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یادداشت

کنم که آرزو و بگويم تبريک گرامی خوانندگان دوستان و به ميالدی را نو سال چيز اجازه بدهيد آغاز از هر قبل
و  ايرانيان مدير مدرسه عنوان به کارم من بخاطر بياورد. دوستان، ارمغان به و بهروزی سالمت همه برای ٢٠١١ سال
بسياری از با اجتماعی و فرهنگی کارهای به عالقه خودم بخاطر همچنين ايرانيان و کانون فرهنگی مسئولين از يکی
گاهی چند از هر ولی دهم اختصاص خودم درددل های صفحه را به خواهم اين نمی چند هر هستم. تماس در ايرانيان
با من دارم. سراغ که هستيد کسانی ترين با صالحيت و بهترين که شما دلی کنم. چرا درد که با شما ندارم ای چاره
را ايرانی سرش فالن که گويد می کسی وقتی مثال هستم. مخالف می دهد عموميت را منفی پديده هر که ای شيوه
نبايد جماعت ايرانی "با يا و همه همينطورند" ها "ايرانی که گويند همدردی می برای ای عده گذاشته بالفاصله کاله
نزد "هنر اعتقاد دارند که کسانی که با همين ترتيب به رود. جوی نمی يک توی اصال آبم با اينها من کرد". معامله
هم من شدت مساله دارم. به گرفتارند هم پرستی ايران و شونيسم به که کسانی و و ايرانوفيل ها و بس" ايرانيانست
دارای هم ايرانی فرهنگ ادعا همين بر اساس دارند. بد خوب و ديگر همه اقوام مثل هم ايرانيان که معتقدم شما مثل
آن کنيم. انتخاب داريم که و داشته را عنوان نسل مهاجر اين موقعيت به ما است. بد جنبه های و خوب های جنبه
ديگر نکته اجرا کنيم. تقويت و آنرا مثبت و جنبه های به کنار بگذاريم تدريجا دارد بار منفی را که فرهنگ از قسمت
که کند درز بيرون به نبايد و بماند خودمان بين بايد فرهنگی منفی های جنبه که معتقدند ايرانيان از بسياری اينکه
بين نويسم "که می فارسی را به درد دلم هم من همين برای خطر نيندازد! را به ساله مان پانصد و دو هزار آبروی

بماند"! خودمان
جامه ديگو دارد سن در ايرانی جامعه آرزوهای ديرينه از يکی کردم که عرض حضورتان پيک پيش يادداشت شماره در
قول آنجا در داشت. خواهند خود آن از ای خانه ايرانيان مدرسه و مرکزی ايرانيان جامعه زودی به و پوشد می عمل
که کرديم را پيدا ملکی پيش ماه چند که قرار بود اين از داستان دهم. باری، قرار تحوالت اين جريان در شما را دادم
بررسی و تحقيق به مديره هيات از اعضای تن ماه چند چهار بود. حدود هدف دارا اين برای را آل ايده شرايط تمام
در ملک که صاحب بود که اين اشکال تنها ديدند. مساعد ملک اين خريد برای را شرايط همه پرداختند و درباره آن
قيمت حداکثر ما کار هم اين بفروشد. برای (آکشن) حراج بصورت آنرا می خواست بود ادارات دولتی از يکی واقع
بودند. ديگر شخص دو و کليسا رقبايمان يک کرديم. شرکت حراج در موعود و روز کرده تعيين خود برای را مقبول
آرزوی که به بود محرز برايمان ديگر کردند. خالی را ميدان افراد از يکی و کليسا بالفاصله شد، شروع حراج وقتی
شد سبز سرم روی شاخ تا دو می برد. باال مرتب نفر دارد قيمت را يک که شديم ناگهان متوجه ايم. ديرينه رسيده
است کسی "دوستان" از يکی ايشان ديدم درآمد وقتی هم ديگر شاخ دو تا بالفاصله طرف ايرانی است. که ديدم وقتی
هر بوده ايم. موقعيتی چنين دنبال به سالهاست داند ما می کسی که آشناست. ايرانيان مدرسه و کانون بخوبی با که
کشيده کناری به را شده. او فراموشی گرفتار شايد طرف کردم برد. فکر می باالتر طرف آنرا گذاشتيم می ما قيمت چه
فقط لبخند طرف خواهيم. ايرانيان می مرکز و مدرسه ما برای را اينجا کنی؟ می که کاری است چه اين فالنی، گفتم و
رفته ما! برباد آرزوی از اين هم شد! تمام نرسيديم. هم پايش گرد به ما ديگر که برد باال را آنچنان قيمت اين بار و زد

به خانه اول. بازگشتيم دوباره شود. نصيبمان موقعيتی چنين ديگر محال است
انسان که و حيف کاری اند همين ها برسند که ايرانی نتيجه شايد به اين شنوند می را که اين قصه دوستان برخی
مرکز تر اين کوچک مقياس در حتی طور شده هر که کرد راغب شدت به را مساله ما اين ولی دهد. آنها انجام برای
دهيم ياد فرزندانمان نيستند. به آنطور ها ايرانی همه که کنيم ثابت و بگذاريم آينده نسل های برای و کنيم برپا را
فرهنگ به ما اگر کرد. فکر آن آينده و به منافع جامعه کوچکمان و پوشيد چشم شخصی منافع از شود می چگونه که
ايرانی خود هويت به آنها و فرزندان فرزندانمان خواهيم می اگر داريم، می دوست پارسی را زبان اگر داريم، عالقه پويا

کنيم. را برپا اين مرکز و بکنيم گذشتگی از خود قدری بيشتر بايد کنند، آن افتخار به باشند و آشنا
کرد. خواهد کمک مادری زبان و حفظ فرهنگ و زيادی به پاسداری حدود فرهنگی تا مرکز يک داشتن که معتقديم ما

گروهی باشد. کارهای و ها همايی گرد برای مکانی متنوع و مجهز، کالسهای يک کتابخانه دارای که مرکزی
و محافل در تبار ايرانی نوجوانان و جوانان مشخص حضور متوجه هم شما که دارم اطمينان گرامی، دوستان
تقويت ايران نافرجام سال گذشته انتخابات و سبز جنبش ثمرات از يکی ايد. شده ماه های اخير در ها گردهمايی
آبا سرزمين در مورد فراگيری تشنه اينان بوده است. نوجوانان جوانان و ميان در گرائی و فرهنگ بودن ايرانی حس
گرفته اين شهر شکل در جوان و دانشجوئی تشکل چندين گذشته ماه چند در اند. خويش و حفظ هويت اجدادی و
است. بی سابقه بوده تاکنون امر هستيم. اين روبرو جوان داوطلب نيروهای با سيل ايرانيان در مدرسه امسال ما است.
مرکز يک داشتن دليل همين به کرد. استفاده بايد انرژی اين از هستند. جامعه به خدمت و يادگيری تشنه جوانان اين
"هموطن" در مورد آن بپوشانيم عمل جامه اين مهم به يکديگر به ياری بيائيد است. کرده اهميت خاصی پيدا منسجم
نوک از فراتر قدری که بگيرند هم ياد آنها روزی است. اميدوارم اندک بسيار تعداد آنها خوشبختانه نباشيد. نگران هم

ببينند. را خود شخصی منافع و دماغ
 Vessel handle in the form of a winged ibex with its hooves

resting on a mask of Silenus. 4th century BC

پاریس لوور در موزٔه طالیی(هخامنشی) بالدار بز
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مشترکا مهرگان با بنياد ايرانيان فرهنگی بار کانون اولين برای امسال
مريات  در هتل ١٩ دسامبر در برنامه کردند. اين برگزار يلدا را شب برنامه

هاشمی خانم همکاری زيبايی با بسيار سفره يلدای شد. برگزار دلمار
ترتيب بنياد مهرگان که توسط خانگی با شام بود. پذيرايی شده چيده

سيقی زيبای مو قطعه چندين شام از قبل رسيد. انجام به شده بود داده
شد اجرا زاده اعتماد و معينی صادقيان، آقايان هنرمندان توسط سنتی

بر خود زيبای بسيار أل با آهنگهای جی دی و محسن جی دی سپس و
افزودند. جشن اين شکوه

اخبار کانون
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کنید جاودانه را عزیزانتان و خود نام

فرهنگی ايجاد مرکز جهت کمک به مايل گرامی اگر دوستان
حاصل فرماييد. تماس ما با هستيد ديگو ايرانيان سن

Phone: 858-653-0336
E-mail: pcc@pccsd.org

چند بررسی مشغول اکنون هم ايرانيان، فرهنگی کانون ساختمان کميته
ايرانيان ”مرکز نهائی يا و ای جوابگوی مرحله بتواند که است مختلف ساختمان
حد متوسط و هدف يک برای خود يک هدف حداقل، کميته سن ديگو“ باشد.

است: نموده شرح تعيين اين را به حداکثر هدف يک
دو  دارای که بنا فوت مربع زير هزار با حدود سه است ساختمانی حداقل: اين

سالن يک و مختلف و کالسهای کتابخانه برای اتاق بزرگ اتاق برای دفتر. يک
نفر. گنجايش۱۰۰ تا ۱۵۰ با اجتماعات

برای  محلی بزرگتر دفتر، برای اتاق چند از ساختمان گذشته متوسط: اين
در ديگر های فعاليت يا ايرانيان و مدرسه درس برای کالس چندين کتابخانه،

اجتماعات با سالن يک و و مادر بزرگ ها پدر بزرگ ها برای جمله از طول هفته
شود. می شامل را چهار صد نفر تا سيصد گنجايش

همچنين  و و بزرگتر بهتر مقياس به متوسط موارد حد تمام حداکثر: شامل
روزمره آن مخارج از درآمد به بيزنس های ايرانی است که برای اجاره هائی محل

کرد. تامين بتوان را کانون های فعاليت و
هدف برای ما برآورد امالک، قيمت سقوط و سابقه بی اوضاع درنظر گرفتن با
حداکثر و هدف دالر مليون حدود دو هدف متوسط حداقل پانصد هزار دالر،

باشد. دالر می ميليون حدود پنج
بستگی  کامال اين شود. برقرار مرکز اين آينده ماه ۶ ظرف که اينست ما هدف
کنيم. کمک  آوری جمع پول باشيم توانسته مقدار ۶ ماه چه پايان در که دارد

خواهد برخوردار نيز مالياتی معافيت واز شود می پذيرفته حدی هر در شما های
بود.

است: به اين شرح به عزيزانتان و شما نام شدن ماندگار برای طرح پيشنهادی ما
شد. ماندگار خواهد و موارد زير حک از يکی نام شما در شما کمک مالی تناسب

دالر هزار مبلغ يک به های ورودی ساختمان هر (کاشی) آجر -
دالر هزار درسی هر يک پنجاه کالسهای -

دالر هزار يکصد حداقل کتابخانه -
دالر هزار دويست حداقل اجتماعات سالن -

وی بنام کند مرکز تامين را ساختمان هزيه کل درصد هفتاد بيش از کسی اگر -
شد. خواهد نامگذاری وی انتخاب به يا و

بلکه بود خواهد هموطنان شما و عزيزانتان و کليه خدمت در تنها نه مرکز اين
آشنا پارسی زبان ايرانی و فرهنگ با بخواهند که کسانی آينده و های نسل برای

شوند مرکزی ماندگار خواهد بود.
ما را مهم اين در بتوانند که شناسيد می را کسانی يا هستيد کمک به اگر مايل

فرمائيد. حاصل تماس ما با زودتر هرچه لطفا کنند ياری
                                                                                                 

ساختمان – کانون فرهنگی ايرانيان کميته سپاس، با     
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سپس ؟ است ايرانی ايرانی ميداند را خود هرکه است يا ايرانی است شده متولد
آن هم جزو حومه است يا ديگو سن شهر منظور آيا تعريف ميشود. سن ديگو کلمه
ديگو سن ايرانيان جامعه از برداری نمونه مساله کلمات، دقيق تعريف از پس است.
کننده شرکت افراد و تعداد بيشتر برداری وسعت نمونه چه هر . ميشود مطرح
روش بکارگيری از پس ميباشد. تر واقعيت نزديک به نتيجه مسلما باشند تر افزون
مورد محل های در و ميگردد تهيه هايی پرسشنامه طرح سواالت، و آماری های
دقيق بررسی و ها پرسشنامه آوری جمع با نهايی مرحله در . ميشود پخش نظر

که  گونه بدين . ميگردد بيان ٩٩ درصد احتمال با وضعيت باالترين در نتيجه
ايرانيان  مثال ٧٧ درصد که داشت اعالم ميتوان اطمينان ضريب درصد ٩٩ با "
ميتوان اعالم از اين ترجيح ميدهند". تويوتا را به بنز ديگو ماشين سن شهر مقيم

