org   ماه هر چهارشنبه جلسات آخرین

(۹۵۱) ۶۶۵ -۸۳۴۲ کمال: فرهنگی بنیاد
www.kamaal.net 

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

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

در  ایران خانه محل در ۲۷ مارچ یکشنبه ایران روز
ساعت ۱۱ تا ۵ بعد از ظهر  Balboa Park از

(۸۵۸) ۹۵۲-۶۷۱۳ دیگو: سن زنان مطالعاتی گروه
Iranian Women’s Study Group of San Diego 

www.paaia.org   PAAIA پایا
 Public Affairs Alliance of
Iranian American

         NIAC نایاک
 National Iranian American
Councel

www.niac.org

(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی
متخصصین ایرانی سه و اجنمن ایران خانه همکاری سوری با  چهارشنبه

ظهر از بعد ساعت ۶ از ۱۵ مارچ ۲۰۱۱   شنبه
Mission Bay Park  هتل Bahia مقابل

ایرانی  متخصصین اجنمن ایرانیان و نوروزی کانون فرهنگی  جشن
تلفن متاس:  ۸۵۸-۶۵۳-۰۳۳۶    ۲۰۱۱ شنبه ۱۹مارچ  وخانه ایران 

شب ساعت  ۸ از ۲ آپریل ۲۰۱۱   شو    شنبه دنگ گروه  کنسرت
the Museum of Contemporary Art San Diego (MCASD) 
700 Prospect Street, La Jolla, CA 92037-4291
Tickets and Info: 858-653-0336

ایرانی اجنمن متخصصین و ایران خانه همکاری بدر با  سیزده
صبح ساعت  ۱۰ از ۳ آپریل ۲۰۱۱   یکشنبه

فرمائید. دیدن زیر های کتابخانه در ایران فرهنگ آثار و ها سین هفت از
Carmel Valley Branch Library: 3919 Townsgate Drive ,  San Diego , CA 92130    
Linda Vista Branch Library: 2160 Ulric Street ,  San Diego , CA 92111    
Rancho Peñasquitos Branch Library: 13330 Salmon River Road ,  San Diego , CA 92129
Pacific Beach Branch Library: 4275 Cass Street , San Diego , CA   92109        
North University Community Branch Library: 8820 Judicial Drive, San Diego,CA 92122 
College-Rolando Branch Library: 6600 Montezuma Road, San Diego, CA 92115-2828 
La Jolla/Riford Branch Library:  7555 Draper Avenue, La Jolla, CA 92037-4802 

(۸۵۸) تلفن متاس ۷۱۷-۶۳۸۹ تقوی کورش زیر نظر تار  سه کالس
(۸۵۸) ۲۲۰-۳۶۷۴ متاس تلفن علی نوری  نظر تار  زیر کالس

دفتر کانون فرهنگی در محل کارگاه دف
صدر از ظهر زیر نظر علی بعد ۶ ساعت از ها شنبه سه

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ تلفن متاس
ایرانی موسیقی ردیفهای و آواز آواز- آموزش کالس
          ۳۱۰-۸۸۲- محمدی ۹۱۴۰ شاه رضا علی  توسط
 Online یا   www.alirezashahmohammadi.com 

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ سن دیگو مدرسه ایرانیان
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mt. Rd، San Diego, CA 92129

۱   بعد از ظهر    تا ۱۰صبح ساعت یکشنبه روزهای اول شعبه
ظهر  از ۶-۸ بعد ساعت پنجشنبه روزهای دوم شعبه

دیگو سن مدرسه ایرانیان نوروزی جشن
۱۳ مارچ ۲۰۱۱ یکشنبه

نوروز از استقبال مراسم
رنگ کردن مرغ و ختم کاری سبزه

۶ مارچ ۲۰۱۱   یکشنبه

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ ملی های رقص آکادمی
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هابیل و قابیل  
به ایم داده اختصاص را این صفحه اطالع رسید به قبل در شماره که همانطور گرامی: خوانندگان

سال دو یکدیگر با سنی نظر از برادر دو قابیل. این هابیل و های نام به برادر دو دیدگاهای برخورد
نقطه نظرات اند؛ شده بزرگ نوع شرایط یک و خانواده در یک اینکه وجود با و اختالف دارند

را مطرح بحثی شماره هر در که ایم خواسته آنها از دارند. یکدیگر مخالف حتی و کامال متفاوت
و کنیم. را ارائه می ها دیدگاه این قضاوتی هیچگونه بدون ما بگویند. را نقطه نظرات خود و کنند

این واقعی اسامی فوق اسامی که کنیم اشاره هم را این البته گذاریم. عهده شما می به را قضاوت
با توانند می دارند یک هر مخالفت یا طرفداری به نظراتی گرامی خوانندگان اگر نیستند. دوستان
زند. می دور فارس خلیج با رابطه در این بار گفتار دهند. قرار جریان در را پیک، ما میل ای آدرس

Pcc@pccsd.org پیک

درغوزآباد و فارس همیشه خلیج
نفرست. این من برای فارسی ایمیل های خلیج این از دیگه لطفا عزیز من هابیل:

