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است؟ کافی بودن ایرانی آیا

ایرانی ببینم اسمی اینکه برای را بخوانم کردیت ها لیست باید فیلم در پایان هر معموال است که این من از عادات یکی
خوانم می را هنری علمی و مقاالت یا و زنم می ورق را ها مجله وقتی ترتیب همین به نه. یا هست آنها در میان هم
کنارم در همراهی اگر و شکفد گلم می از گل بینم می ایرانی اسمی اینکه مجرد هستم. به ایرانی اسامی دنبال همیشه
ایرانی هم چندم فیلم درجه تدارکات مسئول یا و بود ایرانی نقش بازیگر فالن که می کنم گوشزد وی حتما به باشد
شهرهای دیگر به اگر حتی دهم. گوش می (NPR) پی آر ِان به هستم اتومبیل در که را اوقاتی بیشتر من بوده است.
اوال که است این هم آن دلیل کنم. می پیدا را آر پی ان ایستگاه رسم، می که شهری هر حیطه به کنم، مسافرت هم
و کنندگان تهیه اسامی که هم برنامه هر پایان در را دارد. آموزشی خبری، سیستم بهترین اینکه دوم و ندارد تبلیغ
توانید نمی این بنابر دهم. تشخیص را ایرانی های بچه اسامی تا دهم می گوش همیشه گویند، می را گردانندگان
مجری  که "کیو" نام ای به زودی برنامه به که کرد اعالم KPBS اس بی رادیو کی پی وقتی پیش ماه کنید که چند تصور
گفتگو و مصاحبه برنامه یک "کیو" جلب شد. کرد چطور توجهم شروع خواهد را است قمیشی ژیان بنام شخصی آن
بنابراین در اولین است. ایرانی که وی نبودم مطمئن شود. اول می پخش و کانادا آمریکا در سراسری که به گونه است
ملی کانادا رادیوی بنام کنندگان مصاحبه از و کانادایی است ایرانی _ تنها نه که فهمیدم و کردم گوگل او را فرصت
پروپا های مشتری از یکی اینکه خالصه است. نام صاحب هم کمدی و زمینه های مختلف موسیقی بلکه در است،

شده ام. هایش قرص برنامه

موجب مختلف های زمینه در معروف های شخصیت داشتن یافتن و مهاجر، ایرانیان نسل اولین عنوان به ما برای
و معروفیت دارای که را ها ژیان قمیشی و آغداشلو شهره بختیار، رودی کریستین امانپور، وقتی است. غرور و افتخار
اطرافیان و فرزاندانمان به شنویم می تبار ایرانی سیاسی و فنی و علمی پیشروان از یا و بینیم می هستند محبوبیت
چند تا هستند. _آمریکایی ایرانی جامعه عنوان به اعتباری برای هویت ما اینها ! اینیم" ما " که گوییم می افتخار با
اهل و یا ایرانی اجرا عامل که شدیم می نگران می گرفت، صورت جایی در تروریستی عمل یک وقت هر پیش هم سال
سبز از جنبش البته بعد نیسیتیم"! ما این بگوییم " که کردیم می تالش بسیار بودن باید در صورت و نباشد. خاورمیانه
که اند عادی تا حدودی فهمیده مردم و شده است شکسته زیادی حدود تا جو منفی عربی"، اخیر موسوم به "بهار جریانات و
سر برگردیم بر هستند. اجتماعی حقوق انسانی و مردم دیگران خواستار رسیدن به مثل هم ها سرزمین مردمان آن
شود. می جلب توجهمان شنویم و می بینیم ایرانی را می وقتی ما اسامی لحاظ روانی از داشتن. تعلق حس و هویت
از چه حال خوانیم می را آن اول می بینیم، درباره ایران و مطلبی خبری زنیم و می ورق را ای مجله و روزنامه وقتی
مسلمان خودش را دیگر سالهاست که با اینکه می گفت دوستی هم فراتر از این حتی نه! بیاید یا ایران خوشمان رژیم
و حس توجه گرفته صورت اجحافی و مسلمان توهین شده شخص فالن به که می بیند در اخبار وقتی ولی داند نمی
کند. می ربط پیدا او هویت به بلکه کلی قضیه جنبه و بشر حقوق از لحاظ صرفا نه این و شود. جلب می اش همدردی
ما ایرانیان به منحصر این کنند. می ربط پیدا ما ناخودآگاه ضمیر به هستند و ما هویتی ساختار از همه بخشی اینها
تاریخ به ورزشی های به تیم شهر، آن به وابستگی والیت هم حس و بومی هر شهر مردم نیست. دیگر مهاجرین یا و
انسان و شخصیت تشکیل دهنده هویت اجزای سنت زبان و خانواده، فرهنگ، اضافه آن دارند. اینها به سکنه و آن
مورد در ولی باشد نداشته اهمیتی آنچنان کشور یک ساکن و بومی افراد برای است ممکن هویت موضوع باشند. می
که کنند را می خود تالش اغلب همه کند. مهاجرین می پیدا حتی حیاتی و باالتر اهمیت خیلی امر این مهاجرین
را فرهنگ منفی جنبه های می کنند سعی آگاهانه اینان کنند. منتقل به فرزندانشان را هویت خود مثبت های جنبه
که کند می پیدا اغراق امر جنبه نیز این موارد بعضی البته در کنند. را تقویت های مثبت جنبه فقط و گذاشته کنار
هیچ برخی برای که روست این از لذا شود. می منتهی شوونیسم و افراطی ناسیونالیزم به تواند می و است خطرناک

نیست. وارد ایرانیان بر عیبی

ها اقلیت این قومی. چرا که های اقلیت شود تا می دیده "فارس" اکثریت میان بیشتر در پدیده این اشاره کنم که باید البته
فارس اکثریت طرف از را تبعیض و اجحاف آنها اند. بوده تالش هم دائم در خودشان کشور در خود هویت برای حفظ

می کند. پیدا یرانی" اولویت "اهویت در مهاجرت برای همه کرده اند. ولی ستیز آن با لمس و همیشه شیعه مذهب

آفرین افتخار "تاریخ آیا در ندارد؟ وجود بد ایرانی آیا است؟ کافی خود خودی به بودن آیا ایرانی که است این سوال حال
از ایرانی که کم بودند حاکمان اند؟ آیا سیاه نشانده را به خاک که ایران بودند مغول ها اسکندرها، عربها و ایران" فقط
جوخه اعدام به محاکمه سیاسی را بدون ناراضی چندین هزار درآوردند و چشم ده ها هزار ساختند، ها ها مناره کله
بالیای آید. می یک جامعه سر که بر "دشمن" نیست طرف از همیشه بالیا نیستند؟ و نبودند اینها ایرانی سپردند؟
صد نزدیک یک بیستم قرن که در بود کرده اعالم بشر حقوق بان دیده اخیرا سازمان کمی ندارند. دست هم "خودی"
و تمام عیار قرن بیشتر رسمی کلیه جنگهای که به مراتب از کشتار اند کشته شده خودی میلیون نفر توسط رژیم های

بوده است.

باید و غیره انجمن های شهر اعضای تا گرفته جمهور رییس از آمریکاست. سراسری سال آینده سال انتخابات دوستان
نوبه به خواهند بود. البته این هم ایرانی تبار ای کاندیداها عده نام های میان در شوند. مطمئن هستم که انتخاب
امر در ولی کنند، پیدا حضور بیشتر کشور هرچه سیاسی و اجتماعی فعالیت های در ایرانیان که است خوب خیلی خود
آنها اهداف دیدگاه و به سابقه، نباید آیا باشد؟ کافی برایمان باید آنها بودن ایرانی آیا فقط افراد انتخاب این به کمک
ولی رای کنند. مطرح سطح جامعه را در خود نظرات کرد که نقطه کمک این کاندیداها باید به من نظر به توجه کنیم؟

کنند. را انتخاب خود نمایندگان خود اجتماعی و شخصی منافع اساس بر که شود واگذار به مردم باید نهایی
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کنید جاودانه را عزیزانتان و خود نام
را شما پیک شماره هر در بودیم، داده قول که همانگونه گرامی، یاران

داد. خواهیم قرار ایرانیان مرکز ایجاد زمینه در تحوالت آخرین جریان در
پول مقدار چه تاکنون که است این بیانگر بینید می صفحه در که شاخصی

است. مانده هدف باقی تامین تا چقدر و شده جمع آوری هدف این برای
منطقه خواهد بود. در دوستان ایرانی و ایرانیان همه این مرکز متعلق به

مختلف کالسهای مجهز، کتابخانه ایرانیان، مدرسه بجز کالسهای مرکز این
در سالمندان برای تسهیالتی بخصوص هنری، و فرهنگی فعالیت های برای

اجرای برای اجتماعات سالن این مرکز دارای بر افزون است. شده گرفته نظر
های آیی گردهم همچنین و فیلم نمایش تئاتر، موسیقی، های کنسرت

شما خواهد بود. فرزندان شما و به مرکز متعلق این مختلف خواهد بود.
مهم این در تاکنون که کسانی کلیه اسامی فرمایید می همانطور که مالحظه
شما و آینده نام از شماره امیدواریم است. آمده در اینجا اند یاری کرده ما را

را خود های کمک توانید شما می شود. لیست اضافه این به نیز عزیزانتان
پرداخت با استفاده به مایل اگر فرمایید. ارسال کانون چک به آدرس بصورت

۰۳۳۶ـ۶۵۳ـ۸۵۸   شماره با کانون دفتر با حتما هستید کارت کردیت از
پل(PayPal) هم  پی و سایت وب طریق از کار این فرمایید. حاصل تماس

معافیت شما از که کمک های باشید در نظر داشته پذیر است. امکان
بود. خواهد برخوردار مالیاتی

خود را های چک توانید شما می
فرمایید. ارسال زیر آدرس به کانون دفتر به

Persian Cultural Center
9265 Dowdy Dr. # 105 ، San Diego, CA 92126

Tel : (858) 653-0336                    Fax & Message: (619) 374-7335
Email: pcc@pccsd.org               Web site: www.pccus.org 
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گوهرند  یک یک پیکرند    که در آفرینش ز اعضای بنی آدم
قرار را نماند عضوها دگر روزگار   آورد به درد عضوی چو

ایرانی تماس شهروندان برای مناسب فضای ایجاد فرهنگی ایرانیان کانون هدف
و زبان با و یکدیگر با بزرگها مادر و بزرگها پدر تا کودکان از تبار ایرانی و
دوستانمان همراهی با میکنیم تالش کانون ما در ایرانی است. هنر و فرهنگ
گذشته ماه راستا  همین در بشتابیم. نیازمند هموطنان کمک به  گاهگاهی
خانم گرامی همکار راهبری و دوستان از چند تنی یاری با کانون مدیره هیأت
شهر در تازگی به خانواده ایرانی که دو به به کمک کمر هّمت الهی گیتی نعمت
و فرزندان دو خانواده این موفقیت شاهد امیدواریم اند بست. اقامت گزیده ما