 ٩٩ احتمال با نظر مورد فصل و بخصوص زمان در که گرفت نتيجه سادگی به
برای مثال  ديگو سن شهر مقيم ايرانيان ٧٧ درصد  فقط ١٠٠درصد) درصد (نه
بوسيله و ديگر  فصل در مطالعه همين .مسلما ميدهند ترجيح تويوتا به  را بنز
آگاهی اين داشتن با آورد. بوجود ديگری نتايج ميتواند ديگر آمارگيری شرکت
" اين که ميشنويد هموطنی  از زبان و نشسته ايد در مجلسی که تصور فرمائيد
دوست دارند" را بنز ايرانيها ماشين همه که مسلم است ندارد. ديگر سئوال که
ديگر و از بشنويم يک گوش را از گفتار آيا.حق داريم اينگونه درچنين موقعی .
علمی و آماری اساس و پايه که راهنمائی کنيم چون خود ذهن از بيرون به گوش

خير؟ يا ندارد
را نظرات خود و ميگيرند تماس من با خواننده دوست چند انتشارمجله پس از اغلب
اين دوستان توجه از قدردانی بيان ميدارند. ضمن صفحه اين های مورد نوشته در
شما حاال خواهند داد که" قرار مورد موعظه مرا شايد بار اين  که  حدس ميزنم
از لغت استفاده با که جمالتی شنيدن با خودمان ايرانيها ما نگيريد. سخت خيلی
. نميگيريم" جدی خيلی را اين کلمه و فرحزاد ميرويم به اند شده ساخته "همه"
باشد ولی داشته هم از واقعيت رنگی خواننده اين دوستان احتمالی گفتار شايد هم
واظهار داستان گوئی حيطه از ديد مطلق گرايی اين که است از زمانی من نگرانی
مطلق عبارتی به سياسی کشيده شود. دايره مسايل اجتماعی و به عادی نظرهای
ئی گوينده طرف از که بجا کالم يک مشاهده از و نهادينه شود ما ذهن در گرايی
تمام دارای حتما شخص که اين و فکر کنيم آسمان ببريم به را وی ميشود ادا
عدم نگاه است. ما اتفاق افتاده تاريخ در بارها اين تجربه تلخ است. خصايل انسانی
ما که از را انچه شدن جو حاکم گرفتار يا و زودگذر شدن احساسات و اسير دقيق
نظرات نابخردانه خرد محکوم به بيان و بس انسان بی است ميسازد "خرد" دور

باشد. ميتواند بسيار های ناهنجاری ريشه خود که است
کرد؟ بايد چه ابراز نظراتی از چنين جستن دوری برای

نماييم تربيت تمرين و ممارست با را ذهن که باشد اين ميتواند پيشنهادی راه يک
ساده مسلما اين کار جامعه. کل نه بدانيم اجتماع از ناچيزی را فقط بخش خود که
نياز به مزمن های دست دادن عادت از بود. نيز نخواهد

. داشت خواهد زيادی انرژی صرف
مکالمات روزمره تا در کنيم اينکه سعی پيشنهاد دوم
و جوييم  دوری بشدت کلمه "همه"  بردن بکار خود از
"شايد" از دهيم قرار استفاده مورد را کلمه اين بايد اگر
گمان به مانند: کوتاهی جمالت از استفاده بهره بگيريم.
"همه" جايگزين را  نکنم اشتباه اگر ميرسد،  بنظر من،

. نمائيم
                                   بقيه در صفحه ٢١

خبازيان رضا مهتاب نور زیر
نوشابه هيچ هيچگاه  و بود کوال پپسی مزه شيفته و عاشق  که داشتم دوستی
سعی اصرار با او نميداد. جادويی ترجيح نظر خودش، از نوشابه، اين به را ديگری
طعم از وی مانند حتما عاقلی انسان هر بلکه وی تنها نه که بقبوالند ما به ميکرد
دوست را پپسی کس مزه هر که داشت اعتقاد جدا او می برد. لذت بسيار پپسی
معرفی کند. روانشناس به دکتر را حتما خود و بايد است احساسی بی ندارد آدم
پای به را و آنها آمد می دار خنده او های ادعا و ها حرف آن روزگار، در من نظر به
تر پخته کمی که ميدادم. بعدها ربط آور سکر نوشابه به اين حدش از زياده عالقه
روش که شدم کنم متوجه پاره پيراهن چند تا يافتم قدما فرصت قول به و شدم
، را فکر طرز همان گداری و گاه و نيست غريبه هم خيلی قديمی دوست اين
اين حد از بيش تکرار ميتوان يافت. مختلف در افراد ديگر های صورت به منتها
مهتاب يی را مطرح ساخت که ميخواهم در زير نور در ذهن من نکته مشاهدات

کنم. موردش صحبت در شما شماره با اين
تقريبا جمله اين با ميل دارم کنم آشنا بيشتر عمق مشکل با را شما اينکه برای
رودست به افکارمان بخشيدن تعميم در ايرانی ها ما عموما که "گويا کنم آغاز غلط
که ميشنويم گاه کنيم  بيشتری توجه دوستانمان و خود بيانات به  اگر نداريم".
بد فيلم اين  از "همه که:  ميدهد  داد سخن  و است  نشسته  محفلی در  دوستی
آسوده راحت و چنان هستند". سبزی قرمه طعم عاشق ايرانيها "همه ميگويند" يا
هم قابل شک خودش برای استفاده ميکند که موضوع حتی را اين کلمه "همه"
با که تلويزيونی يا  راديوئی های برنامه در بسياری دفعات نميباشد.  ترديد و
به يا بيننده شنونده شخص که دارند ميشنوم تلفنی مستقيم مخاطبانشان تماس
ميدهد چنان تعميم پديده يک از را خود شخصی نظر و فکر برداشت يا راحتی
بيان را نظر اين دارد جرئتی چه با هموطن اين که ميماند چهارشاخ آدمی که
کلمه از خود بندی جمله در نوعی به دارد رضايت احساس يی برنامه از اگر ميکند.
تا "همه يا صدای شماييم"  عاشق ايرانيها ما همه و ميگويد" استفاده ميکند "همه"
اين جمالت بيان با کنيم". می شماری لحظه جنابعالی برنامه مقرر رسيدن ساعت

را. برنامه صاحب هم و ميدهد سوق بيراهه به را خود هم
آشنايی عدم شايد مهمترين آن، که است عامل چند مشکلی در چنين وجود دليل
"ما عبارت با را مطلب اين بنده که خود همه از باشد. اول آمار و تحقيق علم با ما
کار اين کنم. بيان تحقيق شده يک آمار با اينکه آنرا ام بدون کرده شروع ايرانيها"
توجه تا ام نکرده اصالح انرا مخصوصا ولی است گرفته انجام ناخودآگاه گرچه بطور
بودنش نشانه ناخودآگاه همين دهم. سوق آرام و ساکت فاجعه اين عمق را به شما

است. کرده رسوب يی گونه به ما و من در که است فرهنگی تاثيرات از
تدريس علمی مراکز گوناگون در يک علم روزها بعنوان اين آمار، که با نبودن آشنا
بلکه شخصی روابط نه تنها در غريبی و عجيب باليای بروز موجب ميتواند ميشود،
اين مضرات ترين مرسوم و ترين ساده  نيز بشود. سياسی و اجتماعی روابط در
سرمايه تمام گاه که ميبينيم شغلی های شکست در را آمار علم با آشنائی عدم

محل يک در مغازه کردن يک باز ميدهد. از هدر به را ما
اجتماعی غريب و عجيب اظهارنظرهای تا بگيريد نامناسب
در جان آنچنانی های دوستی کردن برقرار از سياسی. و

بعدی. آسيب پر تا مرافعه های بگيريم قالب يک
و نيست" مطلق چيز "هيچ که اينست آمار درس اولين
مطرح فرضيه عنوان يک به بايد اول پديده يی و هرادعا
آماری مورد گوناگون از روش های استفاده با و سپس شود
تعريف اطمينان ضريب يک درنهايت با و گيرد قرار تحقيق

گردد. رد يا اثبات شده
به ديگو سن مقيم ايرانيان عالقه  ميزان اگر مثال برای
اول باشد،  نظر در سواری ماشين بخصوصی نوع خريد 
ايران در که هر آيا قرار ميگيرد. تعريف مورد ايرانی کلمه
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معرفی کتاب          
مریم ایروانیان  از:

سیب درخت پایان
نوشين ساالری

حوض و حياط اش پنجره از که گذاشتيم جلوئی رادراتاق جان خانم "...تخت
که زمانی می داد.يوريک نّقاش رنگ بوی پيدا باشد.خانه هنوز نهال سيب و
ديوارها هميشه به انگار آفتاب زده بود که را رنگی خانه سرهنگ بود سرباز

بود..." تختش درازکشيده جان روی تابيد.خانم می

کتابش  های آدم دور است وسرگذشت چندان زمان های نه راوی  نوشين ساالری
کتاب تماشاخانه دوست نرسيده!... به و مانده از يارجدا ماست؛ نسل سرگشته سرگذشت
ايفای نقش برای که نسل پدران وماران ما هستند آن يا از بازيگران که ايست سنتی
ای ما را خاطره نقل به و به کالمی يا آيند زمان در می غبار خود از البالی گرد و
های روزمّرگی با مائيم خود يا ؛ گردانند بازمی و برند می زندگی های دست دور به
آواره دوردست فرزندانمان که يا و چرخيدن- خود دور به باز چرخيدن و يکنواخت -

بازگردند: يم تا ببند را بايد چمدان هاشان نيامده و هنوز عالمند های

ديگر روزی بستم که می را هايمان بچه چمدان داشتم خانه آفتاب عصر در ..."
گشتند.سرهنگ گفته می بر ديگر دنيا آن سوی در شان زندگی و سر خانه به
دور که سالهای خيلی در چون ببندم من را هايشان بدهند چمدان بود که
می هرکسی از بهتر بودم و بسته چمدان او برای بود، بارها جوانی سروان او
که زندگی ای بيهوده ترتيب و نظم چه ببندم. ترتيب و نظم با دانستم چطور

شدم." می هم پير دانستنشان بی من و داده بود ياد بمن
و  اساسی نقشی کتاب اين پيوسته بهم و کوتاه های داستان در زمان وگذشت  ساعت
درميدان دنيا؛ سوی بلند سياه؛ درآن های پايه با ساعتی قديمی است گاه دارد. بنيادين
مدار زمين آخرين تا که اقيانوس کنار دنيا پايان در ای يخزده کوچک مرکزی شهر
در خانه ای اتاق داده ی شکم نمور و برديوار وگاه ساعتی فاصله دارد. پانزده دقيقه
داده تکان را آن  ِ پی کهنسال سيبی درخت های ريشه که واپيچ تهران پيچ های کوچه

می داد: نشان رفته را دست از های زمان ساعت خانه، صاحب  ِ سرهنگ به قول .

دوساعت افتاده است.هميشه از کار ساعت ديواری می گردم. بر اتاق "...به
شب باشد. نمی تواند چهار زند. ساعت جلو می دو ساعت يا که می ماند عقب
و باز می کنم را ای ساعت شيشه دانم.صفحه می های روز را از روشنائی اين

زند..." می ضربه شش ساعت گردانم. می را ها عقربه

جان، خود خانم اتاق گشوده پنجره روبروی بود؛ کوچک نهالی روزی که درخت سيب
و وبار داده بزرگ شده ها نسل است. با بزرگ وقديمی فاميل اعضای اين يکی از نيز
ديدار برای می کند زندگی دنيا سوی آن که دخترها از دختری بهار نشسته. و پائيز به
عموهای ؛ عمو نصير يکی از پرسد می که احوال اند. همه زير سايه سيب جمع و آمده

از  هستيم."  بعد هنوز ما اند. مرده ها بعضی اند. رفته ها بعضی مانده می گويد: "
پدر ها ، بگيرد.بچه عکس تا زير درخت بايستند که خواهد می همه از مهمانی دختر
که را ريشه ها و می ايستند شده جاکن و برآمده های روی کاشی پيرها و نيز ومادرها

کنند. زده لگدمی حياط بيرون ی ترک ها ميان از
مدار خلقيات زنان بر او های داستان اکثر و است تيزبين ای نويسنده ساالری  نوشين
ودلپذيراست شيرين آن تبعات و رويدادهای ساده زندگی تشريح در او قلم گردد. می
می زندگی کانادا ودر است ايرانيان مهاجر از خود او که دارد. روانشناختی بنائی وزير

می کشد: تحرير به رشته موشکافانه را سوی دنيا اين کند؛ زندگی

و بود رفته بودند.صبح ديدن اقيانوس به مرد بود، با آمده روز که آن "...فردای
هر و بود دختر بر شانه مرد دست بودند... شده تر بهم نزديک ناگهان مرد و او
ناگهان خاطره دنيا ديگر سوی آن های .آدم رفتند می راه سبز زير چتر دو
ای که بود..خانه شده بزرگ آن در که ای وخانه منير شده بودند،مادر،پدر،عمه