دو سه بار دارند عربها چون کنید عجله کنید عجله که بود مسخره خیلی آخری که دیگه
هم شرافتمند ایرانیان بیاید بنابر این کنند عربی خلیج را اسم که دهند می رای گوگل در

بتوانیم حفظ کنیم. را فارس خلیج بلکه بدهیم چندین بار رای

اسم  به رو فارس خلیج بگی خوای می هم جنابعالی چی؟ یعنی حاال یعنی قابیل:
بدن؟ تغییر عربی" "خلیج جعلی

هی گذاشنت. کار مردم روسر منی شه. عوض اسم که چیزها این با آخه عزیزم نه هابیل:
شه فارس می خلیج اسم جمع نکنیم امضا میلیون یک که اگر جننبیم و آد می ای میل

که  بینی رو می میل ای دوباره همان ۶ ماه از بعد کم داریم. امضا فالن قدر فقط عربی.
مگه آخه دادن. گیر قضیه این به ای عده یک کم دارند. خالصه قدر همون بازم گه می

می فکر اینجوری اگه کرد؟ عوض رو فارس خلیج مثل جائی یه اسم کارها این با شه می
کنیم عوض درغوزآباد به دیگو رو اسم سن که مثال بندازیم کمپین راه یه تونیم می کنی

بکنه. این کارو گوگل جمع کنیم که امضا میلیون هم ویک

درغوزآباد به را دیگو سن اسم میاد کی آخه آری؟ می در بازی مسخره چرا قابیل:
دارند سالهاست دارند و پول نیست. عربها الکی که داره. دیگو صاحب سن کنه؟ عوض
خلیج جعلی اسم از مجبور می کنند کنه می کار ها اوجنا که را کنند. هر شرکتی می خرج
نفوذ کنند واعمال می خرج هم کلی خبری و املللی بین مجامع توی کنند. عربی استفاده

نظر بود. پس از و خواهد بوده فارس همیشه فارس خلیج عوض کنند. رو کنند که اسم می
باشه؟ چی امسش کنه فرق منی تو

قدیمی  از و بوده همین همیشه فارس خلیج اسم که البته کنه؟ فرق منی چرا هابیل:
همیشه امسش هست موجود که جغرافیایی نقشه های اولین و جهانگردان ترین آثار

۵۰ و  در دهه مصر جمهور رئیس عبدالناصر زمان از هم جفنگیات این بوده. خلیج فارس
روحیه ترغیب اعراب و روحیه تقویت او برای شد. شروع عربیسم جنبش پان اصطالح به

خواستند می هر وقت هم زد. می این مسایل دامن به و حتی شونیستی ناسیونالیستی
علم می کردند. را عربی خلیج برنامه این بیارند شاه رو در جل

چی  فارس خلیج اسم که بی تفاوته برات بازم دونی و می رو اینها خودت قابیل: خوبه
که فهمند می دنیا مردم اینجوری اقال گیره. منی وقتی که کردن امضا دیگه یه باشه.

جعلی عربی روش اسم که دهند مردم ایران اجازه منی و صاحب نیست بی فارس خلیج
بشه. گذاشته

اونها ها نه بازی این امضا معتقدم با تفاوت نیستم. ولی بی هیچ وجه به من هابیل:
اینهاست. از بزرگتر خیلی فارس دردی خلیج درد نه ما. کنند ثابت تونند می را چیزی
سال سی این در فارس خلیج آبهای که دونی می تو صاحبیه. بی درد فارس خلیج درد

به جانوران مرده و گروه گروه ماهی ها شده؟ آلوده ترین آبها بدل از به یکی گذشته
به که است رودخانه هایی مهمترین از یکی که کارون رود شن. ریخته می اون سواحل
با متام گذاشتند و روش مطالعه بی که متعددی سدهای بخاطر ریزه، خلیج فارس می

ترین آبهای آلوده از ریزه یکی اون می به و کشاورزی که صنعتی شهری، فاضالب های
ایران توی که رو جائی می کنه. تنها مراقبت از خلیج فارس اینجوری ایران دنیا شده.

و بدبختی فقر کن. نگاه رو بنادر و بقیه شهرها واال جزیره کیشه خراب نکرده مدت این
رو جا بده ها ریزورت بهترین تونست سواحلش می در که فارسی خلیج غوغا می کنه.

ببین چه کار ببین. رو فارس خلیج جنوبی سواحل برو حاال افتاده. روزی چه به ببین
و عجیب مدرن و های ریزورت و سواحل ببین. رو عباس بندر و دبی اند. تفاوت کرده

کن. مقایسه چابهار و گناوه بندر و لنگه بندر با رو نشینان شیخ غریب

مردم هم ایران لیاقت نداره، دولت چون کاری نباید کرد؟ هیچ خوب پس قابیل:
اینجوری خوان که می است ها پرست عرب همین خود کلک اصال شاید مبونن؟ ساکت

آنوقت بگه رسیده دوران به عربهای تازه به این نیس یکی حاال کنن. خدمتی خوش
که  پیش ۸۰-۷۰ سال همین اصال بود، کشیده شده افریقا تا هند ایران از امپراطوری که

داشتند اونا دنبال شتر... بیائی برو متدن و چه ها ایرانی

افتاده اند.  عربها بعضی از همون دامی می افتی که داری به هم تو االن ببین هابیل:
این کنند. منی حساب آدم رو ها و ایرانی عربی اند شونیسم گرفتار اونا از اگر بعضی

منی حساب رو آدم عربها اند و گرفتار همون نژاد پرستی هستند که ایرانی هائی هم ور
انداخته روز این به رو ما مملکت نیستند که اند. عربها روی یه سکه دو اینها هر کنند.