باشیم. در آینده خردسالشان

سن در سرخ نیمی زرد نیم موسیقی گروه میزبان سپتامبر ماه در همچنین ما
پایانی شب های از یکی کالیفرنیا جنوب ساکن جوان گروه این بودیم. دیگو
تصنیف و سنتور تار و سه و تار و دف دلانگیز نغمه به ما را زیبای تابستان
کهن نکیسا یادگار این کردند. هدیه ما به را استثنایی شبی و آواز آراستند و
دارد کالم مورد چه و نوا (ملودی) زمینه در ذائقه چه تمرین به نیاز باربد و
بار جمع هر موسیقی این گونه پایداری در نمایش پیگیری و با ما امیدواریم و

کنیم. نواز دعوت روح هنر سخاوت این پر سفره را بر بزرگتری

برای دیگو سن ایرانیان مدرسه زنگهای اینکه تابستان پایانی دیگر خبرهای از
خوش  صدای باز از ما کالسهای و شد نواخته ۲۰۱۲ـ۲۰۱۱ آموزشی سال آغاز
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نماید جلوگیری دیگر عوامل آزادانه ابراز از و باشد داشته عوامل دیگر از تر
خواهد رفت. بیرون تعادل از میگیرد و ناهمگون قرار و متشنج جوی فرهنگ در
در که شد خواهد حکمفرما افسون و ..ریا دروغ..تظاهر ئی جامعه چنین در
طوالنی در تاریخ داد. را مورد تهدید قرار خواهد جامعه استمرار هویت صورت
را قانونمندی و نظم این است توانسته  که عاملی  تنها بشر فرهنگی زندگی
سیاسی زمینه فلسفه های در گاه که است بوده بحران نماید "ایدئولوژی" دچار
ایدئولوژی یک گاه است. گردیده عیان مذهبی عقاید زمینه در اوقات وبیشتر
از خود قبل های تنها با ایدئولوژی نه فرهنگ یک جامعه مجموعه به تازه وارد
جامعه فرهنگی دیگر با عوامل بلکه است ناسازگاری گذاشته سر جامعه آن در
آنها نابودی جهت حتی در و نیامده کنار ملی دیگر هنر..پوشش..و مراسم چون
این حال ادامه است. آورده بعمل جلوگیری نیز آنان ابراز از و است حرکت کرده
تضییغ مورد جامعه دیگر بخش بنفع را جامعه از بخشی حقوق و حق هوا و
امیال و اجرای بیان برای یکسان حقوقی از جامعه اقشار و تمام میدهد قرار
مورد نفس دموکراسی اینجاست که گردند. در بر خوردار نمی خویش فرهنگی
دست از فرهنگ مجموعه به خود ورود با که میگیرد قرار العاده فوق اهمیت
دیگر بعبارت  و مینماید جلوگیری عوامل دیگر به فرهنگی عامل یک درازی 
احترام دموکراسی بطن در که زیرا میاورد. پدید فرهنگ مجموعه در را تعادل
آن در که میشود تعریف جامعه اقشار کلیه های خواسته و نظرات و عقاید به
برتری نمیتوانند جامعه افراد یا و اقشار دیگر بر جامعه افراد یا اقشار از هیچیک
متاسفانه برخوردارند. نظر و ابراز حیات از حق خود بنوبه هریک و باشند داشته
خودی دسته دو به را جامعه افراد ناخودآگاه جامعه فرهنگ به ورود با ایدئولوژی
از حقوق بیشتری و حق ها" از "خودی آن در کند که می خودی تقسیم غیر و
اصول که است ایدئولوژی کنترل تحت باشند. می دار برخور ها" خودی "غیر
خشی گیرد وب می قرار تهدید مورد بشر حقوق جهانی شده در اعالمیه پذیرفته
می نگریسته سوم و دوم درجه شهروندان عنوان به ها) خودی (غیر جامعه از

نمایند. می خارج الزم تعادل از را جامعه و فرهنگ شوند
دولت یک وجود امکان که است متعادل فرهنگ یک در که داشت توجه باید
غم و هم بیشترین دولت که این میشود مردم ممکن اقشار راستین نماینده
دولت یک وجود برد. اگر خواهد بکار جامعه در گسترش دموکراسی برای را خود
هست که منوط باشد – انتخابات مردم در امر عموم به شرکت آزادانه متعارف
بمعنای جامعه – فرهنگ آن در که ئی باشد جامعه از برآمده امر بایستی این –

باشد. برخوردار تعادل و انضباط و نظم از – آن کلی
بگویم و بکارگیرم آن بجای معنای را عملکرد دموکراسی مایلم که اینجاست در
میایستد جامعه فرهنگ راه چهار سر در که است پاسبانی چون دموکراسی که
مینماید. کنترل قانون و نظم رعایت با را جامعه گوناگون عوامل ترافیک و
جامعه در انسانها ما برخورد روش بیشتر دموکراسی
و رعایت شود انسانی آن حرمت  در که انسانی است
رعایت دموکراسی نباشد. برتری دیگری بر را هیچکس
تعاریف و جامعه اکثریت برابر در است اقلیت حقوق
و دانش بینش هریک از ما براساس که بسیار دیگری
فرهنگی و انسانی معنای در آن از میتوانیم خود

بنمائیم. جامعه
امری براستی دموکراسی که ببینیم باید حال
است امری یا انسانی موجود در شده نهادینه است
جامعه یک افراد چرا است شده نهادینه اگر آموختنی.
گاه کوششی به بایستی آوردن آن بدست برای انسانی
چگونه میتوان است اکتسابی اگر و جانفرسا بپردازند
من نگاه سئوال این به جواب برای کرد. را اکتساب آن
و اگر حیوان میکنم. پیشنهاد را طبیعت تری به عمیق
مهتاب نور زیر بقیه از کوتاه لحظه یک برای را انسان
اجسام به محدود طبیعت را بگذاریم و کنار طبیعت
در را دموکراسی میتوانیم آسانی به بنمائیم گیاهان و
موجودات از کنیم. مشاهده طبیعت اجزای قانونمندی

خبازیان رضا مهتاب نور زیر
اکبر اقای برنامه میهمان دیگو سن متخصصین انجمن سپتامبر ماه نشست در
دموکراسی ایران چون "چرا سئوال اجتماعی مهمی رابطه با در که بود گنجی
واژه این من چون ذهن کسانی در و نمود بیان را  ارزشمندی سخنان نشد"
حوش حول و در ایشان سخنان هرچند آورد. تفکر افق در دیگر یکبار دیرینه را
جواب و سئوال حین در ولی میزد دور ایران جامعه سیاسی مسائل و دموکراسی
مطلب زیر مایه که مطرح میشد ایران جامعه مشکالت سیاسی ورای مسائلی گاه

است. مهتاب نور زیر شماره این
آغاز کردند  تعریف کالن و یک یک تعریف خرد ایشان با دموکراسی را مبحث
سپس بود. و متعارف آشنا تعاریفی واژه این به آشنا برای اذهان بیش و کم که
از منابع عظیم ها دولت دست بودن دور را جامعه در شرایط ایجاد دموکراسی
قانون گانه سه بودن قوای آزاد...جدا و مستقل بازار داشتن  سرمایه...وجود
احزاب ...وجود عمومی سواد سطح بودن اجرائیه...باال و قضائی  – گذاری 
و سندیکاها براساس مدنی جامعه باالخره وجود یک انتخابات آزاد و و متفاوت
سرشار درآمد وجود بعلت که گرفتند نتیجه ایشان دانستند. اجتماعی نهادهای
نقش ها دولت انها که در آزاد و ملی بازار وجود – عدم ها دولت دست در نفت
وجوداحزاب عدم و نسبتا باال سوادی بی درصد – وجود باشند نداشته موثری
یک به دستیابی از جامعه ایران را که است نهادهای مستقل ملی و سندیکاها -

است. داشته دورنگاه دار معنا دموکراسی
از بلکه سیاسی نظر از نه را دموکراسی دارم میل مهتاب نور زیر شماره این در
موضوع این به را توجه شما خوانندگان قرار دهم و بحث مورد فرهنگی دریچه
را اجتماع یک  فرهنگ  ساختار  میتواند دموکراسی چگونه  که  دارم  معطوف
ساختار به بزرگی آسیب چه دموکراسی فقدان برعکس و دارد نگاه تعادل در

زد. خواهد فرهنگ
آن  از واحدی تعریف که بحث در مورد واژه ئی نشست به نمیتوان تردید  بدون
میشود. شروع تعریف از همین دقیقا دموکراسی اشکال کار و نداشت ذهن در را
میباشند دارا را قبول عمومی قابل و واحد که تعریف علمی های واژه برعکس
دموکراسی حتی واژه شوند، نمی مربوط انسانها ما شخصی های به برداشت و
و معانی میتواند انسانها برداشت در  شود  کشیده هم واحدی تعریف به اگر
ساختار از دار سرمایه برداشت یک مثال برای داشته باشد. گوناگونی کاربردهای
گذاری قیمت در وی شرط قید و آزادی بدون میتواند به جامعه دموکراتیک
ئی معمولی سایه کننده مصرف یک برای که هرچند شود محصوالتش تعبیر
دموکراسی خواستار دو نفر هر که است حالی در باشد. این مروت و انصاف از

هستند. نیز
درانتهای بلکه ابتدا  در نه را دموکراسی تعریف که اجازه میخواهم نتیجه در
دنبال و خواندن راه سد ما های برداشت و معانی اختالف شوم تا متذکر مبحث

نگردد. مطلب کردن
عوامل از ئی مجموعه به شناسان جامعه را فرهنگ
تعریف جامعه یک شده قبول  و  افتاده جا گوناگون
تا جامعه کلی ورسوم آداب از آن در که مینمایند
این میشود. گنجانیده جامعه افراد شخصی رفتارهای
مردم متمادی سالیان  زندگی  اثر  در عوامل  مجموعه
شده قبول و افتاده جا  مشخص،  سرزمین یک در
فراوانی اعتبار و ارزش  از خود جای  در هریک و اند
با حالیکه در  فرهنگی گوناگون عوامل برخوردارند. 
حوزه در هریک دارند قرار ارگانیک ئی رابطه در یکدیگر
کلیت یک مجموع در و برخوردارند خویش از استقالل
مجموعه این که زمانی میسازند. را متعادل و متجانس
ابا هیچ  بدون  بتوانند  جامعه قبول مورد  های  ارزش 
نمایند وجود  ابراز خود  خاص  زمان  در ئی واهمه  و
میگیرد که کلیه قرار تعادلی ژرف در فرهنگ آن جامعه
و کل میشمارند فرهنگ بخشی از را جامعه خود اقشار
آید شرایطی بوجود اگر برعکس هویت میدانند. دارای
سایه ئی سنگین جامعه متعدد عوامل یکی از این که

٢١ ادامه در صفحه
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قره قاچ نبود... اگر
محمد بهمن بیگی۱۳۸۹–۱۲۹۸  

تهران.۱۳۷۴ آینه باغ انتشارات
 

و لطف وبال همراه رساند.رنج نثر ایران شعر و به هم فیضی برکت پر " قره قاچ
نبود قاچ قره اگر آموختم. ها نکته مدارس در و شدم همراه ایل کوچ صفا.در
که نمی ماند وممنون فارس باقی عشایر زندگی ماندنی از تصویر زیبا و چنین