ميشد...." پيچ باز در و پيچ ای باريک کوچه رو به هايش پنجره

آمده به خواستگاری او که تهران ای  واز مرد ناشناخته می گويد خود سپس از دختر
خانواده زنان  ميان که  مچی از ساعت و بود شده  او شناخت شوهر بی هيچ و بود
عمه منيربه يا عمه ملوک روز عقدکنانش رسيد و می نسل ديگر به از نسلی پدری
مهربود سربه رازی جدائيش نبود. او شوهر ديگر حاال مرد که او بسته بود. از دست
دنيا آورده ور اين به را ها آن که مردانی دخترهائی دسته به حتی نمی خواست که
و شود. می سنگ کند عقب نگاه وبه گرداند بر سر اگر کرد که می فکر بگويد. بودند
فاميل از که جمعی يادگاری دسته آن عکس از و عمو سرهنگ خانه سيب درخت از

بود: گرفته

تر شده بودند ها پير ايستادند.سال بايستند و درخت از همه خواستم کنار .."
بيرون خاک زير از ای لرزه زمين انگار از پس زدند. می لبخند همه اين با و
يادگارشان تنها که کناردرخت و اند تکانده هايشان شانه از را اند؛غبار آمده

گرفتم..." عکس من اند. ايستاده است خاک اين بر
.
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ایروانیان مریم نظر زیر

  

سيمرغ
انديشه مرغان سحر در سيمرغ و پر بوی بال

رسيد ميدانچه به و خيابان پهنای به "قاف" دل از
ربای. دل وديده هوش و چنان با

گفتند: مرغان همه
           " خوشا ما

           که در آن سايه سيمرغ
                       سعادت را می پيمائيم

شدند." محروم خاطره از اين که پدرانمان دريغا و
اين، گفتند می مرغان همه

وهمای. حواصيل و تيهو و مرغابی و کبک

گفتند می چنين نيز ها باغ
گفتند می همين نيز مردمان

هاياهای. هق شان، هق با ، آميخته شان شادمانی

گفت: و آن گونه که شاعر می روزگاری شد
جای" از بجنبد سيمرغ و آمد مهرگان "

زحضور سيمرغ سو هر شده حاليا پر
است آمده تنگ مرغان همه بر زندگی

مردم شهر نيز بر
فزای. شده لحظه وپيکر سيمرغ پر و

باشد روزی چه گويند:"آن می همه
سيمرغ، آيد بر قاف سوی دگرباره که

سرای." به تنگی و برگی بی و آورده قحطی

جنبيد سيمرغ نخواهد که گفته باره چنين اين قصه
او پر فروغ و از فّر زر" زال" زاده

خود توانائی جادوئی به
-  تير گز از از دست قضا -       

است. شده رهنمونی
همگان، نه،چشم گشتاسب، نوباوه چشم

باش! نابينا واقعه اين در گو

! آی
را قومت خشم فرو خورده آن شاعر!

                              ازنو بسرای!
کدکنی شفيعی رضا محمد                                                    

ماهی
کنم فکر می من

من قلب نبوده هرگز
                 اين گونه 

                        گرم وسرخ:
کنم می احساس

زای مرگ شام دقايق اين بدترين در
خورشيد چشمه هزار چندين

                         در دل ام
يقين، از جوشد می

کنم می احساس
ياس زار شوره وگوشه اين کنار هر در

ناگهان شاداب جنگل هزار چندين
زمين رويد از می

گريز یِ  ماهی ای گمشده ای يقين آه
تو! به تو آينه لغزيده های برکه در

عشق، به سحر ام، اينک! آبگير صافی من
بجو! به من راهی آينه برکه های از

کنم فکر می من
نبوده هرگز

         دست من
         اين سان بزرگ و شاد

  
کنم می احساس

گون سرخ اشک آبُشر به من چشم در

نفس، کشد غروب سرودی بی خورشيد

کنم می احساس
رگم هر در

هر تپش قلب من  به     
                                  کنون

جرس زند می ئی قافله باش پندار

در از ام برهنه شبی آمد
                         چو روح آب

آينه دستش در و ماهی دو اش سينه در
هم. به خزه چون بو، خزه او خيس گيسوی

ياس آستان از کشيدم بر بانگ من
دهم!" نمی بازت ، يافته يقين ای آه "

                                               احمد شاملو
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کردم سر زلفش شد ، از ّطره طلب در دل
پيوست سرما اينک خوش او لب که: گفتا

جان برخاست سر کز دل بنشست بار خوشی با
بگسست جهان کز دو جهان پيوست دل و جان با

هشيار گه و مستم گه او روی غمزه از
هست گه و او گه نيستم زلف ّطره وز

حرفی کنم اظهار اسرار از خواستم می
سربست ِ سخن گفتم نترسيدم زاغيار

فخرالدين ابراهيم همدانی(عراقی)   

دانائی است شعر ،
می کند مسحور را که قلب

است شعری دانائی
می خواند ترانه در ذهن که

کنيم مسحور را انسان قلب بتوانيم اگر
دهيم، سر آواز ذهنش در همانگاه و

زيست. خواهد خدا سايه در او براستی

                             جبران خليل جبران

دوست ياد
خزان بريم رنج که ايم باغی نبوده
باغبان بريم تربيت و ابر مّنت ز

ِاو بود عّشاق  ِ نشانه دلی داغ ِ
بريم نشان نشانه تا به در بی اين ما

نش کشيد که کوه نيارد غمی ِ بار
بريم دلستان ِ صنم آن ِ بارگاه تا

ما به ازکرم هما داده وپرکه بال وين
بريم سوی آشيان نه باد ور بشکسته

شايگان گنج مدار که اين روا رب يا
بريم آن و اين سوی دست و ما همراه

ايم گشته گير زمين خواروزارو چند هر
ِ آسمان بريم سوی روزی مباد دست

سروری رنج ِ و غم نمی دهند مارا
گمان بريم اين خود سعادت در حاشا که

توست جانفزای لب ياد به خوردنی خون
بريم ارغوان ِ می سوی  دست گاه گر

جام به زلف و درازی بگذشت گاه دست
بريم جان دامان به دست که آن وقت شد

رو بزن الله ای شد کهنه وداغ درد اين
اين داستان بريم از که حّظی راهی دگر

عماد بود دوست حرامت  ِ ياد که باّهللا
بريم جهان زين اگر چيزی دوست ياد جز

                                               عماد خراسانی

دست يارم قدحی در پرده برون آمد از
بشکست ما توبه ،هم بدريد ما پرده هم

شيدا گشتيم همه  زيبا،   ِ بنمود رخ
بنشست ما بر آمد ما از نماند هيچ چون

برخاست دل ما گرهی بگشاد بند از زلفش
زلفش بست سر وندر برداشت زجهان جان دل

حيران مانديم همه زلفش ِ سر دام در
سرمست گشتيم همه لب لعلش جام وز

چنگ او زد چون دل در ّطره دست بشد از
دست بيابد هرچه در حيرت از زند غرقه

شد حيران دل بند زلفش سلسله چون
وارست ما هستی وز عالم از شد آزاد
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ایرانیان در مدرسه یلدا شب جشن
و  انجمن خانه شد. ١١ دسامبر برگزار شنبه شب در ايرانيان جشن مدرسه
خانواده آنها و مدرسه آموزان دانش برای باشکوهی جشن هم مدرسه امسال
و بستگان  آموزان از دانش ٣٠٠ نفر از بيش شب اين بود. در گرفته نظر در

کرده تهيه والدين خود که دسرها و غذاها انواع با که داشتند شرکت آنها
توانستند می دانش آموزان بود که جشن طوری شدند. محل پذيرائی بودند

به ها ابتدا بچه آنجا استفاده کنند. در های مختلف در امکانات بازی از
کرد. را هدايت می آنها جوليس جی دی که بازی گروهی پرداختند چند

صرف شام، از بعد کردند. می دريافت جوايزی مسابقه برندگان هر دوره در
رابطه در مدرسه مدير صدر علی آقای توسط که به سواالتی آموزان دانش
که آموزانی کرد پاسخ گفتند دانش و مراسم يلدا مطرح سنتی جشنهای با
دانش در قسمت دوم گرفتند. دادند جايزه می می سواالت پاسخ درست به
و پايکوبی رقص به ها مادر بزرگ پدر بزرگ و همراه با مادرها و پدر آموزان

با اين برنامه مسئوليت پرداختند. جوليس جی دی آهنگهای انتخابی با
و موفق برنامه اين والدين از تعدادی همياری با که بود سپهرآرا نازنين خانم

رسيد. انجام به را ماندنی ياد به

سپتامبر يازده يلدا در شب در جشن نتوانسته بودند آموزانی که دانش برای
ديگری  مراسم مدرسه محل در ١٦ دسامبر پنجشنبه در روز کنند شرکت
رشته برای حاضرين آش داوطلب والدين از تعدادی هر سال شد. مثل برپا

اين در بودند. کرده تهيه و ميوه با اجيل همراه ديگر خوشمزه غذاهای و
صحبت کردند آن مراسم و يلدا مورد در آموزان دانش از تن چند برنامه هم

پرداختند. مرغ" تخم مثل "مرغ و بازی چند به سپس و
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هر ناتوان بخش نام توان به
بخشنده مهربان خداوند  

باال برای که کسانی تمام و صدر آقای زحمات از تشکر با
از هر نقطه در پارسی فرزندان ايران سطح دانش بردن

مهربانانه را مهم اين خود ناپذير خستگی تالش با جهان
ميگيرند. پی

 1 پيشرفته گروه کالسی پروژه به مربوط فوق تصاوير
پروژه به کار مربوط که دستور دوم اول و های شعبه در

جشنهای بود از ايران يا بزرگداشت تصاويری شامل
تصوير شدند. برگزار ديگو سن شهر در ايرانی که

با ايران تاريخی در از مکان منظرهای شامل میبايست
ايرانی در جشنهای آنها حضور يا آموزان و دانش حضور

باشد.

کالس دو در گروه دو بين مسابقه صورت به پروژه اين
. است جغرافيا مربوط به درس و شد برگزار

تمام از اين دو کالس آموزگار الزم می دانم به عنوان
يک عضو عنوان به که اکنون مرا عزيزم دانش آموزان
مشتاقانه و پذيرفتهاند صميمی و بزرگ خانواده اين از

کنم. حاال تشکر دادند انجام درستی به را تمام تحقيقات
و هر پنجشنبه که آنهاست دوستان از باران يکی خاله

آنها پای به و پا می گذرد پا آنها دل مهربان به هريکشنبه
ميزند. قدم را پارسی زبان زيبای بهشت های باغ کوچه

                           باران پور فرد

١٣ مارچ ٢٠١١  جشن نوروز مدرسه ایرانیان -یکشنبه برنامه از نوروز- یکشنبه ٦ مارچ ٢٠١١     واستقبال کاری برنامه سبزه
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نامها زنده شود.
تنها  نه آنها، سوادی بی و فقر حقوقی، های تبعيض از زنان، اين زندگی از ما  روايت
ديگر نشان و نام زنان بی تمام آينده و شان آينده به ناظر آنها، که گذشته به ناظر
آنها که بسياری از بود از آن و تنها پس و چهره داديم زنان، نام به اين بود. ما نيز
سنگسار تحت کابوس زندان و که در زيادی مقابل سالهای آزاد شوند. در توانستند
اجرای مجازات روند توانستيم قطعا اما نرسيديم واقعی عدالت به شايد گذرانده بودند،

کنيم. را کندتر برای زنان سنگسار
جنسی در زندانهای شکنجه موارد بر روی روزها، دارم اين تجربه، گرفته از آن درس
پرسند: می دوستانم، از من از خيلی کنم. می تحقيق گذشته طول سی سال در ايران،
و وقت دارند، تو و حياتی حال حاضر، اين همه مساله مبرم ايرانی، در وقتی زنان "چرا
می های آنان خانواده قربانيان و حتی همه، که کنی موضوعی می صرف ات را انرژی
واکاوی صرف بايد انرژی وقت و همه اين چرا به راستی کنند؟" فراموشش خواهند
به شکلی وسيع و سطحی در بشر حقوق نقض حاال، که همين زمانی شود، گذشته

دهد؟ می رخ ايران در سيستماتيک
پس مردم اعتراضی از تجمعات به يکی خواستم می که زمانی ،۸۸ در تيرماه وقتی
مجبور که حالی در زندان، در بازجويی اولين در شدم، دستگير بپيوندم انتخابات از
مسائل درمورد بازجويی وسط بازجو، بنشينم، ديوار به رو و ببندم بند چشم بودم شده
رابطه درمورد خصوصی بسيار سوالی دفعه يک زنان، جنبش در فعاليتهايم و سياسی
تحکم با او پرونده دارد؟ به ربطی چه سئوال اين پرسيدم او پرسيد. از من زناشويی
ورود با بود، مطلقه قدرت که او، که را رنجی خواست. پاسخ و پرسيد را سوالش دوباره
ای متفاوت برای من تجربه بی قدرت، ايجاد کرد، من، يک زندانی حريم شخصی به
مشغول اين پرسش درباره فکر به انفرادی سلول در ساعتها بازجويی، از آن بعد بود.
يک سئوال، شکل به من به حريم شخصی بازجو ورود که اگر بودم
قربانی سالها، اين که در تمام بوده، پس زنانی آور رنج حد اين تا
را تحمل دردی اند، چه در زندان شده و تجاوز جنسی شکنجه های
سئوال اين پاسخ به تنهايی برای به تجربه شخصی اما اين اند؟ کرده
در جنسی شکنجه موضوع سراغ به من امروز، چرا که نيست کافی
ديگری از جای بايد سئوال، دادن به اين پاسخ برای رفته ام. زندان
آغاز از ايران؛ در اسالمگرايان آمدن کار روی آغاز  از کنم؛ شروع 

اسالمی ايران. جمهوری
ايران، در اسالمگرايان آمدن کار روی از پس دهه درباره نخستين
وجود زندانيان جنسی و آزار درباره شکنجه کمی مستند اطالعات
در زندانی هزار چند داند نمی درستی به هيچکس هنوز حتی دارد.