می سعی هم همیشه تر می شیم. کاتولیک پاپ از خودمونیم که همیشه ما مشکل اند.
آمریکائیها. یا و عربها یا ها انگلیس یا دیگران بیندازیم. حاال به گردن رو تقصیر کنیم

بگیریم؟ انتقامشو خوایم می حاال امروز باختیم. پیش سال صد هزارو چهار جنگ را ما

کنیم؟ خلیج فارس چکار با رابطه در خوب اینا درست. قابیل:

معروف  مملکت کردیم. به قول بقیه با کاریکه هر منی دومن. هابیل:
است ایوان نقش فکر در است       خواجه ویران بست پای از خانه
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ها   سلول کنترل بدون رشد یعنی سرطان
شیرازی رضا دکتر      

در خطی چند که گرفتم تصمیم صدر علی مهندس آقای خومبان دوست تقاضای بنابه
توجه مورد مطالب این که امیدوارم بنویسم. آن نوع ترین شایع و سرطان بیماری مورد

بگیرد. قرار پیک مجله خوانندگان
این دچار که ای ناحیه برحسب بدن که در سلول ها کنترل بدون رشد یعنی سرطان

پرستات. یا شش و ، سینه سرطان مثال می شود. گذاری نام شده مشکل
شوند؟ سرطانی می ها در طول عمر یک فرد سلول بعضی از چرا

سن، باال رفنت ژنتیکی عوامل شود. سرطانی تواند می متفاوت به دالیل سلول یک
همراه ها این تغذیه. و (اولتراوایلت) (UV) بنفش اشعه فرا و مواد شیمیایی  عفونت،

می افزایش را یک سلول شدن سرطانی ریسک هم دست دست اندر زندگی شرایط با
دهند.

در اشتباهی دهد می اجازه که را زمانی مدت احتماالت شدن عمر برحسب طوالنی
سرطانی  کشیدن شانس سیگار مانند از عادات برخی برد. می باال را بوجود بیاید DNA

ژنتیکی سرطانها از بعضی می برد. باال را مثانه و گردن و سر شش ، سلولهای شدن
 ٢-١ سن در شود  سرطان این به که مبتال کودکی (Retinoblastoma)مانند هستند

دست بدهد. از را خود چشمان تواند سالگی می
حامل خورشید که نور است. سرطان پوست زن مرد و در سرطان نوع رایج ترین ولی

خود آزار را مدام حتت پوست یعنی UVهست سلول های سطحی بدن بنفش فرا اشعه
درست مثل هستند. تکثیر  گرفتار دائما پوستی های سلول برای ترمیم، دهد. قرار می

مثل  تولید کرده و استفاده مادر کپی به عنوان خود چاپDNA اصلی از کارخانه یک
سلول و شوند. می آسیب دیده دور انداخته سلول های کهنه و حال این در کنند. می
باال بسیار دقت با و اتوماتیک طور به کار این شوند. می آنها جایگزین جدید های

دیدگی دچار دگرگونی ها در اثر آسیب سلول اوقات یکی از این می شود. بعضی اجنام
نوع  این کننده نابود (٪ ٩٩ (باالتر از بدن دفاعی سیستم معموال شود. (Mutation)می
خارج کنترل از نشده شناسائی های این سلول وقتها بعضی متاسفانه ولی سلولهاست

سلول های بسیاری تواند می بدون کنترل و سرطانی شده سلول وقت در آن شوند و می
(Tumor) را نقطه  یک در های سرطانی سلول این کند. مجموع تولید را مانند خود

را  ١ سانتیمتری یک لکه ها سلول از این یک میلیون حدود می نامند. (Lesion) یا
 Melanoma جز به موارد اکثر در پوست سرطان مورد در خوشبختانه دهند. می تشکیل

موضعی سرطانها نوع درمان این طریق است. باال قابل عالج خیلی با درجه سرطان این
مخصوص پمادهائی حتی درمانی و اشعه یا سوزاندن و با جراحی موارد اکثر در است.