برگردانده. ایران را به هوشمند افسونکاری نویسنده چنین
کوب" زّرین عبدالحسین

ششم کنم. کالس می سفر دور دست های خاطره به و گذارم چشم برهم می
یک رنگ مثل از موجی و می شود باز کالس در .میان درس هستم ابتدایی
می بر در را خاکستری ما ُارمک های روپوش و رنگ کالس بی رنگین کمان
راهرو از زحمت به لباس محلی عشایری دختر زیبا با دو مدیر سر گیرد.پشت
قامتی با مردی آیند و می پیش و خرامند می چوبی نیمکت های میان باریک
را اشغال کالس حجم همه انگار رستم؛ نقش های نقش چون ای چهره و رشید

کند : می مدیرمعرفی می کند.خانم

محمد بهمن بیگی
هایی بچه واز می گوید .از ایل کند می سخن و مهربان آغاز گرم صدایی با مرد
قصه یک .مثل خوانند می استر درس و اسب بر پشت قشالق و ییالق که در راه
همراه و برد می فارس های دشت و ها جنگل به خود با را ما سخن شیرین گوی
دختران او هستند پوش رنگین دو دختر این دهد . می عبور کتل و ایل از کوه با
ما همکالس با اند آمده حاال و اند خوانده درس منوال همین به سال پنج که

ناهید. و پروانه تصدیق بگیرند. و کنند نهایی شرکت امتحان در تا شوند
تیره از خان محمود فرزند فارس؛ عشایری آموزش گذار بنیان بیگی بهمن محمد
سالگی هشت تا شد. زاده کوچ قشقائی به هنگام عمله طایفه از لو بیگ بهمن

چشید: تبعیدرا که طعم بود کودک هنوز و سواد آموخت پدر منشی نزد
عقوبت ها و نبودند،در کیفر بزرگان از که آن با هایم، عمو تن از سه "...پدرم و
شدند... تبعید تهران خود به های بچه و ها زن و با یافتند. بزرگی سهم ها
در ندارمان خالی بود...ما و دار از گذشت.دستمان به سختی می ما روزگار
خنک آب و داغ آرزوی نان در تهران در ولی داشتیم نعمت عادت و ناز به ایل

بودیم..."
مانند  می تر دیر های قشقائی هر چه مثل قالی خاطره ها هم که گوید می  
می بند سخن به مروراید چون هارا آن افسونگرش قلم با و شوند تر می عزیز
کودک یک که او از ایل نامدار کالنتر شوری دره خان .از تکریم حسین کشد

بودمی گوید: یازده ساله
خوب قشقائی که کودک و به اّولین جا بر خیزند از که خواست ...از همه "
بوسید. دفترم را نشاند.پیشانیم خود درکنار کنند.مرا احترام می خواند درس
اسارت به هم را بود؛.مادرت اسیر پدرت گفت و پسندید را خطم دید. را
صاحب بهترین رفته . غارت به ندارتان و ..دار دارم خبر همه جا آوردند. از
طویله تاریک یک اتاق در حاال و بودید قشقائی اسب های زیباترین و ها سفره
بخوانی... درس خوب است.اگر نشده بد تو برای فرزند ولی کنید. می زندگی
قصر زندان ایل در سردار مرگ از روزی چند بود...فقط اشک لبریز از ها چشم

گذشت.." می
فراز پر و دراز .راهی بس گرفت او جای در ذهن روز همان عشایر از آموزش انگیزه
بیابان و کوه دامان به می گریخت و از غوغای شهرها گاه اوکه .برای نشیب و
فرارها این مجموعه زد زندگی می سرش به هوای سفر دگربار و ؛ آویخت می
ازتمامی یادی  نبود قاچ قره اگر کتاب انگیز خیال های قرارها بود.داستان و
سیار در مدارس ایلی پیمانان هم و او واالی هّمت خیزهاست.به افت و این

مریم ایروانیان  از:

پاشد،شمارمدرسه بر چادرهای عشایری میان سیاه سفید، کرباسی چادرهای
هر در و شدند وآموزگار بالیدند خود ایل فرزندان رسید. هزار از بیش به ها
افروختند.در شیراز چراغ دانش را بر طایفه ای توی هر تیره و ُنه ودر بیغوله ای
شاگردان تعلیم معّلم،  تربیت برای آمد: وجود به گوناگون های  روزی شبانه
در دانشگاهی. سطوح ایل به جوانان رساندن نو برای ، و ای حرفه و دبیرستانی
پوشش دراین ایران سراسر زبان وعرب ولر ترک و کرد نشینان چادر مّدت دراز
سخن شاهنامه از ؛ ختند آمو می شیرینی به را فارسی زبان ها قرارگرفتند.آن
کسرائی آرش کمانگیر مسرور، و حسین خوزستان گفتند.دماوند َمِلک ، می
آن از یونسکو را آموزی سواد جایزه آن پاس به و خواندند می شور وشادی با را

ساختند. خویش خادم
بیشتری شهرت و اقبال از  بیگی بهمن " من ایل من  "بخارای کتاب گرچه
جدید  کردن ادبیات تر غنی راستای کتابی در را بزرگ علوی آن و برخوردارست
قره کند؛ "اگر می یاد آن در و کشش کوشش از دانشور سیمین و داند می ایران
بزرگ تالش ایل وبیانگر وایثار احساس و عشق سراسر ای دلنوشته نبود" قاچ

است. پیکار زندگی در عرصه قشقائی
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ایروانیان مریم نظر زیر

زدست  برآید گر که سر  آنم بر
سرآید غّصه که زنم کاری به دست

اغیار صحبت جای نیست دل خلوت
فرشته در آید رود بیرون دیو چو 

 
است یلدا شب ظلمت حکام صحبت

برآید که بو جوی  زخورشید  نور
 

دنیا بی مرّوتِ   درِ  اربابِ  بر
بدر آید کی خواجه که چند نشینی

بیابی که گنج گدائی مکن ترک
آید گذر در که رهروی نظر از

و طالح متاع خویش نمودند صالح
نظر آید؟ در که افتد و قبول تاکه 

آخر که خواه عمر تو عاشق بلبل
گل ببر آید شاخ و باغ شود سبز

عجب نیست سراچه دراین غفلت حافظ
آید خبر بی رفت میخانه  به که هر

                
    شمس الدین محمد حافظ شیرازی

 

مارا دوستان از حال فارغی تو اگر
مارا نمی شود میّسر از تو فراغت

خویش طلعت جمال دیدن آینه در ترا
را ناشکیبا بودست چه که کند بیان

جوی لب بر ایستاده بلند سرو بجای
؟ را باال نکنی یاِر سرو چرا نظر

حسن ترکیبش اوصاف در شمایلی که
را گویا زبانِ   نطق  نماند  ِ مجال

باشد خطا رخ زیبا نظر در گفت که
را روی زیبا که نبینند  بود  خطا

داری نمی خبر پنهان آتش گرفتم
ِ پیدارا؟ می نکنی آب چشم نگاه

سعدی دل رود  یغما که به نگفتمت
یغما را دلبران دهی عشق به چو دل

است درمان امید دردم همه با هنوز
یلدارا ِ شبان بود آخر  آخری که

         مصلح الّدین سعدی شیرازی

  

خزان
است خزان هنگام که آرید خز و خیزید
وزان است خوارزم جانب از باد ُخُنک

است رنگرزان ِ پیرهن َمَثل به گیتی
است َگزان انگشت سر تعّجب به دهقان

کاندرچمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار         
آید خانه در از سحرگاهان دهقان به

بپاید هیچ   نه بیاساید  و  هیچ   نه
را  بگشاید َرز آید  دِر َرز نزدیِک  

شاید وچه را به چه کارست َرز دختر تا
ننماید دوزخ به دوشیزه   دختِر یک

اّال  همه  آبستن   و اّال  همه   بیمار              
آید و فراوان ِنگردشان چو در دهقان

ُبردشان باز و گلو تیز بِکشد تیغی
اندر ُسپردشان کش به تبنگوی وانگه
ِفُشردشان در بُگنجند  بدو زانکه ور

خانه بردشان و سوی پشت نهدشان بر
           وز پشت  فرو گیرد  وبر هم نهد انبار  

اندر فکندشان َچرُخشت به یکی آنگه
هزاران بزندشان بیست ُپشت لگد بر

ِفَکندشان ها ِسُتخوان بُبردشان ها رگ
َنهلدشان بیرون   ِ  شبانروزی بند از

درشکندشان هم به پهلوی و سر و ُپشت
تا خون برود از تنشان پاک به یکبار        

ِستخوانشان و رگشان بیارد آنگاه
نگرانشان نگردد و دور فکند جایی

دارد جانشان بر و بردارد خونشان همه
ِگرانشان به زنداِن  فکند باز وندر

شان نشان و نام نبرد شمرده ماه سه
که  بدان خون   نبود  مرد گرفتار   داند            

و خوش وخندان شاد روز سبک خیزد یک
زندان در از برگیرد ُمهر و آید پیش
زندان و زندانی به باز نگرد در چون

دندان و برلب اوفتدش چراغ و شمع صد
چندان بیند سمن و  چندان بیند گل

که به گلزار ندیده ست و سمن زار چندان        
            

سروده ادبیات فارسی شاهکارهای منظوم یکی از خزان شعر
است پنجم هجری قرن بزرگ شعرای از منوچهری دامغانی
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گوی افغان: شاعران پارسی
رستمی ظاهر

روی  ۱۳۵۰ خورشیدی به شعر از سال رستمی محمد ظاهر
سال پنج و سی از که ادبی ناظم هروی انجمن در و آورده

جدی حضوری باشد می فعال هرات ادبیات عرصه در پیش
و است یافته انتشار شعر مجموعه شاعرسه این از دارد.
باشد. " می ویرانی از تر آباد " مجموعه از مشام باغ شعر

ساختار غزل ظاهر غزلسرائی را با تمام ویژی گی ها و
اجتماعی تالش او برای ارائه مضامین و کند می دنبال سنتی

است: تحسین خور در

سوخت شکفتن  گِه ما  ِ چمن جوانه در
سوخت گفتن شکوه هنگاِم به غنچه زباِن

می تازد عشق ِ پهنای به خزان سواره
واژِه شنفتن سوخت این مشامِ باغ از

احساسم ِ گلوی فشارد بغض شکنِج
سوخت رفتن لحظه لحظه زاِرلبم شوره به

دوش شِب شد کرانه اندر من ُمشت صدای
خفتن سوخت ِ و پگاه دمید اذان صبح

روزگار کر است گوِش ما چرا به طالع
سوخت سفتن سخِن ما به روز گوهِر که

را صبحِ فردا است نهان راز  هزار
سوخت نهفتن از دل در سخنم چورستمی

جنید شریف

بدنیا  َپروان افغانستان استان ۱۳۲۶ در درسال شریف جنید
بیروت از دانشگاه امریکائی و تاریخ التصیل فلسفه آمد.فارغ