سياسی خود اعدام  عقيده خاطر و فقط به ۶۰ تا ۶۷ فقط سالهای
۶۷ وجود  تابستان در قتل عام زندانيان درستی نيز از آمار و اند شده
به از اعداد، گفتن سخن جای داده ام به قول من اما امروز، ندارد.
ها. چهره به آدمها، به جزييات بپردازم، به کليات، از زدن حرف جای

بزنم. حرف عالمت سئوال بزرگ سه خواهم از می
شهريور ۱۳۶۰  در آموز، دانش ۱۵ ساله، نيلوفر، است. تشيد نيلوفر چهره، و نام اولين
۳۰ خرداد ۶۰  در دولت، مخالفان تظاهرات او در تيرباران شد. تهران اوين زندان در
سازمان اعالميه پخش  همينطور و تظاهرات آن در شرکت دليل به  و دستگير شد
سازمان، اين شد. محکوم اعدام به مدرسه دستگير و در بود آن هوادار که چپگرايی

 ۵ کمتر از دادگاهی که او در بود. سياسی مبارزه طرفدار کرده و رد مشی مسلحانه را
با خانواده، ديداری حتی بدون و وکيل، محاکمه شد داشتن بدون و طول کشيد دقيقه
های نيلوفر سالها بعد بندی هم از يکی شد. اعدام دستگيری پس از سه ماه کمتر از
مردن میترسم". از گفت: "من و گرفت رو دستم . دراز کشيدم "کنار نيلوفر نوشت:
بودم. بیتجربه او مثل هم دلم گرفت. خودم بگم . چی نمی دونستم کردم. نگاهش
گفته "کی نشن گفتم: بيدار صدامون از بچه ها که آروم و بغلم گرفتم توی رو سرش
و گفت: من به چسبوند رو مثل بچههای بیپناه جان؟" خودش نيلوفر بميريم قراره ما

کردن." به گريه کرد آهسته شروع بيرون". بعد نميذارن برم "منو
 ۶۰ دهه سياسی شان در فعاليتهای باکره که به دليل دختران از خانواده های برخی
دخترانشان به اعدام، که پيش از داده اند بازرسان بين المللی شهادت نزد شدند، اعدام
باور يک  براساس اسالمی جمهوری دولتی مقامات دارند ادعا است. آنها شده تجاوز
خواهد رفت، بهشت به شود اعدام است باکره که حالتی در دختری اگر مذهبی که
را آنها اعدام، از پيش شب کنند، جلوگيری مخالفان اين رفتن بهشت به از اينکه برای

عدالت برای ايران                           
                همني حاال! 

سانتاکالرا دانشگاه حقوق جايزه دريافت هنگام به صدر شادی سخنرانی کامل متن

از آسان سخت. هم بود و هم آسان اين سخنرانی، برايم موضوع برای انتخاب راستش
بشر در ايران حقوق نقض از جمعی سخن خواهم گفت که در بودم رو که مطمئن اين
در بشر "نقض حقوق گويم وقتی می دانستم نمی که اين رو از سخت دارند. و آگاهی
تداعی و چه چيزهايی شود می تداعی چيزهايی چه شما، ذهن يک يک در ايران"،
جمهوری رياست انتخابات از پس کنندگان اعتراض شديد سرکوب آيا شود. نمی

عقيدتی  و سياسی حقوق زندانيان نقض و آيا شکنجه آوريد؟ می ياد به ۸۸ را خرداد
می افتيد؟ آيا تبعيضات قانونی و سنگسار احکام ياد اجرای آيد؟ آيا به در ذهنتان می
آوريد؟ چند ياد می به اسم تا چند چه؟ جزييات آوريد؟ می ياد به زنان را عملی عليه
اصال آيا بشر؟ ناقض حقوق چند قربانی؟ چند است؟ شده خاطرتان حک در چهره تا
سختی به شايد که جهان، جايی در کلی از اينکه تنها تصويری يا داريد ذهن در نامی
طور به ما و شود می نقض بشر دارد حقوق طور کلی، به کنيم، پيدايش نقشه روی
ايران در بشر حقوق نقض درباره وقتی راستی مخالفيم.به بشر حقوق نقض با کلی،
از فهرست است: همينطور دقيقا زنيم؟.... می حرف چه از واقع در می زنيم، حرف
تمامی در تقريبا که می زنيم حرف ايران در بشر نقض حقوق مصاديق از بلندبااليی

از ، قومی های اقليت حقوق تا گرفته زنان حقوق از ها، حوزه
بيان از آزادی مذهبی، اقليتهای حقوق تا کودکان گرفته حقوق
شکلی گسترده، به حقوق اقليتهای جنسی، تا تشکلها گرفته و
نمی من امروز، اما شود. اعمال می روزافزون و سيستماتيک
بلکه کنم  صحبت کلی باالی بلند فهرست اين درباره خواهم
بشر حقوق که پاسخ دهم سئوال اين خواهم به می عوض، در
در حقوق بشر نقض از من وقتی دارد؟ معنايی من چه برای
می حرف می زنم؟ من امروز چه از حرف می زنم، در واقع ايران
حرف نمی شود تداعی ذهن در معموال که جزيياتی از خواهم

آدمها. از ها، از چهره نامها، از بزنم؛
شده محکوم سنگسار يا اعدام به که زنانی درباره کار که زمانی
می دانستم، را قوانين حقوقدان، عنوان به کردم، را شروع بودند
خوانده زياد را ها روزنامه حوادث اخبار نگار، روزنامه عنوان به
رابطه خارج داشتن جرم به فالن زن گفت می که اخباری بودم؛
خود، از دفاع خاطر به ديگری، يا است شده محکوم ازدواج از
آن يا...اما است کشته کند تجاوز او به خواسته می که را مردی

در خطی تنها چند زنان، اين و بودند کتابها در خشک جمالتی مجموعه قوانين تنها
گرفتم برعهده کردم، وکالتشان را مالقات زندان در زنان را اين وقتی صبح. اما روزنامه
ترس وقتی دادم، دست و کردم روبوسی آنها با خواندم، را قطورشان های پرونده و
بهشان گريستند، می فرزندانشان از دلتنگی يا کرد، می پر را چشمانشان مرگ، از
بکنم، برايشان کاری اينکه نتوانم ترس از شد می خودم خالی دل و دادم می اميدواری
شدند؛ من وارد زندگی و به آمدن بيرون ها روزنامه اخبار يا پرونده ها از درون زنها، آن

شد. می تکرار خوابهايم هم در حتی چهره هايشان و نامهايشان
توانستيم بی سنگسار" قانون "کمپين چارچوب در همکارانم و من  که بود اينگونه
بکشيم بيرون ها روزنامه اخبار خورده پرونده هايشان يا خاک بايگانی از را زنان اين
يک شکل از پيدا کردند، شدند، "چهره" "نام" کنيم. آنها را روايت سرگذشتهايشان و
"انسان" يک عنوان به و آمدند بيرون ايران" در بشر حقوق "نقض کلی گزاره در عدد
از بسياری که بود داليلی مهمترين از يکی شک بدون اين و گرفتند. توجه قرار مورد
که فشارهايی پس از شد ناگزير ايران، دولت و يافتند نجات و سنگسار اعدام از آنها
بينی پيش مجازات قوانين در اصالحاتی را بود، وارد شده خارجی دولتهای سوی از
واقع، عمومی شدن است. در نشده نهايی هنوز اين اصالحات متاسفانه هرچند کند؛
عنوان به قبال شکلی که بی توده آن اجزای تک تک کردن پيدا و نام روايتهای واقعی
آن عدالت برای اجرای خواست جامعه، در شد باعث شناختيم، می قربانيان سنگسار
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رفت، خواهد به بهشت کردند. می تجاوز آنها به آن از پس و می آورند در خود عقد به
را آنها اعدام، از پيش شب کنند، جلوگيری مخالفان اين رفتن بهشت به از اينکه برای
دهه سه من، که برای کردند. می تجاوز آنها به آن از پس و آورند می خود در عقد به
تنها اعدام، پيش از باکره دختران کنم، تجاوز به می تحقيق اين موضوع درباره بعد،
به من سئوال امروز ندارد. اثری ديگر شده، تکرار بس از که کلی نيست عبارت يک

پيش  بود، نشده تمام ۱۵ سالش هنوز تشيد، که آيا به نيلوفر است: مشخص اين طور
نه؟ يا شده تجاوز اعدام از

۲ تير  در که خبرنگار ايرانی-کانادايی عکاس است. زهرا کاظمی چهره، و نام دومين
در مقابل زندان زندانی دانشجويان های خانواده تجمع از وقتی مشغول عکاسی ،۸۲

می  داده تحويل اش خانواده به او جسد بعد، ۱۸ روز دستگير شد. بود، اوين تهران
متهم تنها اعالم کردند. سخت" شی به سر "خوردن را مرگ علت دولتی شود. مقامات
دفاع وزارت کارمند نظامی و بيمارستان سابق پزشک اما شده است تبرئه پرونده اين

کرد،  پناهندگی کانادا درخواست و از ترک را ايران ميالدی ۲۰۰۴ سال در که ايران
و شتم  عاليم ضرب دستگيری، از پس روز ۴ زهرا، بدن از معاينه پس کند می ادعا
انگشتان له شدگی بينی، جنسی شامل: شکستگی جمجمه و تجاوز و شکنجه شديد،
چپ، دست ميانی انگشت و راست دست  و کوچک ميانی انگشتهای شکستگی پا،
دنده، ريه و ناحيه در صدمات دست، اشاره و شصت انگشتهای کندهشدن ناخنهای
و جنسی وحشيانه تجاوزات از حاکی پاها که تناسلی و اندام شکم، ناحيه شديد کبودی
شکنجه، حبس تحمل هنگام او که می داد نشان دارد، مکرر زمانهای در خوردن شالق
مقاومت حاليکه سرش در به و سپس به علت ضربه است قرار گرفته تجاوز مورد و
داد. دست از را جان خود بيمارستان در سپس و شده خونريزی مغزی دچار ميکرده
کاظمی و چگونه زهرا کسانی يا کسی است: چه اين مشخص به طور امروز من سئوال

دادند؟ تجاوز قرار و شکنجه جنسی تحت را
ترانه بزنم، حرف درباره اش امروز خواهم می که ای و چهره نام آخرين و سومين
حتی که است بزرگ سئوال عالمت يک قبلی،  نفر  دو مانند نيز او است.  موسوی
تجمعات از يکی در او شود می گفته است. شده انکار ايران مقامات سوی از وجودش
اساس بر است. دستگير شده تهران در ،۸۸ خرداد جمهوری رياست انتخابات از پس
تعدادی و من ضد شورش عينی گفته است: «نيروهای از شاهدان کی روايت،ی اين
آزار به و بردند شمال تهران در بازداشتگاهی به ونهايی سوار بر را دستگيرشدگان از
و خوشاندام زيبا، دختری او بود. ما ميان در پرداختند...ترانه ما روحی و جسمی
و من بود. سبز چشمهايش کشيد. طول بيشتر همه از بازجويیاش و بود شيکپوش
جاهای ديگری به ما آزادی از پيش نيز را تعدادی و کردند آزاد شب همان تعدادی را
اجازه به او حتا و داشتند نگه ترانه را همانجا شخصی لباس نيروهای فرستادند. اما