کردن کمتر یا جلوگیری، مبارزه بهترین راه بی شک ولی کرد. درمان را آنها توان می
منی شود کاری متاسفانه شدن پیر مورد طول عمر و در آنهاست. آمدن بوجود شانس

را  خورشید های UVA , UVS نور اشعه Sun Block که استفاده از با توان می کرد. اما
گرامی هموطن آورد. را پایین این سرطان ریسک کنند می سد یا (Block) باال درجه با

نظر  زیر را خود پوست کنم. می توصیه شما به نهSun Screen را Sun Block از استفاده
یا خالی اگر لکه هستند. آفتاب تابش زیر بیشتر که ای نواحی داشته باشید، مخصوصا

با کند حتما آن تغییر می رنگ و و یا اندازه است تغییر در حال شکل آن بینید که می
معاینه کند. آنرا که کنید مشاوره دکتر خود

                            �
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افقی

هزاران گردشگر پذیرای ساالنه که مصر کشور در باستانی اثر ترین معروف -١
از عالمات شهری- مصرفی گاز از نوعی مورد نیاز- -۲ صنعتی چوب نوعی است-
هواپیمایی کشور خطوط از بهشت- صفت نیستی- مرگ و -۳ فارسی زبان دستور

در که شهرهای ژاپن از شخصی- ضمیر پوست- سطح بر انداخنت نقش و خالکوبی -۴
تنها -۶ صدای تشویق دستی- گشاده بخشش و -۵ شد کامال ویران آمریکا امتی حمله

مادر جریان- شدت سنجش واحد -۷ پسران بود- هگمتانه آن قدیم نام منفرد- و
منزل به کجش غنایت- گویند و توانگری -۸ چپ مست شیمی- در باردار ذرات عرب-
اروپای ساکن گندم- نژادی در از ویتامین سرشار ای ماده -۹ ریخت بهم رسد- منا منی

باالنشین بود- بالکان های جزیره شبه در درگیری اصلی عامل قبل دهه دو که شرقی
در نامبرده سرزمین های از کشور عربستان- پول واحد -۱۰ اصلی رنگ از بدن-

صدای – خطرناک العاده فوق و شیمیایی ای ماده -۱۱ هیتلر معروف معاون شاهنامه-
دارالفنون- موسس عهد قاجار و در هنر عرصه فرهنگ و نامداران از -۱۲ و فریاد بلند

اطالعات معنای به رایانه در اصطالحی نظامی- مدارج از -۱۳ آرزو مظلوم- سالح
بر نامی آیه- جمع -۱۴ صدای پایین با و حالت موسیقایی به شعر اولیه- خواندن

از یکی نام به تهران در خیابانی سنت- جمع -۱۵ روغن شده در سرخ ها- گوشت خامن
زندیه. دوره پادشاهان

حاشیه -۲ بنیان و پایه انگلیسی- شهیر نویسنده دیکنز چارلز برجسته آثار از -١
فرنگی اصطالحی -۳ و ممارست سعی وافر است- ازاد کارش و اوراق- آنکه کتاب

سیاست در زیادی دارد- کاربرد فارسی نیز روزها در این که مشخصات کلی معنای به
واحد دهد- روی می دموکرات غیر کشورهای در اغلب و گویند فیزیکی رقیب حذف به

در خورشید دور به که اجرام امسانی ای زمستانی – میوه گویند- پیروان به -۴ چین پول
عزیز گویند زمین- آب در سطح بخار ناشی از تراکم طبیعی ای پدیده -۵ اند گردش حال

و ادامه- ریشه- دنباله -۶ اعضای داخلی بدن رویت برای پزشکی است- وسیله ای
است- معروف خروسش -۷ پرندگان دهان نازی بود- اش عالمت حزب شکسته نوع

وکالت- دانشمند و آینده- جانشینی -۸ مشاهده و رویت – حاصل و میوه توان- و نیرو
و سو- مست زمان- سنجش کوچک واحدهای از -۹ بود ری که اهل کاشف الکل ایرانی
هر به حرکت- در حال جاری و خسته- نفس -۱۰ بدون مراقبت کشت و رفاقت- دوستی

خواجه ناصاف گویند- مایل و به خط ریاضی در -۱۱ تنفر حرف گفت- توان منی کس
شخصیت از -۱۲ همراهی حرف کرد- احداث شهر آن در را اش خانه رصد طوسی نصیر

آنکه -۱۳ فرنگی قطار موالنا- ساز شدن صنعت نفت- ملی جریان روحانی در های
امور گرفنت دست و در آقایی و رهبری -۱۴ بانکی پرداخت نام- جمع کند- طریق طی

نعمت است- هندوستان آن اصلی رویشگاه گویند که لیمو شبیه ای میوه دیگران-
ساخلوردگان. از نگهدار برای محلی نفت- شرکت خبرگزاری -۱۵ دهنده

جدول

عمودی
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نیز بیگانه فرهنگ در فرهنگ خویش نفوذ از ولی پذیرد اجبار می یا اختیار روی از را
ماند. غافل منی

مهاجم عوامل گزند از را خود امکان حد تا تاریخ مسیر در ایرانی که است اینگونه
خود مکتوب فرهنگ گسترش و نشر همان حال به در و است داشته نگه امان در

تربیت یافته در فرد یک بین رفتاری کوچک مقایسه یک است. نیز اقدام ورزیده
ایرانی بزرگ فرهنگ اخص یا بطور شرق در فرهنگ که دیگری فرد و فرهنگ غرب

است فرهنگی تفاوت از بیش ما فرهنگ دوگانگی که میدهد نشان براحتی است شده
به آنان رمسی و اداری فرهنگ و بازار کوچه و فرهنگ بین غربی جوامع مثال در که

میشود جتارتی ارتباط وارد فرزندانش با همانگونه غربی فرد یک میخورد. چشم
برنامه را اداری اش کار یا اندازش پس یا مسافرتش برنامه دیگران. همانگونه با که
فردی ولی اش را. علمی و هنری رمسی مجالس ازدواجش یا مراسم که ریزی میکند