ازدانشگاه شناسی زیبائی نقد ادبی و در را خود دکترای و است
وظیفه ایفای به در ویریجنیا و اکنون داشته دریافت لوئیزیانا

مطبوعات در ای متفرقه مقاالت و اشعار است. از جنید مشغول
ها" غزل رقص و" برگریز" "باد شعِر ودومجموعه افغانستان

است: رسیده بچاپ امریکا در

امشب شده سامان سر و بی دل خانه صد
امشب شده پریشان  اله است چه زلف

شوخ رهگذر سیل آمده در و میبارد
امشب باران شده همسفرِه دوشیزِه

فتاده بام  از نگنجیده  و کوه  در
امشب پنهان شده که چه دزدیده مهتاب

چیده سنبله بزمین مویش خرمن تا
امشب شده دهقان دِر گداِی محمود

شانِه کهسار آمده  بر زنجیر فرود
امشب شده پشیمان پرهیز شهزاده

مقامی به نرسیده  رسائی  آواز
شده امشب یکسان بابادیه کاین بتکده

و تاب سرود است تب و این شیون عود است
امشب شده که شکوفان ها غزل رقص یا
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نونهاالنونوجوانانعزیز،

ایرانیان، میان پاییز در فصل مهم آغاز اتفاقات رسید. از راه از پاییز
است. ایرانیان مهرگان جشن مراسم دیگری و شروع مدرسه یکی
نامگذاری هم هر ماه را روزهای سال گذشته َعالوه َبر ماههای در

مخصوص جشن میشد یکی روز با نام ماه نام که روزی و میکردند
و ُسرور َجشن به و بودند شاد بسیار مردمانی آنها پس ماه بود، آن

جشن این َجشن هاست. آن مهرگان یکی از میدادند. جشن اهمیت
بین َمراِسم تاریخ و در تغییر کمی با مختلف در زمانهای ُکَهن بسیار

مهر در ماه در آغاز پاییز و همیشه ایرانیان زنده مانده است. مهرگان
َجشن ُنکات مهمترین از است. میشده گرفته َجشن روز چند برای

َبرداشت برای یکی شادی میداریم، پاس آنرا امروز هم ما که مهرگان

مدرسهایرانیانبیستوچهارمین
آغازکرد. سالفعالیتخودرا

روز  از دوم شعبه و ۱۸ سپتامبر یکشنبه روز مدرسه از شعبه اول در کالسها
نزدیک ۲۵۰ دانش آموز  تاکنون امسال شد. تشکیل ۱۵ سپتامبر پنجشنبه

رقص و تئاتر کالس بر افزون اند. از امسال کرده نام ثبت مختلف سطوح در
مدرسه آموزش کادر است. شده برقرار هم تار سه و تنبک موسیقی کالسهای

فارغ  از از ۳۰ نفر بیش اضافه به آموزگار کمک و ۲۵ آموزگار امسال شامل
کمک آموزگاران به عنوان داوطلب اکنون به ایرانیان که مدرسه التحصیالن

باشد. می کنند می
گردید. تشکیل اکتبر اوایل در نیز (PTA) مدرسه و خانه انجمن جلسه اولین

های جشن برگزاری مسئولیت داوطلب های گروه در والدین جلسه این در
را بعهده گرفتند. تحصیلی سال پایان جشن و مهرگان، یلدا، نوروز

و  شعبه اول ۱۶ اکتبر در تاریخ که در بود مهرگان جشن جشن امسال اولین
سواالتی  به آموزان دانش ها جشن این در شد. برگزار دوم شعبه در اکتبر ۱۳

شد مطرح مهرگان جشن بخصوص و ایرانیان ملی های جشن باره در که
با آنها والدین و آموزان دانش کردند. سپس از دریافت جوایزی و گفته پاسخ

سفره جشن دو هر شدند. در پذیرایی تنقالت و شیرینی ، رشته، ساندویچ آش
شده بود. تهیه مدرسه آموزگاران از هاشمی مرسده خانم توسط زیبای مهرگان

مدرسه جشن ملی این در بزرگداشت مادرهای گرامی که و پدر که از دارد جا
کنیم. سپاسگزاری کردند یاری را

۱۲ دسامبر  شنبه ایرانیان مدرسه یلدای جشن



۱۳ ۱۳۶  آذر - دی  ۱۳۹۰  شماره

    

    

تاریخی پیروزی یکی زمین، فرآورد فراوانی برای شکرگزاری و َخرَمن
است. دوست و روشنی نور ُبُزرگداشت دیگر و یکی بدی، نیکی َبر

و ِعشق یکی چند معنی دارد، در زبان فارسی مهر بدانید دارم
میگوئیم و سرچشمه آفتاب آن نور به که خورشید دوستی، و دیگری

باد. شاد شما مهرگان َجشن است. زمین گرمی َبر و روشنی

events = اِتفاقات
begining = آغاز

 in addition to = َعالوه َبر
festival = َجشن
festivity = ُسرور

old = ُکَهن
history = تاریخ

ceremonies = َمراِسم
points = ُنکات

protect and cherish پاس میداریم =
(harvest (noun = َخرَمن

(harvest (verb = َخرَمن َبرداشت
product = َفرآَورد

 bounty of earth زمین= َفرآَورد
historical = تاریخی

appreciation = ُبُزرگداشت
love = ِعشق

source = َسرِچشمه

_ امریکایی هالووین جشن پاییز فصل جشنهای دیگر از یکی
ایرانیان مدرسه امسال در آموزان ما دانش است. _Halloween

میآیند. مدرسه و به میپوشند هالووین اکتبر لباسهای ماه آخر برای
_ سوری چهارشنبه میکنند زندگی ایران از بیرون که ایرانیانی

بازِی آتش مراسم با را بیشتر _ از نوروز پیش بازِی آتش جشن همان
سوری در چهارشنبه ایرانیان بدانید که است ولی خوب میشناسند

را خود صورتهای بچهها دارند. هم هالووین به شبیه بسیار مراسمی
َمعموًال قاشق یک و فلزی کاسه یا قابلمه یک با کدام هر و میپوشانند

به قاشق با و همسایه ها میروند خانه به در جمعی دسته صورت به
و میدهند، خود حضور خبر از و َدنگ" "َدنگ َدنگ میزنند: خود کاسه
میریزد آجیل و شکالت شیرینی و تایی آنها چند در کاسه همسایه هر

گویند. می زنی" "قاشق مراسم این به

bowl = کاسه
pot = قابلمه

usually = َمعموًال
  in  a group به صورت دسته جمعی =

presence = حضور
  sweets and candy and nuts = شکالت و آجیل شیرینی و

Holloween Jokes
Q. What did the mummy ghost say to the noisy young 
ghost who kept interrupting? 
A. "Spook when you're spooken to."

Q. What is the problem with two twin witches? 
A. You never know which witch is which!

Q. What do you call a witch who likes the beach but is 
scared of the water? 
A. A chicken sand witch.

Q. What does a ghost call his mom and dad? 
A. His transparents.

Q. What kind of TV do you find inside a haunted house? 
A. A wide scream TV.

از رو بعد پازل چیدن این باالخره میگه دوستش به خوشحالی با یکی
کردم تموم سال سه

سال زیاد نیست؟ دوستش میگه سه
پنج سال" تا "سه نوشته روش بابا! میگه نه

میدوید آن دنبال مردی به و میرفت سرازیری پایین از اتوبوسی
نمیرسی و گفت ندو بهش دید کسی

اتوبوسم راننده من آخه برسم کن دعا داد جواب

صابون بنویس میگه آموزگار
"سابون" مینویسه شاگرد

س با ص نه صابون با آموزگار میگه نازنین!
کف میکنه اینم نداره فرقی خانوم شاگرد میگه
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دختران بوده است. به این آمار مربوط ٪۶۵ که گزارش شده از منزل فرار
تحلیل  در که شاید بهتر باشد آمارهای ذکر شده، با توجه به سخن هر از  قبل
فرار دالیل که معنی بدان کرد، اقدام ای منطقه ای مطالعه به فرار دختران
دالیل با مشترک دارای فاکتورهای یقینَا غربی کشور های استان در دختران
خاص این دارد که وجود نیز عواملی ولی است تهران استان فرار دختران در
با مشترک دالیلی تهران استان فرار دختران در ترتیب همین به است. مناطق
های ویژگی شرایط و خاص که دارد وجود نیز دارد ولی دالیلی دیگر استان ها

است. تهران مانند شهری کالن
مطالعه  و شرایط تحلیل اهمیت است که این جهت حائز از ای منطقه  مطالعات
منطقه راهکارهای به را خانه، ما دختران جوان از زنان و فرار ساز زمینه عوامل
منطقه راهبردهای وجود کند. می رهنمون نیز کالن های راه کار بر عالوه ای
دور غیر عملی های حل راه ارایه کلی گویی و از را اجتماعی تحلیل گران ای،
در مهار این بحران برای را کننده ای و کمک اجرا قابل و روش های سازد می

گذارد. می اختیار
 

غربی های استان در دختران فرار
زمانی  که توان گفت می قدر همین کشور غرب در فرار دختران خصوص  در
ناموسی سفرهای های قتل آن از و پس خودسوزی مورد در برای تحقیق که
با گفتگو داشتم،  ها استان سایر و  جنوبی  غربی، های استان به  متعددی
ایران، غربی های استان در که کرد جلب نکته این به مرا توجه اجتماعی فعالین
شوم: "خودسوزی پدیده سه رقمخوردِن به اجتماعی و های خانگی خشونت
من  ۴ ماهه سفر کند و می کمک و "فرار دختران" ناموسی" های زنان"، "قتل
از آن منطقه، در جوان و زنان دختران فرار با پدیده مرا نیز کردستان عراق به
تا شد باعث عراق کردستان به تجربه سفر آن که تر تأمل قابل کرد. آشنا نزدیک
دختران که بشنویم نیز زنان مسائل خصوص در آگاه افراد از و ببینم نزدیک از
از تبعیت به اجبار روانی، خشونت های فیزیکی، از فرار خاطر به جوان زنان و
و پیشین بوده؛ های در نسل شده رفتاری قواعد تدوین که هنجارهای کهنه
کنند؛ تبعیت باید که می دانند موجوداتی را صرفَا زنان هنجارها آن اساس بر
را آنها که این بشناسند؛ بدون برسمیت آنها طرف از ای را خواسته اینکه بدون
هستند، بدون زندگی در نیز انتخاب هایی نظر و دارای که بدانند انسان هایی
خانواده کنار بر قرار در را فرار شود شناخته خصوصی آنها برسمیت حوزه که آن

ترجیح داده اند.