بگيرد.» با مادرش تماس تا ندادند
در تماس ناشناس فردی بودند بیخبر او از خانوادهاش که هفته سه از حدود پس
بستری بودن دليل آنها است. در بيمارستانی بستری دخترش گفت ترانه مادر تلفنی به
نهايت، در کردند. عنوان مقعد و و پارگی رحم رانندگی تصادف را بيمارستان در وی
تا ترانه مقامات امنيتی، خانواده به دليل تهديد اما شد تحويل خانواده او ترانه جنازه
کرد بايد چه اين است: خود منتشر نکرده اند. سئوال امروز من روايتی از هيچ امروز،
بلند، صدای با خود و زبان با را خود رنج و درد روايت که يابد ترانه امکان خانواده تا

کنند؟ بيان
چه و ترانه زهرا نيلوفر، بر و دقايق ساعات آخرين بدانيم در دقيقا بايد من امروز نظر به
تمام دوستانشان در و هستند؟خانواده آنها آزار و مرگ مسئول کسانی چه است ؟ رفته
فکر ما ايرانيان، که نه تنها اند؟ دردی کشيده چه و تحقير و اندوه ترس لحظه های آن
صدای با شدن گفته مستحق روايتها، را بشنود؛ اين روايتها اين بايد دنيا، همه کنم می
برمال را بشری رنج از بخش ناگفته ای اينکه فقط برای هستند؛ نه شدن شنيده و بلند

نشوند. ديگر تکرار اينکه برای آن، از مهمتر بلکه بسيار کنند، می
مدرسه به و شده اسالمی بزرگ جمهوری حاکميت زمان در که نسلی يعنی من، نسل
سياسی زندانيان حقوق نقض گسترده درباره اندکی رفته اند، اطالعات بسيار دانشگاه و

باعث  به آن دوره، مربوط و اطالعات کامل اخبار سانسور آن، از بدتر دارد. ۶۰ دهه در
زندانها در که کسانی اينکه کنند؛ باور را رسمی روايتهای همان من، نسل بيشتر شده
دليل، به همين می کشته اند. خيابانها در را مردم و شدند، تروريست بوده اند اعدام
همدردی حس فاقد نيز دارند اندکی اگاهی سالها، آن وقايع به نسبت که کسانی حتی
اعتقاد و کرديم را درونی دولتی ما آن تبليغات هستند. خانواده هايشان و قربانيان با
کرده می گذاری بمب بوده اند، تشيد، تروريست مثل نيلوفر کسانی که کرديم پيدا

از ما بسياری گذشته، تا خرداد سال است! اعدام، حقشان بوده و شدن شکنجه اند و
ديگر  شد، ۶۰ انجام دهه در که حکومت وسيع نيروهای مخالف سرکوب پنداشتيم می
همه نشان داد، به انتخابات رخ از پس اعتراضات سرکوب در اما آنچه تکرار نخواهد شد.
وسيع سطح آنچنان بشردر نقض حقوق پنداشتيم". ما می آنچه بود غلط "خود که داد
مقايسه قابل ايران انقالب از پس دهه اول با وقايع تنها که ای اتفاق افتاد گسترده و
در معترضان قتل حتی و شدن زندانی و خوردن کتک وقايع، اين اينکه وجود با بود.
اما تر شود، بشر حساس حقوق نقض ايرانی به مساله جوان نسل شد که خيابانها، باعث
رنجهای و درد با ما رنجهای درد و نيافت؛ پيوند نسل گذشته تاريخ با ما تاريخ هم باز
و پيش کرديم درد را تجربه می اين که بوديم کسانی نخورد؛ انگار ما اولين آنها گره
کتابها در بود نهايتا عددهايی يا آمد. امروز نمی کار به و گذشته بود بود، هرچه ما، از

چهره.  بدون نام، بدون ۷۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ نفر؛ ،۵۰۰۰ ،۳۰۰۰ قبل: نسل روايتهای و
در که کسانی محاکمه ترانه موسوی، مرگ حقايق پيرامون شدن روشن ضرورت از ما
برای کردن، روايت او برای اطرافيان و خانواده حق نيز اند و داشته نقش فاجعه آن
سخن بارها و بارها جنايت اين عامالن و آمران مجازات درخواست و برای سوگواری
اگر که حالی در بزنيم. حرفی او مثل ديگری زنان يا تشيد نيلوفر از که آن بی گفتيم
امنيتی برای ديگر بود، شايد شده منتشر تشيد نيلوفر و مرگ زندگی از روايت درستی
قرار آزار جنسی مورد نيز را کاظمی تا زهرا ماند نمی بشر حقوق و ناقضان متجاوزان
کاظمی، زهرا مرگ و آمران عامالن اگر شايد برسانند. قتل به بازجويی زمان و در دهند
که ماند نمی باقی امنيتی مقام ديگر شدند، می محاکمه ای منصفانه طور به و معرفی
بکشاند. اما مرگ و به سوی کند جدا ديگر زندانيان ميان موسوی را از ترانه جرات کند
بيشتر کاظمی، زهرا با و کاظمی از زهرا بيشتر ترانه موسوی، با تازه، نامهای با ما، امروز
نيز، جهانيان اينکه تر بار تاسف و می کنيم بيشتری همدردی احساس تشيد، نيلوفر از

هستند. همدرد و آشنا ديروز، نامهای از بيش امروز، نامهای با
     بقيه در صفحه ٢٨
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www.pccus.org

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

و اصالح حک و يا و قبول رد پيک در و
است. آزاد وارده مطالب

مکاتبه فرماييد. زير به نشانی ما با
9265 Dowdy Dr. # 105, San 

Diego, CA 92126
Tel (858) 653-0336  Fax (619) 

374-7335
Email: pcc@pccus.org

از جلوگيری برای ايرانيان فرهنگی کانون
اخباری انتشار تفاهم، فقط به سوء هرگونه

می مبادرت (شماره۱۳۲) آينده نشريه برای
ژانويه به  تا  ۳۰ فکس متن آن از طريق که ورزد
اين دفتر اختيار در انتفاعی غير وسيله ارگانهای

بگيرد. قرار

(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

متخصصين انجمن خانه ايران و همکاری با سوری  چهارشنبه
ظهر از بعد ساعت ٦ از ١٥ مارچ ٢٠١١   ايرانی سه شنبه

Bahia هتل مقابل  Mission Bay Park

ايرانی  متخصصين انجمن و ايرانيان فرهنگی نوروزی کانون جشن
 ٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ تلفن تماس::   ٢٠١١ ١٩مارچ شنبه

ايرانی  خانه ايران و انجمن متخصصين همکاری بدر با سيزده
ساعت  ١٠ صبح  از ٣ آپريل ٢٠١١   يکشنبه

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

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

(٨٥٨) ٠٣٣٦-٦٥٣ تماس تلفن

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ سن دیگو مدرسه ایرانیان

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mt. Rd، San Diego, CA 92129

١   بعد از ظهر    تا ١٠صبح ساعت یکشنبه روزهای اول شعبه

ظهر  از ٦-٨ بعد ساعت پنجشنبه روزهای دوم شعبه

دیگو سن مدرسه ایرانیان نوروزی جشن
۱۴ مارچ ۲۰۱۱ یکشنبه

نوروز از استقبال مراسم
رنگ کردن مرغ و ختم کاری سبزه

۷ مارچ ۲۰۱۱   یکشنبه

ملی های رقص آکادمی

اطالعات به ملی های رقص آکادمی کالسهای شرکت در برای
مراجعه فرماييد ايرانيان نام مدرسه ثبت

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

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

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

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

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

ماه  هر شنبه اولين ماهيانه جلسات  

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

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

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

         NIAC نایاک
National Iranian American Councel

www.niac.org

            ISTA دیگو سن ایرانی دانشجویان اجنمن
شب ٧ الی ١١ شنبه ٨ ژانويه ٢٠١١، يلدا ، شب جشن

Location: Great Hall UCSD
www.ista.ucsd.edu
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هابیل و قابیل  
را صفحه اين رسيد اطالع به قبل شماره در که گرامی: همانطور خوانندگان

اين و قابيل. هابيل های نام به برادر دو ديدگاهای برخورد به داده ايم اختصاص
يک در اينکه وجود با دارند و اختالف سال دو يکديگر سنی با از نظر دو برادر
حتی و متفاوت کامال نظرات نقطه اند؛ شده بزرگ شرايط يک نوع و خانواده

مطرح کنند را بحثی شماره در هر که ايم آنها خواسته از دارند. مخالف يکديگر
را ارائه اين ديدگاه ها هيچگونه قضاوتی ما بدون را بگويند. نقطه نظرات خود و
که اشاره کنيم هم را اين البته گذاريم. می شما عهده به را قضاوت کنيم. و می
به نظراتی گرامی خوانندگان اگر نيستند. دوستان اين واقعی اسامی فوق اسامی

در را ما پيک، ميل ای آدرس توانند با دارند می يک هر مخالفت يا طرفداری
می زند. دور ايران آثار باستانی حفظ با رابطه در اين بار گفتار دهند. جريان قرار

Pcc@pccsd.org پيک

فرنگ موزه های آثار باستانی ایران در حفظ
ايران موزه انگليس به موزه از را کورش بشر منشور حقوق که شنيدی هابيل:
اين اصل سال باالخره همه اين از که بعد جالبه چقدر داده اند. قرض باستان
تونند می بار اولين برای مردم و شه می گذاشته نمايش به تهران در منشور

و يکی ايرانيان بشر حقوق خواهی و آزادی سمبل بايد اين چرا اصال ببينند. اونو
به و موقت هم بطور االن باشه و غريبه کشور در يک مملکت اين از افتخارات

بشه؟ آورده ايران به قرض عنوان

بود ايران تو بوده. اگه امنی جای يک اقال که باقيه جای شکرش قابيل:
از صندوق يکی گاو شايد توی و بود شده داغون بی مراقبتی از حاال تا احتماال

ديگه. چيزهای خيلی بود، مثل غربی کلکسيونرهای

اينها های غربی باشه؟ موزه توی ما ملی آثار ميگی خوبه که تو يعنی هابيل:
رم می وقتی دردناکه من خيلی برای ماست. از فرهنگ بخشی ايرانه. به متعلق
آثار از کلی بينم می بريتانيا موزه پاريس و يا لوور يا نيويورک متروپاليتن موزه

توی اند آورده و اند کنده را درسته تخت جمشيد ديوار اونجاست. در ما تاريخی
هم نمی را نصف اينها روی می که باستان ايران موزه جاش اند! به موزه گذاشته

غربيه؟ های موزه توی آثار که خوبه ميگی تو بعد بينی.

کشوری برای آيا اصال باستان ايران موزه گفتی، که به همين دليل دقيقا قابيل.
جهان اصال اين ظرفيت تمدن مراکز از يکی عنوان به و سال تاريخ همه اين با
به اموال که اين فرض به اگر ايرانه. حال بزرگترين موزه موزه تازه اين داره؟ رو

مراقبت می خوب آنها هم از فرض محال به بود و ايران غربی در های جای موزه
جهانی های بزرگ موزه استانداردهای با ايران های موزه فرض اينکه به و شد

بهتر آيا ببينند؟ رو تونستند اينها سال می در چند نفر ميشد، اداره و ساخته هم
با تو بقول و کنند ديدن آثار اين از دنيا مردم از نفر ميلونها سال در که نيست

بشن؟ آشنا ايران" عظمت و "شکوه

که معلوم کجا از ندارند؟ اصال اونها حقی آيا چی ؟ ايران مردم پس خود هابيل:
اينها باشند. ندزديده کردند کار می ايران در غربی که شناسان باستان را آثار اين
چی درخشان تمدن و افتخارات اين از غير مردم اين آخه ايرانه. مردم به متعلق

باشه؟ دنيا اش يک گوشه اونهم هر تکه که دارند؟

بخشی از نيست و ايران به متعلق فقط اينها من نظر به همه اينکه اول از قابيل:
عرق ملی اين خورده از يک دارند. بايد درش حق دنيا همه مردم و تمدن بشره

کنی! فکر تر جهانی و يه خورده بيرون بيايی حد از بيش

آمريکای التين  و مصر قسمتهای لوور يا متروپوليتن موزه توی يعنی تو هابيل:
تو برای همه اينها بينی؟ رو می باستان قسمت ايران که می بينی همونطوری را

تمدن بشريه؟ 

می کنم افتخار احساس رم می ايران غرفه به وقتی هم من نيست اصال اينطور قابيل:
بگم بهش و نگهدارم می شه رو کسی از اونجا رد هر خواد می دلم و

ماياها لذت  يا تمدن و فراعنه هم از ديدن من که ولی همونطور  "ما اينيم".
ببينند تمدن ايران را اونها هم که می دهم دنيا بقيه مردم را به اين حق برم می

را اونهايی آثار اين از ايران اينها گذشته دولت همه از ولی بگيرند. ياد ازش و
درک را قضيه چون اصال اهميت کنه. مراقبت نمی تونه هست ايران در که هم
همدان به در ايران وقتی رفته بوديم پيش که سال هست چند يادت نمی کنه.
موزه هاش توی و بچه زن با موزه مسئول ديديم موزه هگمتانه رفتيم ديدن