و وضعیتی دستورالعمل هر موقعیت برای شده است فرهنگ ایرانی بزرگ در که
بیشتر ثبات از نشانی غربیان درونی بیرونی و رفتار مطالعانه دارد. متفاوتی

دو فرهنگ داشنت به را ما تاریخی ایرانیان که اجبار ما رفتار تا است آنان فرهنگی
سپیدی و تفاوت سیاهی دو فرهنگ این دادن هم قرار کنار که گاه است واداشته

این فهم مشکل شاید مناید. می تر مشگل درجات به را ایرانی فرهنگ فهم است و
که است واداشته برآن را متون نویسند گان آن که است ایران فرهنگ خصوصیت

شاید مبانند. بودن" "ایرانی حسرت آن در جای به برند و سوال زیر را خود بودن" "ایرانی
و باشد داشته در ذهن جای پرورانند فقط می ذهن ایرانی" در از " آنان که تعریفی

عیان. موجود و حقیقت ناهمگون با
با معنای روزه هر اجتماعی تکامل در روند دیگری پدیده هر همانند ایرانی بودن

زمان ایرانی که انتظار داشت می باشد. منیتوان تعریف قابل تری و جدید تر گسترده
همسو بیندیشند. و یکم کامال ایرانی قرن بیست با کبیر داریوش

دوش بر را گذشته ناخوش و خوش های پدیده کلیه نتیجه شک بدون امروز ایرانی
است زیسته می ساسانیان قدرت اوج در که باشد ایرانی همان تواند منی و کشد می

فرودهایی و فراز منایانگر میتواند که است جامعه افراد کنش مطالعه بعبارت دیگر .
است. شده انسانی حتمیل جامعه بر طول تاریخ در باشد که

می خیره را جهانیان چشم که است مهرپرور فرهنگ برهمان تکیه با امروز ایرانی
و از کوچه خشونتی که امروز عدم میدارد. فریاد وا حتسین به را همگان و مناید

است برخاسته آمسان به ایرانی جوان و پیر مردان و زنان زبان از و ایران های خیابان
مرتضی، یا باشد کامبیز ایرانی نام که بدهیم حق باید است. امروز ایرانی مشخصه

خاصی برخوردار اهمیت از اش فرهنگی عملکرد مقابل در یامسن یا باشد زهرا
احترام نه به نام. شود می تعریف فرهنگی است که واکنش و ایرانی به کنش نیست.

مذهبی، عدم های قومی و اقلیت به حقوق احترام مبانی حقوق بشر، عمیق به
تعریف می منایند. را امروز ایرانی پیشین تاریخ های چشمداشت به کشورگشائی
بلکه میکند بدان افتخار و میداند ایرانی را خود تنها نه است که نوین ایرانی این

نگرش این در راستای تنها . منیدهد نیز قرار بودن ایرانی حسرت در را خود هیچگاه
غرب شرق و از است مخلوطی اینکه از نهراسید و منود تعریف را ایرانی باید است که

از . بوم خویش و تاریخی مرز دروازه محصول و مناینده و کم نظیر خود درنوع و
عمیق به معنای اگر نیستند. یک جور و افراد یکدست ئی جامعه در هیچ دیگر طرف

حقوق تساوی بودن و دارا حیات حق بجز قبول راهی داشته باشیم اعتقاد دموکراسی
عالوه که ایران کشوری چون در بود. متصور منیتوان ملت یک بین آحاد در انسانی

از بایستی ایرانی تعریف اند یافته رشد و قوام نیز گوناگون ادیان گوناگون اقوام بر
به را و عقیدتی قوانینی قومی موجود تنوع در و خود سرچشمه بگیرد مخصوص کمال

مسلما باشد. شده یکسان تعریف جامعه آحاد حقوق متامی آنها در بنشاند که کرسی
و زهرا و فاطمه تا اسفندیار و بیژن و محمد و احمد از بایستی ای در چنین جامعه

مهمی بخش به بسنت شمرد. چشم آنان را محترم حقوق گرفت و سراغ آذر سوسن و
حقوق گذاشنت پای زیر و خودکامگی جز ای نتیجه باشد که دلیلی بهر ایران تاریخ از

خنواهد داشت. انسانی
به تر عمیق درک با آن بجای بگذاریم و کنار را  بودن" ایرانی "حسرت که بجاست

نوع جهان خاکی  امروزی دهکده در شک بدون بنشینیم. انسانی واالی مقام احترام
بلکه آئینه از آنان دون تر است نه دارد و ژاپنی اش مزیتی به نوع چینی و ایرانی نه

فراموش بکلی میتوان نه را تاریخ این است. رفته وی بر که است تاریخی منای متام
تاریخ امید تکامل به پنداشت. ایمان و ابدی ثابت را میتوان آن نه و ریخت و دور کرد

رسیدن راه تنها و کوشش جاوید نگاه میدارد ای زنده و نوع آینده هر ساخنت برای را
فروغ قول به هیچگاه مباند خود زمانی که در قالب حسرت است. نظر آینده مورد به