خانه از گریزان دختران
فمینیستی سایت مدرسه از برگرفته

بختیارنژاد پروین

نوعی عنوان خانواده به ترک اعضای و به منزل بازگشت و عدم خانه از فرار
وضعیت، آن فرد، نظر از است که و شرایطی وضعیت به نسبت العمل عکس

شود. می تغییر تلقی و غیر قابل تحمل غیر قابل و نامساعد
بهداشت جهانی  آمار سازمان براساس و جهانی است پدیده ای خانه گریز از  
آنها که ٪۷۴ می کنند فرار از خانه ۱۳ تا ۱۹ ساله نوجوان میلیون یک ساالنه

هستند. دختر
هشدار رسیده مرحله به ایران در دختران فرار پدیده که است دهه از یک بیش
دارد. ایران در دختران آمار فرار افزایش حکایت از که جدی هشدارهایی است.
جوان زنان و دختران دالیل اولیه گریز نیز  و ارقام و به آمار اجمالی نگاهی با
علوم در خصوص عوامل شکل گیری این پدیده شوم، کارشناسان اما خانه. از
متارکه، والدین، عاطفی روابط سردی کنند: می تاکید عوامل این بر اجتماعی
در خانواده، فقر سرپرستی، خشونت بد و سرپرستی و نامادری، بی وجود ناپدری
زیاد خانواده، جمعیت روانی، و روحی مشکالت اعتیاد، فرهنگی، و اقتصادی

و... ازدواج به هنگام قومی رسوم و به آداب پایبندی و تعصبات
و جوانان  نوجوانان های پرونده روی بر مطالعه از برآمده متعدد و ارقام  آمار
می ما اختیار در را یکسانی های مشترک و داده گزارشات تقریبا خانه، از فراری
علمی هیئت عضو و اجتماعی "غنچه راهب" مددکار دکتر مثال عنوان به گذارد.
سال های بهزیستی در پرونده بررسی با توانبخشی علوم دانشگاه مددکاری و
اقتصادی مشکالت دلیل به خانه از دختران فرار که: ٪۵۲ است کرده اعالم ۸۲
در دختران این ٪۳۵ اند. شده جدا یکدیگر از افراد این والدین ٪۳۰ است.
خانواده در ٪۱۲ اند. بوده معتاد یا مادر که پدر شده اند بزرگ هایی خانواده
مورد اذیت این دختران ٪۳۵ داشتند. زندان یا مادر سابقه پدر که بودند هایی
اند. مخدر شده مواد فروش و خرید به آنها وادار از ٪۳۳ گرفتند. قرار می آزار و
اند. به گدایی وادار شده آنها ٪۶ و اند، شده رها خانواده سوی از آنها از ٪۷
به مربوط ها این پرونده نشده که اعالم بررسی در این است  ذکر قابل البته

است. ایران استانهای از یک کدام
بین ۱۳ تا ۲۵ سال  را فراری دختران سنی رده شاملو" حسین "محمد  قاضی
دانسته اجباری های ازدواج را خانه گریز از مهم دالیل و یکی از نموده اعالم
ساعات همان فرار، در های آسیب از آگاهی نا بدلیل آنها افزوده که وی است.

گیرند. قرار می استفاده مورد سوء اولیه
خود به را  خانه از دختران  گریز آمار بیشترین که هایی  استان خصوص  در
استان های غربی کشور، به اول مربوط تهران، رتبه از بعد اختصاص داده است 
و است، قومی دلیل تعصبات به های جنوبی ـ به استان متعلق دوم رتبه و
فرمانده که  چنان دارد. تعلق جنوبی خراسان  استان به سوم رتبه باالخره 
و اولیاء نوآوری و تجارب جنوبی در جشنواره خراسان استان انتظامی نیروی
جنوبی ٪۲۱ در خراسان دختران فرار آمار داشته  اظهار  ۸۹ سال در مربیان

گذشته ۴۶ مورد  ۶ ماه در : افزوده است. وی یافته پیش افزایش سال به نسبت
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احزاب ُکرد با  نزدیکی برخی نیز و همسایه کشور کردستان عراق  هم مرزی با
و دختران که است آورده را فراهم کردستان، شرایطی مردم از مختلف اقشار
بغرنجی اجتماعی در وضعیت و خانگی های خشونت که به دلیل جوانی زنان
آن به دختران افراد، این برای حمایتی نهادهای نبود بدلیل نیز و دارند قرار
سوی مرزهای در آن که ُکردی احزاب به و شوند می مرز ایران متواری سوی
این به الزاما زنان جوان از دسته این پیوستن شوند. پناهنده می هستند ایران
بتوان شاید نامید، بلکه سیاسی فعالین توان می را این افراد که نیست معنا
این دارند. این زنان برای را امن خانه های کارکرد واقع احزاب در این که گفت
یک و امن، یک سرپناه مکانی آورند تا پناه می احزاب زنان به این از دسته
شرایط که آنها این بدون گیرد. قرار اختیارشان در زندگی حداقل برای امکان
سیاسی مورد ساختار در ای مطالعه یا و باشند دارا را احزاب سیاسی در حضور
این از باشند. برخی داده صورت آورند می پناه آنها به که نظامی احزابی بعضا و
گریز برای اغلب آنها باشد. نیز نداشته نوشتن را و خواندن سواد حتی شاید زنان
ناموسی، های قتل به محکوم شدن فیزیکی، خشونت های اجباری، ازدواج از
پناهندگی این که درحالی آورند. می  پناه احزاب  این به و... اقتصادی، فقر
عدم اعدام، حکم صدور حتی و زندان سنگین های پرونده تشکیل موجبات
که است گروههایی با همکاری همیشه به دلیل برای کشور به بازگشت امکان
می داند، محاربه مصداق را با آنها و همکاری نامیده معاند را آنها حاکمیت 

گردد. می
در جهت کاهش  دارند وظیفه کشوری هر در مقننه قوه و قضاییه  دولت ها، قوه
توسط مجریان نیز و حمایتی قوانین تصویب طریق از امنیت و ایجاد خشونت
انجام موثر اقدامات های خانگی خشونت با مقابله  خصوص در دیده آموزش
و مراکز امن های  خانه همچون حمایتی نهادهای ایجاد از طریق یا و  دهند
ببرند، پناه بتوانند به آن خشونت احساس محض زنان؛ که به دسترس قابل

چنین تسهیالتی ایجاد به اقدام کنون تا ها دولت تنها نه ایران، متاسفانه در
رسمیت به خانگی، های خشونت به  اعتنایی بی  طریق از بلکه اند. نکرده
جوان زنان های فرار دختران و زمینه آن، حتی قانونی جلوه دادن و شناختن
به بی اعتنایی با ُپر مخاطب دولتی های رسانه از آنجا که و می آورند. فراهم را
می آموزشی و فرهنگی را معاف از انجام هر گونه کار خود اجتماعی های آسیب
را مسئولین و مردم رسانی به اطالع جامعه، آحاد به آموزش مسئولیت و دانند
چنان کنند. می فراهم را معضالت این شدن تر شرایط وخیم گیرند؛ می نادیده
از نااگاهی دلیل به زنان این پلیس، فرماندهان از برخی اظهارات اساس بر که
می قرار مورد انواع سوءاستفاده ها گریز از خانه در اولین روز فرار بعد از اتفاقات

شوند. می دختران باندهای قاچاق و های فساد خانه روانه و گیرند
آسیب های و زنان حوزه در فعال های او" جی. "ان. از بسیاری که این کالم آخر
رغم به داشته باشند، مناطق  این در مؤثر می توانند فعالیت که اجتماعی،
اند شده فراخوانده خود های استان استانداری به کشور وزارت از مجوز داشتن
نشریات از بسیاری فعالیت ندارند. ادامه حق شده که اعالم آنها شفاها به و
بازداشت یا نشریات  آن نویسندگان اند. شده توقیف ها این استان در محلی
قرار می تهدید مورد و احضار کرات به متعدد نهادهای طرف از یا اند شده 
نه مناطق، این در انباشته شده و متعدد مشکالت رغم به که می بینیم گیرند.
نهادهای به فعالیت اجازه نه و دهند می انجام مؤثر اقدامات دولتی نهادهای
و رسانی اطالع در اجازه نگاران روزنامه حتی نه و شود می داده دولتی غیر
دولت متاسفانه ترتیب دارند. بدین را به مسئولین تذکر و مردم ساختن آگاه
غیر و مدنی نهادهای دست و است مسئول غیر مسائل این به نسبت ایران در
و و حاکمیت فرهنگ قربانیان این برای بنابراین است. بسته نیز دست دولتی

داشت؟ کجا به چشم باید ایران در خانواده و جامعه
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www.pccus.org

یکبار منتشر میشود ماه دو ایرانیان هر نشریه کانون فرهنگی
کانون نیست. هیات مدیره نظر الزاما مقاالت، در مطرح شده نظرات

است. آزاد وارده مطالب حک و اصالح و یا قبول و در رد پیک و
مکاتبه فرمایید. زیر 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 جلوگیری ایرانیان برای فرهنگی کانون

فکس از طریق آن منت ورزد که می مبادرت (۱۳۷ (شماره آینده نشریه برای
بگیرد. قرار این دفتر اختیار در انتفاعی غیر وسیله ارگانهای به دسامبر تا ۳۰

(۸۵۸)۶۵۳-۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

Persian Art Society ایرانیان و فرهنگی کانون مشترک برنامه
نوامبر ۱۹ شنبه

کسرایی  سیاووش شعر اساس سرخ بر مهره
یادگاری شاهرخ از کاری

قلم  مشکین شاهرخ شرکت با
UCSD, Mandel Weiss Forum در 8 شب ساعت

0336-653-858 : بلیط تهیه

دسامبر ۱۶ یلدا   جمعه شب جشن
Sufi Mediterranean Cuisine

پایکوبی و رقص موسیقی، باشام، همراه

(۸۵۸) ۷۱۷-۶۳۸۹ تماس تلفن کورش تقوی  نظر تار زیر کارگاه سه
(۳۱۰) ۲۷۷۴ـ۲۶۲ تماس 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 تماس تلفن
 

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

کارمل  مونت مدرسه در ظهر از ۱ بعد تا ۹:۳۰صبح یکشنبه ها، ساعت
کارمل  مدرسه مونت در ظهر  از ۸-۶ بعد ساعت پنجشنبه ها ،

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ ملی های رقص آکادمی
اطالعات به ملی های رقص آکادمی کالسهای شرکت در برای

فرمایید مراجعه ایرانیان مدرسه نام ثبت
ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM- 1:00 PM
Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road،  San Diego, CA 92129

آمریکایی - ایرانی دانشجویان تحصیلی 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

AIAP  (۸۵۸) ۲۰۷-۶۲۳۲ متخصصین: انجمن
www.aiap.org    صوفی تاالر محل در چهارشنبه هر ماه آخرین جلسات

www.istaucsd.org انجمن دانشجویی ایستا:  
ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego)
Bahram Beyzaie 
Great Iranian Film Director & Playwright
Sunday November 6 at UC San Diego 

(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

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

Contact: (858)952-6713

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

            www.niac.org   NIAC نایاک
National Iranian American Councel

 Book Club
ماه هر شنبه Sufi Mediterranean Cuisineآخرین

Balboa Ave، San Diego, CA 92111 5915
http://nakhnamaa.blogfa.com
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هابیل و قابیل  
صفحه رسید این اطالع به قبل در شماره های که همانطور گرامی: خوانندگان

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

مطرح را بحثی شماره هر در که ایم خواسته آنها از دارند. یکدیگر مخالف حتی
ها دیدگاه این هیچگونه قضاوتی بدون ما بگویند. خود را نظرات نقطه و کنند
اشاره هم را این البته گذاریم. می شما عهده به را قضاوت و کنیم. می ارائه را
گرامی خوانندگان اگر نیستند. دوستان این واقعی اسامی فوق اسامی که کنیم
پیک میل ای آدرس با توانند می دارند یک هر مخالفت یا طرفداری به نظراتی

باشد. می سیاست با رابطه در گفتار این بار دهند. قرار جریان در را ما

سیاست
عجیب گذشته. سپتامبر یازده فاجعه از سال ده فقط که شه نمی باورم هابیل:

مورد سرزمین خودش در بار اولین برای آمریکا ! بود حادثه سال پر ده این
در نتیجه هزاران عیار برپاشد، تمام جنگ گرفت، دو و کشتار قرار تهاجم

که جنگهایی رفتن. بین از افغانی هزار عراقی و ها ده و زخمی و کشته آمریکایی
اش رو بعد سقوط بزرگترین هم آمریکا اقتصاد نیست. معلوم هنوز هم آخرشان

نیست. پیدا هنوز آخرش هم اون که کرد. سی تجربه دهه بحران از

می بر تروریستی یازده سپتامبر حمله به همان اینها هم ولی درست قابیل:
نمی هم بعدی اتفاقات هیچکدام از بود صورت نگرفته حمله اون اگر گرده.