اوضاع بودند. ديدن آمده برای هم ديگر گروه سه دو ما غير از کنند! می زندگی
شوره می را با شلنگ زمين داره دار موزه زن ديديم اسفبار بود. وقتی خيلی موزه

شده بودند چيده زمين روی محض نظمی بی با که آثاری تمام به و گل آب و
کنی اينها کاريه که می چه اين که پريدی " طرف به شه. تو خودت پاشيده می

نگرفته. حقوق که هست چند ماه هم گفت تازه طرف می ايرانه". تمدن آثار
باقی ازش چيزی تا حاال آيا بود همانجا در هم کبير منشور کورش خوب حاال اگر

بود؟ مونده

می ديدم چطور آثار که آمد می در چشمم از درسته يادم هست. آتش هابيل:
بودند و شده گذاشته ديوار کنار يا ريخته زمين روی همينطوری سه هزارساله
که خدايی بنده يک به اون توليت بلکه نداشت متخصص مسولين تنها نه موزه

چه که بود اين ترسم از بود. نداشت سپرده شده سواد کالس هم به اندازه شش
مونده. اينهاش که رفته غارت به چيزهايی

زمان  در بخصوص قاجار زمان در که دونی می تو دردناکه. خيلی قابيل: آره
برای ها به غربی امتيازات وحشتناکی تنها نه مظفرالدين شاه شاه و ناصرالدين
رفتند. غارت به و نابود شده اصال از آثار بلکه بسياری اکتشاف آثار می دادند،

در نهاوند که زمان ساسانيان از عيار تمام قلعه يک ناصرالدين شاه در دوره مثال
مظفرالدين زمان در مثال يا شد. يکسان خاک با گنج" "يافتن مونده بود، برای بجا

بايد داد قرار اون داد طبق فرانسوی ها به اکتشافات سراسری را امتياز او شاه
شهر ولی اکتشافات تقسيم کنند. نصف نصف می شد کشف هرجا که از چه هر
هنوز در ها اون بخش عمده خوشبختانه داشت- فرانسويان تعلق به کال شوش

از يکی روی ای را قلعه شده، آثار کشف و انبار خود اقامت آنها برای هست. لوور
هخامنشيان را شده زمان نوشته آجرهای از خيلی ساختند که شوش تپه های

شوش امروز در که را ای قلعه اصال کردند. استفاده مصالح در ساختن آن بعنوان
ندانم و ها خيانت دردناک فقط يادآور نداره و شوش تاريخ به دخلی بينی می

پيشه. سال در صد سران مملکت های کاری

توانند  نمی زمامداران مملکت ديگه دوره اين توی بنظر من اين وجود هابيل: با
اين هستيم نبايد بگذاريم خارج در که ماها اقال بگيرند. نديده را اين مسايل

موزه ها به وضع که بگذاريم فشار دولت روی بايد بگيره. ها صورت ميل حيف و
متعلق تمدن ايرانند و و توجه کند. اينها سمبل تاريخ آثار باستانی مراقبت از و

اند! بعدی نسلهای و ما به

ميليون  دارند اينها ها "گودالک"! قول اينجايی به ولی درسته البته حرفت قابيل:
اصوال مخالف کنند. اينها می جنوب لبنان بازسازی جمکران و خرج ميليون

می سوخته؟ آثار برای اين دلشون کنی می فکر اسالمند. از قبل تمدن و تاريخ
برای شده کشف تخث جمشيد در (گل نوشته) که هزاران تابلت االن دونی که

هست متعقد هم شيکاگو هست؟ البته دانشگاه شيکاگو دانشگاه در تحقيق
در ها تابلت اين نيست آيا بهتر که موندم خودم ايرانند. من به متعلق اينها که

بشند؟ نابود امن باشند تا اينکه به ايران برگردند و دريک جای و همينجا
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دنیا! ینگه و ماشینم در من ماجراهای
             باران پور فرد                

باالی سر دماغ آدمهای سرزمين به
وارد و آرزو اميد دنيا با يک پولدار،

تقريبا اين موفقيت برای و شدم
شاخ شکستن به شبيه احساسی

بود. فراگرفته را وجودم سراسر غول
مثل رويای درست روزهای آغازين

شور و تازگی از پر ها، قصه شهر
جايی با چيز همه بودم. هيجان و
داشت. فرق بودم آمده آن از که
سکوی هيچ من که خصوص به
مستيقم نداشتم. ديگری پرواز
دنيا به ينگه خودمانی، و مرزهايی آشنا از
طاليی و آزمايی بخت قرعه کشی يک با بودم انتخاب شده بودم. گذاشته پا
که بود ای پيشه يافتن نوبت حاال داد. نمی کسی دست هر برای که فرصتی

پرآوازه کند. قهرمان فراهم را ام زندگی های هزينه و بگذارد سفره ام سر بر نانی
داشت. ديگر زبانی به نياز قهرمانی مدال سر بر جنگيدن برای حتی که حاال ای

و هزار مدرک ارائه با بود. ناآشنا اندازه بی که فرهنگی و شناخت نمی الفبايی که
اختيار را فرش شرکت در يک قالی کار تعمير علمی، پيشه ورزشی، هنری، حکم

تو! اميد به خدايا گفتم و گذاشتم خود زانوان روی دست و کردم
من و جيغ بنفش رفت می فرو انگشتم بيخ تا سوزن روز در اينکه چند بار از
کم کم است. هرچه بگويم کم مرتعش می کرد فرش فروشی را مغازه فضای
کند. حاال می عادت زود چيز همه به آدمی فرزند اما بود سخت عادت کردم.

منزل به و سپس کار محل به مرا بتواند حداقل که بود يک اتومبيل خريد نوبت
خودرو يک بعد، ساعتی اتومبيل گرفتم، به خريد تصميم که روزی در برساند.

جلوی داشتم دوست نمی اصال که رنگی با خصوص به داشتنی غير دوست تقريبا
شدم! آن ترديد بی صاحب تحقيقا بنده و شد پارک مغازه درب

هراسی با و چهارچنگولی نشسته ام فرمان پشت باز کردم، ديدم را چشمهايم
ينگه ترسناک و سروته بی های اتوبان در عزرائيل حضرت به دادن جان به شبيه

من در حسی کنم. می معلوم، دنبال مسيری سوی به روبرويی را بنز اتومبيل دنيا
شب آن داشته باشد! و حسابی درست ترمزهای رحم کند خدا کرد ... می زمزمه

بدون مغازه را تا خانه مسير بايستی صبح فردا و شد سپری و خوشی خير به
جسدی سهوا يا حال عمدا تا به کردم. می به تنهايی رانندگی همسفر، و راهنما
يخ و سرد جسدی تقريبا با بنده بدن بفرماييد باور ايد؟! نخنديد! کرده لمس را

بی  دالری ٥ اسکناس يک و کردم دلبازی و دست کلی داشت. يکسان دمايی زده
از کيفم  ميشد، معنی ٥ هزار تومان نورسيده، من برای هنوز روزها آن که زبان
صدقه، خدايا اين هم گفتم و گرداندم جان، خانم شيوه به و دور سرم درآوردم

تلف شوم! نگذار باال غيرتا
مسير محض خروج از به و کردم می سمت جنوب رانندگی به ،٥ اتوبان در

گاومان قول معروف، به که شدم متوجه کارم محل به فرعی مربوط در اتوبان
و شدم روح قبض جد لحظه به يک کنيد باور آنهم دوقلو! فرموده، حمل وضع

خودم با نمی گرفت! ترمز ... ايد زده حدس درست آوردم. ياد را به اجدادم تمام
يا گورستانی، در يا فردا صبح نوا! بی شدی تمام ينگه دنيا، اينهم بفرما! گفتم،
زندان در گرنه و است. شانسی در صورت خوش البته دو اين که بيمارستان در
نوش خنک آب چاره، بی عابر يک کردن شرحه شرحه يا قتل دليل به احتماال
بود من شده قرمز چراغ نمی کنم. کارم تمام بود. شوخی نه کرد! جان خواهی

سمت و تيز به پايينی تند سر برود، در ترمز نابکار به آنکه حتی اندکی اميد بی
کرده استفاده کوتاهی فرصت يک از ناگهان که رفتم می پيش بعدی قرمز چراغ
شانسی کامال و بود پارک محل در آن هميشه ماشينی که رويی پياده کنار در و

کردم! را متوقف اتومبيلم با يک درخت، برخورد با خالی بود، روز آن

رميدن باز از ديگر سرکش آهنی اسب اين که شد نمی باورم ثانيه برای چند
از شدم، مطمئن زده از سکون اين کشتی طوفان خوب وقتی است. ايستاده

اوضاع که گريه ... بعد متوجه شدم زير زدم و مثل بچه ها پياده شدم اتومبيل
يک راننده درست مثل شيشه جلوی تا کاپوت جلو و بی ريخت شده چقدر

است. خورده چين آکاردئون
حل و بدقلق، دست گل ترمز تا طول کشيد ای بدهم، يک هفته چه دردسرتان
توانستم با می بود و شده بهتر ام روحی احوال و اوضاع کم کم حاال شود. فصل
يک به کم کم من و می گذشتند هم پی از ماهها روزها و کنم. رانندگی آرامش

همون شناختم. می هم را ماشينم صداهای شدم.حاال می تبديل ای حرفه راننده
چه بود. شده من تبديل روز دوست نداشتنی، به همدم شب و رنگ سبز ماشين

اش سر بر شانه که شبها چه نبوديم. همسفر هم با سرما و که در گرما روزها
به نکردم. گريه دلتنگی و از تنهايی آبهای اقيانوس، بيکران برابر در و نگذاشتم

حسابی تاب فرمانش پيچ و با دستانم ديدم. نمی را رسيد. کهنگی اش نمی نظر
دلچسب بود. برايم بسيار اين غربت در بود که ما صميميتی بين آشنا بود

صبوری شانه برای فريادها و شنوايی گوش و بود دوست مهربانی شده ما، رفيق
يک در عالی بسيار شغل کرديم حاال می حال با هم کلی داشت. اشکهايم برای

رنگ من، سبز آهنی و اسب دادم درس می جا بودم. دو گرفته شرکت جديد
پارکينگ نبود. دوبار در يک مهربان او با خيلی دنيا من بود! راه را با اين همه

فرار کردند و ماشينم تصادف کردند با نامهربان غير مسئول و عمومی، موجوداتی
همه انگار شده! ماشينم نابود نصف ديدم آمدم، به سراغش کار از خسته وقتی و
من تازه در خودرويی خريد الزام حس کم کم بود. رسيده بيچاره اين زورشان به

خريدم. جديدی اتومبيل اينکه تا گرفت می قوت
ساله دو و نرم گرم مهربانانه بستر و داد تازه به ماشين را اول، جايش شب همان

و خود در کنج پارکينگ مهمان خزيد. او بخشيد را به اش
جلوی ماشين قديمی از تازه رخش با شب هر که هنوز اما فکر فروشش بودم. به
می حس و نشيند می بزرگ در دلم غمی شوم، رنگم رد می سبز صبور وفای با
است سراغی ای هفته چند کردی، فراموشم زود چه ... گويد می با خودش کنم

وفا! بی شود؟! نمی تنگ برايم دلت گيری، نمی من از
در ما همه زندگی يابم، در می کنم، می موضوع فکر اين به که خوب راستش

جديدم آهنی اسب و ام دوست داشتنی ماشين سبز و من ماجرای مثل غربت،
است!