زد. خنواهد نور سوی به نقبی : فرخزاد
 

مهتاب نور  بقیه  زیر
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مهاجر سه نسل داستان
از افتادیم که بفکر رسید به دستمان مهاجر سه نسل سرگذشت یا داستان : وقتی توجه

عزیمت دیگر از ایران به سوی کشورهای اخیر چند سال در ظرف سی و که ایرانیانی همه
درآمده دیگر اتباع ممالک صورت یا به جهان ساکن شده و های همه قاره در و اند کرده

دارند تا ارسال ما برای طوالنی سفر این از را خود واقعی داستانهای که دعوت کنیم اند
برای پدران که در گذشته آنچه از آینده های نسل بیشتر پیک به آگاهی در چاپ آنها با

نام صورت دخلواه در توانید می شما کنیم. کمک افتاده اتفاق و نیاکانشان مادران و
مباند. از محفوظ کامال تان وابسته افراد و شما هویت تا کنید انتخاب مستعار های

شد. خواهیم متشکر شما همکاری
پیک                          

**********

نسل مهاجر داستان سه
دیروز های دوش به خانه

امروز نشین شده های خانه
فردا های یا جهان وطنی ها خانه بی

پور فتاحی احمد نوشته:

مقدمه
نیم قرن از (بیش خود دبیرستانی حتصیالت دوران در من (احمد) و و منوچهر رستم

و محکمتر بیشتر هرچه با گذشت زمان دوستیمان و شدیم آشنا یکدیگر با پیش)
گوشه را به هریک از ما و شد منفجر اسالمی مثل مببی انقالب اینکه پایدارتر گردید تا

نگاری و نامه طریق با یکدیگر از ارتباطامتان انقالب از بعد پرتاب کرد. جهان از ای
زمان اینکه تا بود نیامده پیش دیدار برایمان فرصت هرگز ولی گرفت می صورت تلفن

آنکه قبل از تصمیم گرفتیم متفقا و رسید فرا دیگری از یکی بعد شدمنان بازنشسته
برنامه دیدارمان سراجنام ببینیم. را دیگر هم دیگر یکبار حداقل پایان برسد به عمرمان

دیگو سن در سوری چهارشنبه از پیش هفته گذشته سال که گرفت صورت شکل این به
دیگو سن ایرانیان مقیم سازمانهای توسط که سوری چهارشنبه و درمراسم آئیم هم گرد

سالهای خاطرامتان از کردن زنده با را روزی چند و کرده شرکت بود شده داده ترتیب
هم بگذرانیم. با کشور از مقیم خارج ایرانیان و اینده روز مسائل بحث درباره گذشته،
های خانواده افراد از برخی با ام دیرینه دوست دو ولی بودم آمده فیالدلفیا از تازه من

نظر از هم با ما مالقات بودند. دیگو آمده به سن آجنلس و لوس سانفرانسیسکو از خود
بین که بحث های جالبی بر آن عالوه بود. بخش رضایت العاده فوق ذهنی احساسی و

بود. و آموزنده آگاه کننده نیز اجتماعی نقطه نظر گرفت از صورت ما

مهاجر دوم و اول نسل دو
انگلیسی و فارسی ادبیات و زبان های رشته در لیسانس فوق درجه اخذ از پس رستم

کلمبیا دانشگاه به تربیت معلم برای ادامه حتصیالت خود تهران و های دانشگاه از
با یک ازدواج انگلیسی و ادبیات و زبان های رشته در دکتری اخذ درجه از پس رفت و

انقالب از پس شد. تدریس مشغول تهران دانشگاه در و بازگشت ایران به آملانی خامن
حتصیالت امتام از پس و شدند آملان فرزندش) عازم و دو (همسر اش و خانواده او
تصمیم رستم بود تاجر فرش پدر رستم چون آمریکا آمدند. آملان به فرزندانشان در

دهد. ادامه نیز ویسکانسن در بود کرده آغاز که در آملان را خود پدری گرفت شغل
دختر با یک رفت و رستم به ایران و درگذشت چندی وی پس از آملانی خامن متاسفانه

است. ساله دختر یازده دارای یک وی از و کرد خودش ازدواج جوانتر از خیلی خامن
در و اکنون رفتند فرانسیسکو سان به جدیدش وخانواده رستم اولش مرگ همسر از پس
و است ایران مرتبا در متاس در اش گسترده خانواده با هنوز زندگی می کنند. رستم آجنا

که موقع هر و در تهران است دارای اپارمتانی کند. او می سفر ایران به گاهی چند هر از
آملان اولش در همسر از وی فرزندان کند. می زندگی خود در آپارمتان میرود ایران به

زندگی می کنند.