قلب در اونهم رن از بین می فجیع طرز اون به هزار نفر بیگناه سه وقتی افتاد.
کنن؟ خب معلومه شکایت ملل سازمان به برن که داری؟ نیویورک چه انتظاری
نمی اینکارو اگه نیست معلوم کشن. بیرون می هاشون لونه از اونارو رن می که

آوردن. می ببار رو ای دیگه فجایع چه تروریستا کردن

شده. که حاال چی ولی می دونیم شد کردن چی می اگه نمی دونم نمی هابیل:
توی دیگه رو دیدن. اون صدمه کسایی چه و بردن سود این فاجعه از کسایی چه
و گفتن. نوشتن موردش بارها در و بارها و شده دستها رو همه هم ده سال این

چنی، دسته دارو که شد معلوم شده. روشن حدودی تا حقایق باالخره ولی
این و کردن استفاده سوء آمده بوجود شرایط از چطوری ولفووتیس و رامزفلد

افعانستان به لشگرکشی تونستند کردن. اونا پیاده رو شون نظامی ماجراجویی
جنگ عراق توجیه ولی توجیه کنن القاعده و طالبان جویی از انتقام به عنوان رو
همین کردن. حتی توی تظاهرات اون علیه هم دنیا مردم اکثر الکی بود و خیلی

رسانه ها این کمک به تونستن اونا ولی شد اعتراض و تظاهرات کشور هم کلی
بدن. مردم رو به خورد احمقانه جنگ

اینا اصال خود کنی می فکر و معتقدی توطئه تئوری به هم تو نکنه قابیل:
انداختن؟  راه رو ۱۱ سپتامبر برنامه

و  اصوال طالبان که بگذریم حاال بود. کار القاعده اون جنایت اصال. نه هابیل:
این آقایون که این که بینن می مردم وقتی ولی بود. کرده علم کی القاعده را

راه راست راست دارن دادن، را به کشتن آدم بی گناه کلی و انداختن راه را جنگها
کنن. شک می انگار، نه انگار که می کنن مصاحبه و نویسن می و کتاب رن می

حق  این کنن. می شک که هستن تو امثال کنن، نمی شک مردم اوال قابیل:
مگه کنن. دفاع اون از کنه، می حمله کشورشون به کسی وقتی که مردمه

دولت از خوشی دل اینکه وجود با هم خودت تو کرد، حمله ایران به عراق وقتی
طبیعیه! امر یه این نکردی؟ دفاع و جبهه نرفتی نداشتی

های سرزمین اشغال و یا حمله مملکت و بین دفاع از بزرگیه فرق که اوال هابیل:
از بخشهایی که وقتی تا که هم حتما یادت هست ایران مثال مورد در دیگران.

ولی کنند اونجارو آزاد که جنگیدند می دل و جون با همه اشغال بود، در ایران
کم کم از مردم را پشتیبانی زد عراق سرزمینهای اشغال به بعد که ایران دست

قانونی هیچ هم همینطور، اینجا بود. متجاوز ایران حاال دیگه که چرا داد. دست
دیگه رو اشغال کشورهای ده که نمی دیگه ای هیچ کشور و آمریکا حق را به این
پرکن صادر کردن دهن های با بهانه اونهم کشتن بده. به رو گناه و مردم بی کنه

مردم خود که داد عربی" نشون "بهار مردمی که حرکتهای دیدی خودت دمکراسی.
تونس و مصر در دمکراسی حاال کنن. حل رو مسایلشون کشورها می تونن این

عراق؟ افعانستان و در تره یا عملی

شاید برسن. نتیجه به هم اینا که نیست معلوم نشو. هول هم زیاد حاال قابیل:
بشه! هم بدتر اولش از بکشه. شاید داخلی به جنگ کارشون

آمریکا سالها که نره یادت خودشونه. مبارزه و جنگ ولی نشه. شاید هم هابیل:
خواهانه آزادی جنبش هر دیکتاتوری منطقه حمایت کرده. در های رژیم این از

سیاست آمریکا و متوجه اش حمله تیز نوک از مقداری منطقه، هر کشور در هم
نوک حمله شد. عوض شرایط مصر در اوباما نطق از بعد بوده. خارجی اش

و بگیر ها تظاهرات این تمام توی کشورها. اون استبدادی های رژیم برگشت به
و افغانستان در حالیکه در شه. می گفته آمریکا علیه شعاری کمتر ببندها و

برقراره. ناتو ضد آمریکایی و ضد روز تظاهرات هر تقریبا عراق

گفت شه نمی نیست. جور یک همه شرایط کنه. می فرق کشوری هر قابیل:
سرکار بودن اوضاع افعانستان طالبان در یا و قدرت بود در اگر صدام هنوز که
می چطوری تو و چقدر "امنیت" وجود داشت. اصال به چه صورت بود منطقه
رژیم یا بوده. بهتر افعانستان االن دولت طالبان از دولت کنی که تونی ادعا

تدریج به اوضاع که امیدی هست اقال االن بوده. بهتر عراق فعلی صدام از دولت
فداکاری بخاطر هم فقط اینها نداشت. وجود امیدی موقع هیچ اون بشه. بهتر

شده. که ممکن آمریکاییه این جوونهای خون و

هیچ که اینه در درجه اول من صحبت درست باشه ولی حرفت شاید هابیل:
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حاال دربیاره. اشغال و اونو به کنه حمله کشور دیگه ای به نداره حق کشوری
ها که تئوریسین کسانی اینکه دوم نکته فلسطین، یا عراق باشه خواد می

و دارن. کامال مصونیت انگار هستند، و بوده جنگها این و توجیه کنندگان
نداره. کاریشون اصال کسی

اعتراف  و رو بگیرن اینا و بیان و باشه درست که حرفات فرض به حاال قابیل:
بوده. ساختگی و الکی جنگ شروع های بهانه و توجیهات که بکنند هم

کنه؟ دفعه اعتماد می به دولت دیگه کی می شه. چی همه سرباز تکلیف این
اینهم نکنه که کرد خواهند سوال مسلما سربازها بشه شروع جنگی که دیگه

می دست باشه از جمهور که رییس کل به فرمانده رو باشه. اعتمادشون الکی
نمی شه. بند سنگ رو سنگ دیگه دن. و

ره می داره چی واسه که سرباز باید سوال کنه آله. ایده اینکه خب هابیل:
مسئولین باید گم می اینکه من بگذریم. اینا حاال از و کشته بشه. بجنگه
آوردن مردم سر حذف رو اقتصادی فضاحت این که اونایی و جنگ شروع

این مسائل باعث کی که بفهمند مردم که اینه برای بکشیم به محاکمه حذف
سیستم به دیگه کنن. این ول یا بندازن زندان به خوان اونارو می بوده. حاال
هم پررو اینقدر نه انگار. نیست.انگار خبری اصال ولی می شه. مربوط قضایی

کنن. می اعالم اقتصادی و وضع مسئول ادامه جنگ را اوباما که هستند

و احساساتی خیلی ساده لوح من به نظر تو و امثال دونی چیه؟ تو می قابیل:
این ده می اجازه سیستم اینکه فکر می کنی این برای لوح ساده هستین.

سنگین جرمشون تو قول به هم چقدر بشن حاالهر محاکمه کشیده آدماش به
سیستم این که کنی حاال می فکر که چون هم هستی باشه. احساساتی

آخر کنی فکر می و شی می امید نا زود کنه، نمی یا کنه کار می اینجوری
مردم از نازکی. دل اینقدر بخاطر ایرونی بودنته که هم احتماال دنیاست. این
می کنه! کار این سیستم همینجوری نگیر! به دل سیاست را بگیر! اینجا یاد

بشی. خیال خورده بی یه باید
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افقی

خوروی بر مارکی ۲ـ بلخ  کارنامه سراینده اسپانیاـ طلب جدایی ایالت ۱ـ 
پژمرده و اندوهگین ۳ـ عالمت مخصوص ـ آواره در، به در ـ سنگین

تهران معروف فرودگاه ۴ـ موشک  پرتگاه معده!ـ و دهان میان بزرگراه ـ 
در شهری ۶ـ و ناپسند حکمت ارسطو ـ جهان ـ زشت ۵ـ کردن  بیرون ـ 

ورزش راه ـ از وسایل مخفف ۷ـ یار سوزن دیگران  از جدا استان فارس ـ
زورخانه بزرگ ۸ـ معنی یک میلیون به التین پیشوند ـ رود مرزی ـ  باستانی

ـ  نفس خواهش ۹ـ  الییک ترکیه بنیانگذار پاشا کمال مصطفی شهرت ـ
آب بند ـ گلی با نام فرنگی  ۱۰ ـ درد تازی ـ صدای صنعتی ـ خبر چسب

وزیر  پرسش ۱۲ ـ کالم ـ رونق بی ـ آتش شعله ـ ۱۱ هم سر پشت و پیوسته ـ
بذله  ـ  پس غذا ۱۳ ـ می نویسند آن را روی دادگاه که حکم کاغذی ـ  فرعون
فروش ۱۵ ـ  ماهی ـ کردن پیشرفت ـ زرد صبر ۱۴ ـ شمالی ایرلند مرکز ـ گو

روایت کننده. دام افتادن ـ  به

جدول

عمودی

فارسی  اول حرف ۲ ـ مرکزی استان نقاط دیدنی از ـ  بزرگ مار نوعی ۱ـ
خاک  زیر ـ خزنده حیوانات از ۳ ـ نروژ ـ مرکز سمنان در استان شهری ـ