و زرق نگذاريم و ايم آمده از کجا بوديم، چه کسی بماند، يادمان به هميشه کاش
بشويد. را از دلهايمان و محبتها عشقها دوستی ها و دنيا، برق

هر پيشرفت و موفقيت لحظه هر بزنيم و برای کهنه خاطرات به هم سری گاهی
مهربان خدايی و خودمان اطرافيان، کمکهای و تالش و حاصله، شکرگزار صبر

کند. رها نمی حال خود به را ای ما که لحظه باشيم
ترين دوست صميمی ام، دوست داشتنی ماشين سبز ديگری روز هر امروز يا
يک برادر اگر حتی است. و بی مهر انتها بی غربتی تنهايی من در همدم و

کند، همنوعانش استفاده تعمير برای قطعاتش از و را بخرد او مکزيکی،
پاک  هرگز از خاطرم دنيا ينگه و او در من ٢ ساله خاطرات و ياد هم باز

نخواهد شد!                
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افقی
آمريکايی ضد چهره های از و مرکزی آمريکای جمهور منطقه روسای از -١

قرار انواع از کشيدن- طعام از دست منفرد- و تنها -٢ نخورده دست و تازه -
های بخش از – خودرو موتور برقی سيستم از بخشی -٣ استخدامی دادهای

مصرف مورد از گياهان است- سد همان -٤ نور بی کره زمين- خاموش و داخلی
قوی ظاهر به جنس -٥ درهم! ولی است دندان عفونت سازی- رنگ صنعت در
معنای به عرب- دريای -٦ کن خراب کار حرف آزاد- بهشت- بر ديگر نامی -

از پادشاهان دل- آرامش به معنای صفتی -٧ است نداشتن وجود و نيستی
از -٨ عرب نهی حرف کرد- فراوانی های گشايی کشور که هخامنشی سلسله
کند زياد نصيحت آنکه از چيزی- بخشی شده و تکه خطرناک- های بيماری

کم پيدا گذراندن- جايی در را شب و از رقبای دالر- شرقی ارز ترين قوی -٩
و ميوه -١١ ضماير پرسشی از يکی برآشفتن- قيام و -١٠ دسترس قابل غير و
آنچه -١٢ های کارتونی شخصيت از مواد- ترکيب علم ها- از شيرينی حاصل-
کشوری -١٣ در آن قرار داريم کننده- اکنون آيد- منع راه درست به دست از
از سوريه- کشور به منسوب يوگسالوی سابق پديد آمد- از تجزيه که در اروپا
از نويسنده- گويند- اساس پايه و بی های صحبت به عوام -١٤ برازجان توابع

از يکی – درون و ميان -١٥ سياست آفريقايی حتی در فوتباليست های معروف
شهر تبريز. در از دوره قاجاريه مانده جا بناهای به

اصطالحی عراق- کشور در النهرين واقع بين به تمدن مربوط باستانی آثار از -١
قديم در -٢ آن ناگهانی پايين آمدن و سهام ارزش رفتن باال به معنای اقتصادی

روزنامه و پيشکسوتان معروف ترين از شير عرب- – بود بزرگساالن مدرسه
های روزنامه از پرواز- وسيله بلند- صدای و فرياد -٣ کشور نويس حادثه نگاران

از -٥ معروف جنوبی قايق پيشوا- و فرمانده درد- سختی و -٤ کشور صبح
درهم! ولی است نو- همان يدی شعر پدر زادگاه و هستی – جهان کشور- اقوام
از بعضی در هم ای وسيله شکستن- درهم برای صفتی مادر- آغاز- و ابتدا -٦

دولتی- تشکيالت در مهمی پست -٧ ها هم در بعضی رستوران ها و آشپزخانه
از يکی و است خارجی جنگنده شده- داده گرو -٨ باالترين نقطه کشت- مقابل
سگ -٩ سياسی و ورزشی ميادين کشيدنی ای- رايانه های بازی ترين معروف
قسمت و جيره دوستانه- گفتار و نشست -١٠ سعدی شهر مقام- و رتبه بيمار-
شاعر نوپرداز اولين عرب- نشانه- پدر -١١ مشخص- چه کسی- بخشی از لباس

از کشورهای نيست- غريبه گردد- می دور زمين به -١٢ انتها! بی متر کشور-
سقف روی بيشتر وسايل حمل برای که اضافی ای قطعه -١٣ عربی کوچک

-١٤ کرمان استان شهرهای از دارد- نزديک به اشاره شود- می بسته خودرو
همراه تلفن گوشی بر نوعی مارکی – واژگون! ولی اصل است يهوديان- عبادتگاه
کتاب نويسنده اسم است- مازندرانی پسر نباشد اگر داخلی های شوينده از -١٥

نوشته نشده. اش پايانی حرف سوم که خط

عمودی

جدول
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و به هيچ وجه در بر ميباشد "من" خواست بازگوکننده چون در اصل نظر من فقط
در داشتن انسانی حيات زيبايی که داريم باور حتما نيست. ديگران نظرات گيرنده 
خواندن نميبريم لذت دليلی به اگر ازکتابی است . گوناگون و ساليق ها، نظرات، عقيده
کسی که ندهيم اجازه رديف همين در ننماييم. منع خود دوستان ديگر برای را آن
به را تلويزيونی برنامه يک يا فيلم يک ديدن يا کتاب يک خواندن مورد در نظرش هم
ازخود نيز ديگران که نگذاريم و را همه ندانيم "خود ديگر عبارت به نمايد. تحميل ما

ما همه بسازند. از و
اشاره هم ديگری مساله به که بد نيست با آمار آشنايی عدم مورد در صحبت از پس
اينترنت بالی آن و بزند دامن ما گرايی مطلق به ميتواند تعقل عدم دليل به که کنم
گرا مطلق های انسان اذهان و فايده عموما دنيايی حسن داشتن با متاسفانه که است
را آنچه افراد اينگونه مينمايد. عمق زياد گرفتار بدون و وار تيتر اطالعات دادن را با
بيشتر تحقيق تعقيب و بدون و ميدانند منزل" "وحی ميخوانند ايميل ساده يک در که
از سادگی گاه به مينمايند. ديگران به باوراندن آن در سعی هم و باور ميکنند هم آنرا
مطلب اين نوشته شدن و بس. است تفکر يک شخص ايميل حاصل که اين ميبرند ياد

موضوع نيست. حقانيت دليل وجه هيچ به ايميل بصورت يک
شرح پياز خوردن فوائد آن از در که دوست يک از ايميلی رسيد برايم پيش روز چند
خواهد قادر طبيعی سبزی خوردن اين گوئی که تا آنجا بود. رفته مفصلی تفصيل و
همين مقاله نوشتن چون در فکر مداوا نمايد. جلوگيری يا ها را يا سرطان که انواع بود
زمانی منافع اين کليه شدم که متوجه انتها در تا باالخره خواندم را مطلب تمام بودم

بود  آنگاه نمايد!. ميل را پياز گرم ٣٥ کيلو حدود روز در افتاد که شخص خواهد موثر
قبل را مطلب هم تو کاش نازنين دوست ای که افتادم قهقهه به خنده شدت از که
خود و اينقدر وقت بار خوانده بودی و يک حتما بخوانيد" عنوان "مهم ! از فرستادن با

نميرسد  ٢ کيلو به در روز عادی انسان غذاهای تمام وزن وقتی نميدادی. را هدر بنده
آماری چنين  تحقيق کدام تازه کرد؟ جان نوش ٣٥ کيلو پياز چگونه ميتوان روزی
باعث همه پياز خود اين نمودن ميل که معلوم کجا از است. را ثابت کرده موضوعی

ديگر نگردد. بيماری و يک هزار
تعريف  برايم دوستانم از يکی پدر که يی خاطره ياد به برد مرا که بود موضوع  اين
و  بود شده ترور  کندی  مرحوم  که  ١٩٦٠ سالهای به برميگردد خاطره بود. کرده
با اطمينان اين حضور يک آمريکايی در شخصی در مجلسی که شاهد بود دوست ما
ميداد. نسبت  خودمان جانسون ليندون  همان يعنی کندی  آقای معاون به را  ترور
از بود گرفته شخص را جدی اين و ابراز نظر آشفته بود آمريکايی که بسيار ميهمان
آمريکادر سفارت را به موضوع وی اين تا ارائه دهد مدرک دليل و که ميخواست وی
بود نشده وارده متوجه سنگينی تهمت هنوز که شخص گوينده  دهد. اطالع ايران
کندی آقای ترور با جانسون آقای ديگه. است معلوم " بود گفته و انداختم باال شانه يی
آمريکايی گوشی که دوست بود باالتر! آنوقت اين دليلی از چه جمهور! ميشود رئيس
تفکری هيچ بدون و هوا ميدانيم باد را حرف چه آسان ما از بعضی که آمد دستش

مياوريم. زبان به آنرا
و  جامعه ميچرخد گوناگون در با چند اتيکت خويش برای سهولت مطلق گرا  ذهن
تعريف بلند باال اتيکت يک با استثنائی مورد يک يا ناپسند يک کالم صرف به را انسانها
همراه خود با منزل  وحی بعنوان را نابجا تعريف اين که اينجاست مشکل  مينمايد.
مينمايد. بندی تقسيم ساخته های خود اتيکت با مردمان را ابائی هيچ بدون و ميسازد

جامعه. برای نه و مفيد است فرد برای ناپسند نه عمل اين تکرار
سازيم. رهنمون انديشه و دشت تفکر به گرائی خم مطلق از را خود اينکه آرزوی با

امان بمانيد.  در مهتابی بعد  تا
 

مهتاب نور  بقیه  زیر
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زنان ۱۵ـــ صفحه از ادامه
نيلوفر تشيد. تداوم زهرا کاظمی، و زهرا کاظمی است موسوی تداوم ترانه نظر تاريخی، از
برای مبارزه قرن يک از بيش با هستيم. رو روبه منقطع تاريخی تجارب با ايران در ما اما
ما تاريخ هرچند داريم؛ قرار  صفر نقطه در جهات خيلی از هنوز  آزادی، و دموکراسی

عطفهای  نقطه و گذارنده سر از ۵۷ را انقالب مشروطه و انقالب چون مهمی فرازههای
کرده  تجربه خرداد ۸۸ را انتخابات از پس اعتراضات ۲۸ مرداد ۳۲ و کودتای چون زيادی
بار، هر اند و کرده حذف ممکن های شيوه ترين خشن به را مغلوبان هربار، پيروزمندان، اما
ديديم که حکومت ما گذشته، سال است. شده نوشته پيروزمندان مطلوب تاريخ، به شيوه
انتخابات از آميز پس اعتراضات مسالمت در ما خود که مثل کسانی بسياری از به چگونه
عليه مسلحانه اقدام معنايش، که و ناعادالنه، اتهام محاربه منصفانه شرکت داشتند، غير
سيستماتيک شکل اين بين نتوانستيم اما کرد، وارد است، مرگ مجازاتش و حکومت
کنيم. برقرار ارتباطی افتاده، اتفاق گذشته در آنچه و ايران قضايی نظام در واقعيتها قلب
از پس زندانها در شکنجه جنسی و تجاوز اگر که کنيم درک موضوع را اين نتوانستيم ما
روايت چون که بود اتفاقی بلکه نبود، سابقه و بی تازه اتفاقی صرفا اين افتاد، اتفاق انتخابات
و عامالن در مورد چون عدالت و بود نشده روشن آن در مورد چون حقيقت بود، نشده
سياسی همه زندانيان عمومی، ما، افکار نظر از شد. هم تکرار باز بود، برقرار نشده آن آمران
همه و آنها همه از ما بودند؛ بشر حقوق نقض قربانيان شدند، اعدام انتخابات از پس که
را حيثيت اعاده روند آنکه کرديم بی حيثيت اعاده بود، زده شده آنها به که واهی اتهامهای

کنيم. آغاز مان تاريخی گذشته در بشر حقوق نقض قربانيان مورد در
موفق نبوده ما نسل آن به انتقال و خود تاريخ روايت در نسل گذشته اگر رسد نظر می به
امروز نگرفته، معتبر قرار روايتهای معرض در دولتی، شديد تاثير سانسور تحت ما، نسل و
و از بدوزيم هم به را تاريخمان تکه های مختلف هميشه، برای بار يک که است وقت آن
غير در آوريم. فراهم جامعه اکثريت توافق مورد کم دست يا يکپارچه ای مجموعه آن،
ده ايران، پس از انقالب سوم که نسل دختر من، نسل است ترس من اين همه اينصورت،
و نمی آوريم خاطر به را او مثل تن تشيد و هزاران نيلوفر ما امروز که ديگر همانطور سال
به را او هزاران تن مثل و موسوی نمی کنيم، ترانه طلب اش خانواده برای او و را عدالت
تازه زخمهايمان که وقتی امروز آن، نشده است. بدتر از عدالتی برقرار زيرا نياورد، خاطر

به که ما زخمهای هم به نسل بعد گذاريم، نمی کهنه ديگران احترام زخمهای به است،
بندی، زمان بدون عدالت، جستجوی گذاشت. نخواهد احترام شد، خواهند کهنه زمان مرور

است. من نسل تاريخی وظيفه بندی، اولويت بدون و تاريخ کردن تقسيم بدون
گذشته و رابطه اش با خودت نسل درباره که درازی داستانهای حتما می پرسيد اين حاال
تو امروز چالشهای با نه و دارند را تو تاريخ نه که آمريکا، شهروندان ما، به کردی، تعريف
که دانيم می ما همه شده، جهانی در يک دنيای کند؟! می پيدا ربطی چه اند، مواجه
تواند نمی است.تاريخ تغيير داده را تاريخ مواقع، از در بسياری انسانها، فردی شجاعتهای
فراموش شهروندی آمريکا حقوق جنبش در را پارک رزا مثل فردی کسانی شجاعت نقش
از که داريم نياز هم هستيم شهروندی مبارزات حقوق ميدان ميانه در که ما امروز کند؛
در هم و درس بگيريم بشر حقوق تحقق برای انسانها جمعی و مبارزات فردی تجربيات
در يک که داريم نياز شما تک فردی و جمعی تک ابتکارات  و شجاعتها به عين حال،
اعطای جايزه حقوق من، شخص بود. خواهد تاثيرگذار و مهم بسيار دنيای جهانی شده،
تصوير و نام کردن پذير رويت در تاثيرگذار اقدامات همين از يکی را دانشگاه سانتاکالرا
همه روزها، دانم.اين می کنند، می و کردند مبارزه آزادی و برابری برای که ايرانيانی همه
زنند. می حرف ايران" و "دموکراسی بر ايران" ايران"، "دموکراسی برای در "دموکراسی از
برای اما است. تفاوت نهفته يک دنيا يک دنيا معنی و های اضافه"، "حرف اين در گرچه
محقق دموکراسی در ايران هيچ هم همين حاال، عدالت، آن بدون که است مسجل من
بين اما جامعه دارد، را نقش اصلی ايرانی، مدنی اگرچه جامعه راه، اين شد؛ در نخواهد
تجربيات انتقال برای آموزشی برنامه های از مهمی بکند؛ کمکهای تواند می نيز المللی
نقض حقوق سازی مستند و تحقيق طرحهای از حمايت تا گرفته ديگر مشابه کشورهای
حقوق گسترده و نقض وسيع در که افرادی از سياه فهرستهای از تهيه پشتيبانی از بشر،
متحد به ملل سازمان همينطور و دولتها کردن متقاعد برای تالش تا اند دست داشته بشر
هم من با باور اين در اگر شما، يک از هر اين ناقضان. عليه عملی گامهای برداشتن لزوم
"نيلوفر"ها، به روز پيش از بيشتر روز، هر که بينديشيد راههايی همين حاال به از نظريد،
از بيش روز هر بشر، حقوق ناقضان برای را دنيا و بدهد چهره و نام ها، "ترانه" و "زهرا"ها

بکند. تری ناامن جای پيش، روز
ايران پژواک منبع: عدالت برای ايران!                   اجرای اميد به
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خوانندگان… از
در اينکه از کرديم. آميز شما را دريافت محبت ها، ای ميل های نامه گذشته هفته چند در

نبودند. پاسخی جويای ها نامه اين بيشتر سپاسگزاريم. کنيد می پشتيبانی را ما راه اين
کنم می سعی کرديم که من دريافت کانون حاميان و دوستان از مفصلی از يکی نامه ولی

رحمانی در اين نامه مفصل بدهم. خانم بودند پاسخ اشاره کرده يک نکته مهم که ايشان به
شماره يکی از که مطالبی از از يکی پيک به گردانندگان آميز محبت کلمات ابراز از پس
مجالت سطح را در خود نبايد پيک که توصيه نموده اند و کرده انتقاد آمده بود قبل های
يک سازمان ارگان اند که پيک شده به ما يادآور ايشان بازاری در آورد. و موجود مرسوم
می باز ايشان خودداری کند. انتقاد بدآموز بايد مطرح کردن مطالب از و است فرهنگی

برای  بهاره زير عنوان "کالسهای صفحه ٢٥ در ١٢٥ پيک شماره در که مطلبی به گردد
عليه و بر آميز توهين صفحه کال اين اند که مطالب کرده ايشان اشاره بود. آمده خانم ها"

نگرانی ولی آمده است طنز عنوان مطلب به اين اند که شده متوجه ايشان خود است. زنان
می ايرانی حساب فرهنگ به آنرا خواند می را مطلب وقتی دخترشان است که اين از ايشان

بودن نتوانستم طوالنی بعلت را نامه شان تمام خواهم که می پوزش ايشان از من گذارد.
پاسخ ام. در کرده نامه بسنده در طرح شده مطالب برخی از نقل صرفا به و اينجا بياورم در
صرفا مطلب شده اند اين متوجه ايشان که خود همانطور که گرامی بايد بگويم دوست اين

انتخاب آنرا و طنز جنبه فکاهی اساس بر منتهی اينترنت، و انتخابی از داشته طنز جنبه
مطلب در واقع اين شويم. و باعث لبخندی در ميان بگذاريم هم خوانندگانمان کرديم که با
هم صفحه باالی بود. در شده آورده مردان برای آن از قبل شماره در بود که مطلبی دنباله
من بگيرد! جدی را مطلب که نکند کسی خدای ناکرده بوديم گذاشته خندان صورت يک

کنار شماره در در هر ما خواهم. می پوزش شده برداشتی چنين مطلب موجب اينکه اين از
که همانطور آوريم. می خوان راحت و سبک مطالب بعنوان هم مطلب چند جدی مقاالت
صرفا مطالب از است پر که و ماهانه هفتگی مجالت مطالب با مطالب پيک اصوال آگاهيد

که آگاهند مطلب اين به پيک دارد. گروه نويسندگان ماهوی تفاوت گذرا و کننده سرگرم
باالتری دانش و بينش از اصوال آن خوانندگان و است اجتماعی يک مجله فرهنگی و پيک
مطالبی گاها گردد. می تهيه مسول نويسندگان اين توسط پيک مطالب بيشتر برخوردارند.

می آورده برای خوانندگان دارد قرار پيک حرکت امتداد در کنيم که حس هم ديگر منابع از
هر که رحمانی هم عقيده ايم با خانم ما است. اين روند از و فکاهی هم بخشی طنز شود.

به بيشتری خيلی وقت بايد برعکس بلکه کنيم. تکرار نبايد است طنز اينکه صرف را مطلبی
 ١٢٤ شماره مطلب مورد در نشود. توهين اعتقادی و جنسيت گروه، شخص، به که داد خرج

جدی  آنرا کسی است محال و است طنز فقط نوشته که داديم تشخيص صرفا ١٢٥ هم و
صميمانه شده ناراحتی موجب اين مطلب و اگر تحميق نبوده و توهين مطلقا قصد بگيرد.

خواهيم. می پوزش
*****************************************

دوستان از بسياری حضور معرف که ديگو سن شهر در قديمی همشهريان از يکی
مورد در مطلبی آميزی محبت بسيار نامه طی رضائی، داوود آقای هستند،

شود. می تقديم عينا ايشان سپاس از ضمن که فرموده اند ارسال البرز دبيرستان

برايم پيک مدتهاست قديم ارادت تجديد و سالم صدر با علی مهندس عزيز آقای دوست
مطبوعات عضو جامعه منهم بعنوان يک آن متنوع و مطالب از انتشار مرتب شود. می پست
در که ميبالم و بخود خوشحالم بسيار گروهی های رسانه مسائل به و اشنا تلويزيون راديو و
نشريه  يک باالخره ام کرده خوب آنجا سر مردم با را عمرم از سال ٢٨ که من ديگوی سن

به جا نيز همه توزيع از نظر و ميشود چاپ نظير بی و طراحی گزيده با مطالب ئی حرفه
تبريک شما همکاران فرهيخته همه و رويداد را به شما اين چيز از هر قبل ميخورد. چشم

... بعد اما ميگويم
البرز کالج تحقيقات مرکز در مورد شده تدوين خبر يک پيوست به

(ACHRC) Alborz College Historical Research Center
اين چون است. شده ذکر آن در اجمال بطور مرکز اين ايجاد از هدف که است تقديم

و در ايران صورت می گيرد کالج و دبيرستان و دبستان تحقيقات در مورد تاسيس اولين
برای همگان تواند می می گيرد و نشات مطلب اين از سن ديگو نيز فرهنگی فعاليت کانون
خواهد مورد در اين که مطلبی است رسانه هائی يکی از نيز مجله شما باشد. لذا توجه قابل

دارد. مستقيم غير و مستقيم ارتباط شما فرهنگی فعاليت با که داشت
 Mr. Bossetleبه رياست هئيت آمريکائی ١٢٥٠ شمسی ١٨٧١ سال در

در  دبستان ٢ سال بعد ١٢٥٢ اولين در و زار مستقر شد الله خيابان و در آمد به ايران
١٢٦٤ اولين  در سال و شد. البرز دبيرستان تاسيس و سازمان پايه قزوين جنوب دروازه

صدور  قبل از بعد، ٢١ سال ٢ سال و قاجار) شاه ناصرالدين دست (به خورد زمين به کلنگ
رياست  دانش آموز به با ٥٠ نفر کالسه ٧ ژانويه ١٩٠٧ مدرسه ٦ در مشروطيت فرمان

دبستان  کالسه جردن ٦ دکتر زمان سال ١٢٧٨ در در بعد کرد. کار به Mr. Word شروع
در سال شد. داير کالس دبيرستانی چهار تدريج به و افتتاح شد دبيرستان کالس دو و

دبستان  تحصيل دوره ١٢ ساله ترتيب اين به و شد اضافه ديگر کالس دو ١٩١٣ -١٢٩٢

١٣١٩ دولت ايران کالج  سال در و فرازهائی نشيب با باالخره و شد تکميل دبيرستان و
 ١٣٢٣ سال چند مدير مدرسه در تعيين از و بعد آمريکائيان خريد از و شبانه روزی را البرز
خدمت  ١٣٥٧ به تا سال و گرفت بعهده را دبيرستان رياست دانشگاه استاد دکتر مجتهدی

پرداخت.
منابع اطالعات و آوری جمع دار عهده من که البرز کالج تحقيقات مرکز عزيز صدر آقای
کمک اساتيد به تحقيقات اين هنوز که است گسترده چنان هستم موجود تمام منابع از
که دکتر مجتهدی شيراز تکنيک، ملی، پلی دانشگاهای شريف، و دانشجويان دانشگاه ها

ميشود اضافه تحقيقات اين برگهای برگی به روز و هر دارد ادامه است داشته را آن رياست
 ٢٠٠ تاريخچه تا شد خواهد پخش نوشتاری و تلويزيونی راديو برنامه يک بصورت بزودی و
گيرد. قرار مداقه و بررسی مورد دانشگاه تا دبستان تاسيس فرهنگی در جهت فعاليت سال

هستيد از آنها شما نيز يکی که متعهد زبان فارسی های با همکاری همه رسانه اميدوارم
خودتان به همکاران همه به را ارادتم و عرض سالم برسد. مطلوب نتيجه به تحقيقات اين
ابالغ داشته ام، در سن ديگو ايشان همکاری نزديکی با سعيد جاللی که مدتی ويژه آقای

بفرمائيد.
البرزی جامعه ايرانی سن ديگو يک فارغ التحصيل رضائی داود     

************************* 
کنند. همکاری می (ACHRC)کالج البرز تحقيقتات مرکز يا البرز، کهکشان ستاره های
منبع از را اوليه خود نيروی و انرژی که (البرز) کالج دبيرستان از کهکشان ستاره هزاران

در اکناف اکنون و هم اند کرده کسب گيالنی مجتهدی محمد علی دکتر خورشيد اليزال
با مکتب البرز دانش و علم منبع از پرتوی با اند توانسته ميکنند پرتو افشانی جهان

در را و ايرانی ايران سياسی و اجتماعی فرهنگی، علمی، های زمينه خود در فعاليتهای
در را خود چشمگير فعاليتهای اين پس اين نخبگان از سازند مباهی و بلند سر جهان

خواهند متمرکز کاليفرنيا در شده است نامگذاری کالج البرز تحقيقات مرکز بنام که مرکزی
ساخت.

يکی از  هدف اين Alborz College Historical Center (ACHRC) در راستای
تلويزيون، راديو گستره در چشمگير و فعاليت سالها از پس (کالج) البرز کهکشان ستارگان

اين در ممتد تجارب و دانشگاهی تحقيقات از ای پشتوانه با و عمومی روابط و انتشارات
سالهای که در البرز کالج پيدايش زمينه در را خود تاريخی تحقيقات و کليه مطالعات رشته،

اختيار جامعه ايرانی اين مرکز در است از طريق جمع آوری کرده از منابع مختلف اخير
 ١٨٣٣ از سال ونيم قرن يک از بيش موثق تاريخی تحقيقات عبارتی به داد. قرار خواهد
محمد  از دوم تا انقالب ١٣٥٧ دورانی اول و جهانی جنگ يعنی در فاصله دو ١٩٧٤ تا

جانسن ميسيون مسيحی فعاليت از تاريخی پژوهشی پهلوی، شاه رضا تا محمد قاجار شاه
فرهنگی در پايتخت تا رستاخيز آمريکائی جردن ساموئل دکتر آمريکائی در اروميه و پرکينز

تهران. ها در البرزی اليزال خورشيد گيالنی مجتهدی علی دکتر محمد
بزرگترين در اکنون هم البرز که مکتب پژوهان دانش و کمک اساتيد به که رضائی ميرداوود

مهم اين به دارند اشتغال فعاليت و تحقيق به بازرگانی و سياسی و دانشگاهی علمی مراکز
قابل  و رسمی مرجع يک بعنوان آينده ACHRC در مرکز اين است اميدوار است زده دست

گيرد. قرار برداری بهره مورد استناد

البرز کالج مطالعات مرکز
Alborz College Historical Research Center (ACHRC)

٩٥١ -٢٠٠ -٣٢٨٣ اطالعات تلفن
e-mail: proudalborzi@gmail.com

همسرش و جردن دکتر

مجتهدی دکتر