علوم ختصصی رشته و علوم اجتماعی در فوق لیسانس درجه اخذ از پس منوچهر
سفارت خانه در کار مدتی از پس و درآمد خارجه امور وزارت در خدمت سیاسی به

خود پس "بودن "بهائی بعلت مجبور شد انقالب، از قبل یونان، در لهستان و ایران های
کارهای به انگلستان و بلژیک و در فرانسه و احتراز ورزد دولتی شغل از انقالب از
درجه دکتری شد موفق و گرفت هاروارد دانشگاه از بورسی اینکه تا متفرقه پرداخت

و پژوهش کار تدریس به دانشگاه پرینستون در و سپس بگیرد همان دانشگاه را از خود
رشته در برکلی کالیفرنیا دانشگاه از که باشد می پسر فرزند دارای دو او پردازد. به

لوس بیمارستانهای در اکنون هم و اند شده متخصص پزشکی روان و پزشکی علوم های
کارند. مشغول آجنلس

دانشگاه از ابتدا و گذراندم آمریکا و لبنان تهران، در را خود عالیه حتصیالت من
خود فوق دکترای های ختصصی رشته سپس و تربیتی در علوم دکتری درجه شیکاگو
پرورش و آموزش شناسی و جامعه در روانشناسی اجتماعی سوتا مینه دانشگاه از را
پسر دختر و فرزند دو دارای و کردم ازدواج شیکاگو در خود آمریکائی همسر گرفتم. با
مشغول کامپیوتری علوم در متخصص و شناس زمین بعنوان دیگو سن در که هستیم

عنوان به بلکه ام کرده تدریس مالزی ایران، آمریکا و در تنها نه من خود هستند. بکار
آسیا نقاط سایر و و مالزی تایلند فیلیپین، کشورهای متحد در ملل سازمان کارشناس

و مطالعه خود را به اوقات ام و شده نشین خانه سن دیگو در ام. من اکنون کرده کار
گذرامن. می نویسندگی

**********
مطالعه بررسی و ذیل قابل نکات جمله من جهات، از بسیاری دوست ما سه سرگدشت

است:
ایران که زمانی در اغاز شد، یعنی جهانی از جنگ دوم بعد ما اجتماعی زندگی اوال

"غرب  احمد آل جالل قول و به ) Westernization شدن غربی زیاد به سوی شتابی با
از کمی مصدق عده محمد دکتر سقوط از بعد سالهای در کرد. حرکت می زدگی")

اروپائی کشورهای به حتصیل برای ادامه کثیری و عده کردند ایران را ترک روشنفکران
خود به کشور خدمت برای ها و بعدا بخش عمده آن آوردند روی آمریکای شمالی و

در سال گذشته چند و سی ظرف در که آورد بوجود را شرایطی انقالب اسالمی بازگشتند.
کوچ  ایرانی مرفه و ازطبقات متوسط کرده حتصیل و روشنفکر ایرانی میلیون ٢ حدود

به شهری دیگر و از کشور به کشوری از شدند. بدوش" "خانه نوعی گزیدند و به غربت
دوش اغلب هم به افراد خانه این ساکن شوند. بیفتند و جای در جائی تا شهر دیگر رفتند

داده است. دست را از ناب های سرمایه این ایران اند. نشین" شده اکنون "خانه
دوم نسل یا و اند کرده مهاجرت دیگر کشورهای به خود فرزندان با یا اول نسل ثانیا

حتصیلکرده و شده متولد مادرانشان و پدران موطن از دیگری کشورهای در مهاجران
را ملی خود عمیق های دوم ریشه همین دلیل نسل هستند. به خود کشورهای میزبان
هویت کند. مسئله می زندگی جهان دو در بین واقع در و است داده از دست بیش و کم

است. اهمیت زیادی حائز دوم برای نسل فرهنگی
جغرافیایی خود موقعیت مناسبت به همیشه ایران سرزمین که کرد باید توجه ثالثا

گرفته قرار اعراب و مقدونیها هجوم مورد زمانی و تاتارها و مغولها هجوم مورد گاهی
انقالب کنند. می و کرده کوشش ایران تسخیر برای همیشه غرب هم و شرق هم است.
سوی به گرایش بود. غربی زندگی نوع ارزش ها و طرد زیادی حدود تا ایران اسالمی

مجدد به گرایش دوباره تا کند طی را مسیر طبیعی حتول خود باید انقالب از بعد شرق
توازنی خود برای غرب شرق و بین بتواند ایران و قوت گیرد غربی های فرهنگ سوی

ایجاد کند.
از دنیای امروز غیر دیگری دنیای در ایرانیان بعدی و چهارم های این ترتیب نسل به

کرد. خواهند زندگی
 

سوم مهاجران نسل
های نوه که کوچک های سوری بچه چهارشنبه آن شب در ما صحبتهای میان در

از مشاهده منایند. من جلب خود به را ما توجه که کردند می سعی مرتبا بودند دوستامن
نشده اند. ایران تربیت در زندگی برای آنها که رسیدم نتیجه این کودکان به رفتار این
ظاهرا آمریکائی کودکان سایر با هایشان عالقه و رفتارشان یود و انگلیسی آنها زبان
آمریکائی می دانند. حتی را خود ها آنها این بچه از یکی مادر فرقی نداشت. به گفته
سنتی ایرانیان  به این مراسم آمدن دارد از ١٧ سال -١٦ در حدود که فرزند بزرگترشان

خود از کند! فارسی صحبت خود همساالن سایر با منی خواست زیرا بود کرده داری خود
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را خود او آیا آشنا گردد دنیا این واقعیتهای با و شود پسر بزرگتر این وقتی پرسیدم
شد؟ خواهد روبرو اجتماعی و روانی بیماریهای با وی آیا شمرد؟ خواهد ایران از بیگانه

با اجتماع محیط مدرسه و و در برده سر آمریکا به در خود را سالهای اولیه عمر که او
برای و ملی فرهنگی هویت مسئله بوده است، آیا روبرو خصومت حتی حقارت یا نظر
ها دوش به خانه از آنست که نسل جدیدی شد؟ آیا او نشانگر خواهد حل راحتی به او

در مشابهی تقریبا حنو به دوست سه ما زندگی تاریخچه آیا باالخره و آمد؟ خواهد بوجود
شد. خواهد تکرار آینده

شهرهای به عزیمتشان از قبل و چهارشنبه سوری بعد از روز دوستامن با را ها پرسش این
دریافت داشتم. از آنها های متفاوتی پاسخ گذاشتم و در میان خود

همیشه  آنست که منایانگر زرتشتیان تاریخ سال هزار سه از بیش که کند می رستم فکر
خورشید تابان، چون ولی آینده اند در ستیز بوده یکدیگر تاریکی با و نیروهای روشنایی

را اوستا باید پرسش ها ما این به پاسخ برای که است بود. او معتقد خواهد درخشان
به بیشتر او خواهد آمد. فائق اهریمن سراجنام بر اهورامزدا وی بخوانیم. به عقیده

سیاسی و اقتصادی مسائل کند. توجه می اخالقی کودکان تربیت نهادهای خانواده و
موقتی هستند. گذرا و های پدیده و گرفته قرار اهمیت سوم و درجه دوم وی در برای

و خانوادگی و وابستگی های عالقه ها تقویت با که آنست است مهم وی برای که آنچه
که شد باعث توان می نیک) کردار نیک، گفتار نیک، (پندار اخالقی تربیت تعلیم و

خود نیاکان فرهنگی به هویت و حفظ کنند به ایران را های خود عالقه مهاجر نسل های
بپندارند. "ایرانی" کماکان خود را نگریسته و احترام و حتسین نظر با

و تکنولوژی شهرنشینی صنعتی، حتوالت و تاریخ در طول آدمیان به رفتار منوچهر
در اینده بیشتر، هرچه بشر افراد است معتقد و کند می فکر آینده و عصر حاضر در

یکدیگر با شان مختلف های فرهنگ از نظر صرف چه اگر و شد خواهند وطنی جهان
اختالف زیرا آمد خنواهد بوجود یکپارچه و واحد دنیای یک ولی آمیخت، خواهند در
است معتقد او شد. خنواهد بر طرف ها زودی این به ها و سادگی این به ها متدن های
وقوع خواهد به با یکدیگر مغایر های گذشته با آدمیان آینده بین در جنگهای زیادی

نیست. آرمان و آرزو جز جهان چیزی سراسر در و پایدار جاودانی صلح مسئله و پیوست

علوم بینی به پیشرفت های خوش و ها انسان طینت به بدبینی وی آمیخته ای از دیدگاه
فکر او کرد. خواهند تسهیل را یکدیکر با ها انسان بیرونی روابط که است تکنولوژی و

بین صحنه در دیگر مهاجران با ایران، از مهاجران بعدی و و سوم دوم های نسل کند می
خوابیده ای خانه هر در دم که است شتری این او قول به داشت. فرق خنواهند املللی

خود از و مسئله مهاجرت با خود شرایط خاص ها و قابلیت به مقتضای فردی هر و است
کرد. خواهد مقابله شدن بیگانه

حکایت که ام رسیده نتیجه به این ام و کرده دوستم خیلی فکر دو اعتقادات باره در من
است: منطبق بیشتر دنیا واقعیات با زیر

دیگری به و دست زد او دم یکی به کنند. توصیف را "فیل " نابینا خواستند هفت مرد
از خود توصیف در آنان از یک هر زدند. دست فیل دیگر اعضای به سایرین و او خرطوم

کردند! منی بیان را حقیقت ولی هیچیک کل گفتند می را "حقیقت" فیل
در جستجوی حقیقت همه که دارد حکایت از این نیز عطار مرغ شیخ داستان سی

آن به سختی معدودی به فقط عده یا و رسد نتیجه منی به یا آنان کاوش هستند ولی
آیند! می نایل

حقیقت معتقدم زیرا ندارم. فوق های ذکر شده در پرسش به قاطعی و ثابت پاسخ من
اوال تاریخ که میدامن فقط من است. تغییر حال در دائما بلکه نیست ثابت مطلق و

در فرهنگی مردم هویت و مشخص حتول آنها سیر که مختلف نشان میدهد فرهنگهای
است. پایدار و ثابت تقریبا زمان طول

می می گیرد صورت دارد جهان در که تکنولوژیکی و اقتصادی حتوالت ثانیا با متام
و گسترش حال در واقعی، است ای پدیده وطنی جهان که کرد اذعان قاطعیت با توان

ناپذیر. انکار
کماکان شرایط دیگر و جاذبه فرهنگ ها و به یک فرهنگ خاص نیروی تعلق دو این

که این باشد سئواالت این پاسخ به بهترین شاید این بود. بنابر خواهند جدال در با هم
است"! ممکن "همه چیز