مردم  های گروه ها، جماعت ـ آتش افروختن جای ۴ ـ ـ گالبی پنهان کردن
ناپذیر ۶ ـ سوغات قم  چاره سخت، گرفتاری ۵ ـ کلمه شرط ـ برگ برنده ـ

ترس، هراس ـ  الغری ـ  مظهر ۷ ـ  شانه  با ـ کشیدنی های ایتالیا باشگاه از ـ 
واحد طول انگلیسی  خوشبخت ۹ ـ ـ  مرکز قزاقستان ۸ ـ ریاکار ـ قطار جاده
مقوایی  جعبه آذری ـ  جدید ۱۰ ـ کشد می عرب ـ بچه شیر انجیل ها ـ از ـ
جلو  به ـ جهش سرما تیم بارسلونا ۱۲ ـ مدافع فرانسوی ۱۱ ـ چرمی کیسه ـ
کشوری در  ـ انگور درخت ـ نارسا کالم ـ  ۱۳ کننده تفسیر انگور ـ  درخت ـ

تیزکنی  کارد سوهان ـ دلواپسی ـ اشکانیان اموات دخمه ۱۴ ـ کاراییب شمال
و انفرادی. تنهایی به ـ امریکایی مشهور نویسنده کالدول ارسکین اثری از ـ ۱۵
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مهتاب نور  بقیه  زیر
فلک به سر های کوه و عظیم های سنگ تخته تا گرفته خاک درون بینی ذره
در طبیعت میباشند. شده نهان منضبط قانون یک همه تابع همه و کشیده
کلی نتیجه مجموع در بکار خود مشغول است ولی موجودی هر که هرچند
میشود. موجب را طبیعت تحول  و تغییر حتی و استمرار  که آنهاست کار
دیگری بر آن سازنده اجزائ طبیعت هیچیک از قوانین اجرای در شک بدون
قوانینی به اجرای کامل پذیرش با مجموعه این کلیت گویا ندارند و ارجحیتی
باعث گاه  و است آنان شادمانی  و طراوت گاه موجب که مشغول میباشند

آنان. نابودی و زوال
تمایل موجود  اختیار بدون کنیم اضافه مجموعه این به را حیوان  زمانی که
باالخره مینماید و روبرو با مشکل را کمی و کار میشود مجموعه وارد این زنده
معادله میگردد وارد انسانی و امیال و اراده تخیل قوه که است وجود انسان با
بیکباره طبیعت بر حاکم  بنوعی دموکراسی و آرامش طبیعت نتیجه در که
تا و میکوشد مالکیت دارد و به تصاحب تمایل بحران میشود. انسان دچار
هرچند که سازد خود نصیب را فراورده های آن و طبیعت از سهم بیشتری
جامعه شود. در منتهی فراورده آن از دیگر انسانی دسترسی عدم تمایل به این
افزون مالکیت تصاحب بیشتر و به میل نیز انسان بوجود میاورد این که ئی
بیشتری مشکالت با را دموکراسی تحقق و ژرف تنشی با را جامعه است که تر
و طلبی قدرت با همراه انسان به حکمرانی  تمایل خصلت کند. می مواجه
کشانده نابودی به نزدیک ورطه انسانی را در جهان بارها وی منیت ارضای
است. کرده  مستولی دیگری بسیار انسانهای بر را مرگ و ویرانی و  است
در دموکراسی اصول کردن حاکم و آوردن بدست برای امروزی انسان فریاد
است طبیعت با فریادی است به حق که از یک طرف همگون انسانی جامعه
آنگاه مسئله انسانی. جامعه در آرامش آوردن بوجود راه تنها دیگر طرف از و
در را خود طلبی و قدرت تصاحب به تمایل که انسان، میرسد گی پیچید به
بیدادگری و ظلم برای میافریند تا جوازی از آن حکم و میریزد ایدئولوژی قالب
و سیاسی ایدئولوژیک نهادهای که است دلیل بهمین شاید آورد. بوجود خود
روش گیری این بکار که زیرا میهراسند دموکراسی واژه از دندان تا بن مذهبی
خود خواهانه اجرای امیال و طلبی قدرت برابر بود در محکمی خواهد سد
کسب نهایت و در سرمایه جذب به استمرار خود برای اینگونه نهادها آنان.
تشکیل قوه با دموکراسی که همین نقطه است در درست و قدرت نیازمندند
آنان می مقابل در گذاری قانون و اجرایی و قضائی مستقل و های جداگانه
دست بشر از حقوق جهانی اعالمیه در شده قبول قوانین با تکیه بر و ایستد
زمینه در چه و مالی زمینه های دیگر شهروندان چه در حریم به آنان درازی
گانه سه قوی ایجاد میاورد. بعمل جلوگیری انسانی حرمت خصوصی های
چون خرید، شهروندان اداری دعاوی و نیازهای کلیه یکدیگر از و مستقل مجزا
سپارد می قضایی دستگاه به مذهبی نهاد کنترل از را طالق فروش، ازدواج،
به و تحویل آن ها آوری مالیات جمع وزارت دارایی با احداث همچنان که
به شدت مذهبی نهاد شرشار عمل از درآمد دو هر که گیرد می دولت صورت
با را ایدئولوژیک نهادهای دشمنی و خصومت ریشه میتوان اکنون کاهد. می
نشست پایانی لحظات در که ای بسته سر سئوال به و دریافت دموکراسی واژه

خور داد. در مطرح شد جوابی انجمن متخصصین
برای  نمیشود. وارد جامعه انسانی زمین و آسمان به از هیچگاه بینش  این
طبیعتی که به بلکه انسان تنها به نه را نگاه خود باید دموکراسی فهم واژه
داشتن دوست وبا طبیعت به شدن نزدیک با داد. تغییر میکنیم زندگی درآن
بست. بکار را انسانی میتوان آن روابط گونه هر و در آغاز نمود میتوان هستی
و آغاز میشود شخص درون ابتدا در است که شخصی بینش دموکراسی یک
میگردد. با متبلور اجتماع در نهایت در و میگردد تمرین خانواده سپس در
که است شده باشد نهاده بنا شدن متقابل برنده پایه بر روابطی که داشتن
دور میگذارد. نمایش  به وجه بهترین به را خود مفهوم و معنا  دموکراسی
و خانواده و چه در نهادهای طلبی چه در نهادهای سیاسی قدرت از ماندن
است جمعی خرد به داشتن ایمان و انسانی ارزش به داشتن اعتقاد – فرهنگی
پذیر امکان  جامعه فرهنگی  در دموکراسی پذیرش برای را  راه نهایت  در  که
بهترین متعادل جامعه فرهنگی بیان گردید یک پیشتر نیز چنانچه و میسازد

بود. خواهد دموکراسی استمرار برای پشتوانه

جمهور آمریکا  رییس منتخبین میان ۳ ایرانی در
مهندسی و دانش برترینهای جوایز برای

برندگان  عنوان به را ۹۴ نفر نام اوباما پرزیدنت سفید، کاخ سایت گزارش به
مهندسی" و علوم های رشته در آمریکایی نوپای محققان "برترین جایزه
شود:  می دیده تبار ۳ ایرانی نام این اسامی میان در کرده است. معرفی
دکتر مکزیکو، نیو دانشگاه کامپیوتر رشته استاد مستوفی یاسمین دکتر
مهندسی کامپیوتر، رشته در کرنل دانشگاه استاد مهر سلمان اوستی امیر
 ۹۴ این هاروارد. پزشکی دانشگاه دانشکده حسینی از خادم علی دکتر و
جوان  میان محققان از آمریکا دولتی و سازمان ۱۶ وزارتخانه طرف از نفر

اند. شده و مهندسی آمریکا معرفی در پیشرفت علمی گذلر تاثیر و
جمعیت  درصد ۳ دهم فقط که آمریکا  تبار ایرانی جمعیت به توجه  با
برترینهای  لیست در از ۳ درصد) (بیش ۳ ایرانی وجود باشد، می آمریکا
۱۰ برابر  توانسته اند آمریکا در ایرانیان که اینست معنای به علمی آمریکا

شوند. برخوردار مهندسی و علمی موفقیتهای از خود طبیعی سهم

حسینی خادم علی مهردکتر اوستی سلمان مستوفیدکتر یاسمین دکتر
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مردم است و محدود دولت قدرت ولی دارد وجود بازار" "اقتصاد که آن با وجود آنجا
نفت بهای دولت ایران در بالعکس برخوردارند. آزادی نعمت از خود روزانه زندگی در
این گنجی سخنرانی آقای بخش های ترین از کلیدی یکی می کند. "سوبسید" را
کارگری، های تشکل و سندیکاها ها، یونیون که زمانی تا ایشان اعتقاد به که بود
تمامی در که دهد می خود به را اجازه این دولت نیابند، قدرت غیره و دانشجویی
و نیست پذیر امکان دموکراسی به رسیدن ها تشکل این بدون و کند. دخالت امور
می دخالت یا مردم نظارت امور بر و گیرد می خود دست را در قدرت ترتیب باین
(کاپیتالیستی) بازار" "اقتصاد کشورها همه امروز دنیای در ایشان عقیده به کند.
پیدا تفاوت روزمره مردم زندگی در دولت دخالتهای درصد و فقط اند پذیرفته را

کند. می
که نمودند سواالتی جلسه از ایشان در حاضرین چند تن از سخنرانی خاتمه پس از

قرارند: از این آنها اهم
خود به سخنرانی های بیانات و در شما گنجی، "آقای که  حضار پرسید یکی از
اید. افراد دیگری اهانت کرده اسالمی حکومت رهبران و امامت و مذهبی اولیای
داده دست از را خود جان اند افتاده اسالمی در رژیم این کمتر از شما با حتی که
خنده با را سوال این گنجی بدر برده اید؟ اکبر سالم جان شما چگونه پس اند.
اعدام آنها باید رژیم با حقانیت مخالفت برای اثبات پس که پرسیدند و دادند پاسخ

است! نشده دیر هم هنوز ولی ام بوده خوشبخت من شاید بشوند؟! کشته یا
خصوصی بخش از گنجی آقای شدید  که طرفداری داشت اظهار دیگری شخص
عظیم شرکتهای امروزه گیرد که نظر نمی را در نکته اساسی این بازار اقتصاد و
فکر به می کنند و کار عایدات خود افزایش برای المللی فقط در صحنه بین تجارتی
شرکتها نیستند. این طرف دولتها از کنترلی تابع هیچگونه آنها نیستند زیرا مردم
می کنگره تصویب از را قوانینی و می خرند را کنگره نمایندگان یا سیاستمداران

است؟ دموکراسی بمعنای این آیا آورد. می بیشتری سود برایشان که گذرانند
نظام از حمایت خصوصی بخش تقویت  از  منظور  که  دادند توضیح گنجی آقای
است آن از حاکی زدند نروژ حکومت از نوع ایشان که مثالی نیست. داری سرمایه
می همکاری با هم دولتی و بخش های خصوصی مدرن نظام اقتصادی یک در که
حدود بتوانند تا مردم تا شده اند مختصر محدود و دولت های ولی قدرت کنند
نه خودشان تعیین کنند را خود سرنوشت نباشد جامعه که مخالف منافع امکان

دولتی. سازمانهای یا افراد
قرار بازار" "اقتصاد نظام تاثیر تحت سخت گنجی آقای که بود معتقد دیگری شخص
در دولت دخالت که کنند می فکر در آمریکا خواهان جمهوری مانند به اندو گرفته
حالیکه در کنند. می تقبیح "سوسیالیسم" بنام آنرا و نیست پسندیده مردم امور
را زندگی زیست، محیط آموزش و پرورش عمومی و حفظ و اجتماعی های بیمه
کم افراد و بیماران و زنان کودکان و خصوصا سالمندان و مردم از کثیری عده برای
را زمان عقربه که کوشند می خواهان جمهوری حال اند، ساخته تر راحت بضاعت
این آیا بیافزایند. خود ثروت بر بگیرند و مردم را از مزایا این تمام و برانند عقب به
شما مسلمان پرسیدند اگر گنجی آقای ایشان از است؟ عادالنه و منصفانه فکر طرز
گنجی در جواب آقای ندارد؟ اهمیت اجتماعی" "عدالت برایتان هستید پس چرا
کلمات این ولی اعتقاد دارند "عدالت اجتماعی" به داشتندکه ایشان اظهار ایشان
فرزندانشان و خود و برای کرده اند کار عمری هستند. کسانی که نسبی ارزش دارای
عمر طول در هایشان کوشش از ثمره توانند طبیعتا نمی اند اندوخته ای سرمایه
دولت به مالیات به عنوان را آن ای از بخش عمده یا و آنرا بگذرند راحتی به خود
فرصت که می آید وقتی بوجود اجتماعی عدالت نظر ثروتمندان از نقطه بپردازند.

باشد. داشته وجود اجتماعی اعتالی متساوی برای یادگیری و های
عمل در که داشت و اظهار کرد اعتراض گنجی پاسخ آقای این به دیگری شخص
فقیری خانواده در کودکی اگر نیست. یکسان انسانها همه برای موجود امکانات

متخصصین دعوت انجمن که به مشهور نویسنده و گنجی روزنامه نگار اکبر آقای
عنوان  تحت جالبی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱ بیانات روز در بودند آمده دیگو سن به ایرانی
صحبت پاینی بخش ایراد فرمود. نشد" نایل حکومت دموکراتیک یک به ایران "چرا

داشت. و پاسخ حاضرین اختصاص به پرسش ایشان های
ابتدای فعالیتهای  وی در آمد. قزوین بدنیا در شهر میالدی ۱۹۶۰ در سال اکبر گنجی
با  مخالفت  به   ۱۹۹۰ های سال در  ولی بود  اسالمی انقالب طرفدار اش سیاسی
که حکومتی مخالفتش با مورد مهمی در نشر رساله با و اسالمی برخاست جمهوری
که خواست این حکومت بود از مخالفین زیر پا گذاشته را و بیان مطبوعات آزادی
انداخته زندان اوین به بار چند او کنند. اغاز را رژیم این علیه و قیام خیزند پا به
بمیان پا المللی بین انسان دوست مجامع شد که موجب غذایش اعتصاب و شد
آغاز مهاجرت را زندگی و آمد آمریکا به سرانجام او دهند. نجات را و او گذاشته
شود. نمی ترک اش روزه نماز و است و اسالم راستین معتقد به کماکان کرد. او
تواند نمی کند می مبارزه هدف آن به نیل برای و دارد اعتقاد دموکراسی به وی
از بسیاری بیاندازد. خطر به دوباره را جانش آنکه بدون گردد باز خود مملکت به
او نصیب و جوایز بسیاری نامیده اند خود را "تبعه افتخاری" اروپایی وی کشورهای
که دموکراسی" به رسیدن راه در "ایران عنوان تحت است کتابی مولف او اند. کرده
خالصه به اینک است. زنان آزادی و حقوق بشر مورد در جالبی بسیار مطالب حاوی
دور به اسالمی حکومت تفاسیر به عقیده ایشان پردازیم. می ایشان سخنان از ای

است. مکانی و زمانی شرایط از
گذشته، قرون از هیچیک در ایران سیاسی تاریخ که گفت توان می اختصار بطور
یا قبیله هر خود ندیده است. به را مردم" بر معنای حکومت "مردم به دموکراسی
تر نسبتا مالیم رهبر توانسته است بیرحم بوده و خشن سرداری دارای ای که طایفه
ایران در سالطین حکومت کند. سلطنت ادعای خود و بردارد بین از را طایفه حاکم
حکام از و استبداد جز ظلم چیزی مردم و است متمادی ادامه داشته قرون برای
و خنجر شمشیر و به خود "عادالنه" احکام برای نیز "عادل" اند. حاکم ندیده خود
مت حکو نوع این از متاثر ایران مردم عامه فرهنگ است. شده می متوسل تفنگ
نتیجه سالطین حکومت جزییات گنجی پس از شرح اکبر آقای است. مستبد های
ایران محسوب به غرب تمدن واردات از بشر حقوق و دموکراسی مفاهیم گرفتند که
بسط و آمریکایی اروپایی و های فرهنگ با ایرانیان بیشتر اشنایی هرچه شوند.با می
تکنولوژی ورود با خارج کشورهای به ایرانیان سفرهای و مدرن پرورش و آموزش
روند این شده است. ولی ظاهر ایران در دموکراسی عالیم و آثار حدودی جدید تا
جلسه این سخنران نرسیده است. خود کمال مرحله و به است رشد حال در هنوز
است معتقد و داند نمی بیشتر قدرت کسب برای قدرتها موازنه جز چیزی را سیاست
استقالل و اند نشده از یکدیگر تفکیک مجریه و قضاییه و مقننه قوای که زمانی تا
برقراری که به اند نتوانسته و ادامه خواهد یافت سالطین حکومت اند نیافته کامل

بیانجامند. ایران در دمکراسی و آزادی
ذخایر نفت در کشور اقتصادی قدرت منبع ایران در که داشتند اظهار آقای گنجی
مردم امور کلیه بر است و حاکم ایران دولت سیاسی اقتصادی و نظام در است.
سرمایه مالک دموکراتیک مردم حالیکه در یک نظام در می کند. دخالت یا نظارت
پارلمان خود در نمایندگان از دولت مالیات به پرداخت با و کشورشان هستند های
دهند. انجام است مردم مفید اکثریت برای که را که کارهایی خواهند می کنگره یا
ولی چون است نفتی ذخایر دارای که  بردند نام نروژ  کشور از ایشان نمونه برای 
تا برای سنین گیرد می مالیات مردم از فقط است دموکراتیک دارای نوعی حکومت
ذخایری مردم تربیت و تعلیم و بهداشت و سالمت و عمومی رفاه و  بازنشستگی
از دولت و آزادند خود زندگی به مربوط تصمیمات اتخاذ در نروژ مردم بوجود بیاورد.
کنند. در می تعیین خودشان را حکومتشان های مشی خط و هراسند خود نمی
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۲۹ ۱۳۶  آذر - دی  ۱۳۹۰  شماره

نمی طبعا نمی کند دریافت و کافی صحیح و تربیت تعلیم تنها بیاید نه دنیا به
بیشتر تربیت و تعلیم از شده و بزرگ مرفهی در خانواده که دیگری کودک با تواند
و فرصتها دارای ای عده زندگی در کند.  رقابت  است بوده برخوردار بهتری و
طول و در می پردازند دیگران استثمار به و شوند می دیگر از عده امکانات بیشتری
قلیلی عده ظلم و موجب اجحاف مردم قاطبه و سرمایه داران بین اختالف زمان

می گردند. چیز کم یا چیز بی مردم اکثریت بر کالن دار سرمایه
"توسعه کشورهای امور در دخالتشان و بزرگ داران سرمایه قدرت به دیگری فرد
و سیاست و اقتصاد عصری که جهانی شدن به عقیده وی در کرد، اشاره نیافته"
قسمت اعظم تدریج تمام یا به یابد توسعه می بیشتر پرورش دارد هرچه آموزش و
سرکوب محروم جهان را و توده های شد یکدیگر متحد خواهند ثروتمندان جهان با
الزاما بودند کرده اشاره آن گفتارشان به گنجی در آقای که سرکوبی کرد خواهند
آزاد نیز بازار خصوصی این بخش بلکه صورت نگیرد است ممکن توسط دولتها

ساقط کند. هستی از را جهان بضاعت کم مردم یا زارعین ممکن است

صالحی: عمران خاطرات میان از
 

خودم هستم
پشت که رحمانی نصرت  زدند.  می قدم نادری خیابان در زیبا  خانم  دو روز یک

رحمانی! نصرت آقای زد: داد بود، سرشان
کردند. نگاه را و او برگشتند ها خانم

هستم! خودم گفت: نصرت
 

معین
دیدم. را براهنی دانشگاه، دکتر رضا جلو روز یک

و شدم خوشحال خیلی گوشم گفت: معین ششصد تومن. زیر آمد نفر یک گفت:
به طرف تومن. می شد صد جلدش معین، هر فرهنگ شش جلدی تعجب کردم.
کاست نوار چشم، از دور گوشه ای در شدیم. وارد پاساژی هم با خواهم. می گفتم

من داد. به یواشکی و آورد در جیبش از را معین خواننده
 

دست انبر
انبر پرسید: و شد وارد یکی که بودیم نشسته ابتکار انتشارات در شاملو احمد با

دارید؟ دست
خواهید؟! می جلد چندمش را گفت: شاملو

 
مقدمه

این ندارد. های شعر فروش خوبی کتاب این روزها می گفت:  احمدی احمدرضا
هایم کتاب برای کنم خواهش تهرانی" هدیه " یا " دایی علی " از خواهم می دفعه

بنویسند. مقدمه
 

اشتباه
وقتی گرفتند. اشتباه می هم با علی صالحی را سید و من خیلی ها سوئد سفر در
او به خواندم، می وقتی من طنز کردند، می از من تعریف خواند می شعر صالحی

می دادند! فحش
 

داستان و شعر
دیگر داستان چرا نوشتی، می هم داستان زمانی پرسیدند: سپانلو محمد علی از

نویسی؟ نمی
اگر ۱۵  اما ام، نوشته بلند شعر یک گویند می بنویسم، شعر ۱۵ صفحه گفت: من اگر

ای! نوشته کوتاه یک داستان می گویند بنویسم، داستان صفحه
 

ساختار
ساختار " که می گفتیم را شعرمان خودمان برای گفت داشتیم می لنگرودی شمس
گفتند دفعه این کردیم. گرایی و ساختار کشیدیم زحمت ها مدت شد. مد " گرایی

کرد. ساختار شکنی " شعر باید " در
 

فهم شعر
که بگوییم شعر طوری خواستیم می ما شاه زمان در گفت: می براهنی رضا دکتر
فهمیدند مردم نمی شد، یعنی ساواک نفهمد. کار بر عکس می بفهمند، اما مردم

فهمید! می ساواک و
 
ا

پیرامون سخنرانی
دیگو  سن در گنجی  اکبر

پور فتاحی احمد دکتر نوشته:




