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 تیراژ   6000  

کانون فرهنگی ایرانیان
 یک سازمان غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیر مذهبی است که 

در سال 1989 در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.

اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی،حمید رفیع زاده،فرشاد باباخانی، 

فریبا باباخانی ـ قاضی، ونوس صفایی 
 گیتی نعمت اللهی، محمود رضا پیروزیان، 

فریده رسولی ـ فاضل و گلسا ثریا 

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

شقایق هنسن، آناهیتا بابایی، آریا فانی، 
سعید نوری بوشهری، راشل تیت

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

روزهای یکشنبه از ساعت 9/5  تا 1 بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام: 7335 ـ374 )619(
madreseh@pccsd.org
www.issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   9355ـ552 )858(
فکس و پیغام: 7335 ـ374 )619(

کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی 
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.

چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.

توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج

شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب 

رسیده اختیار تام دارد.

173  علی صدر

 

یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی

دوستان گرامی، قبل از هر چیز اجازه بدهید آغاز سال نو میالدی را به شما تبریک گفته و برای شما و همه 
مردم جهان صلح و بهروزی آرزو کنم.

ایرانی ـ  با جامعه  تا به بررسی مطالب و مسائلی بپردازم که کم و بیش  ام  در این صفحه همواره سعی کرده 
آمریکایی ربط پیدا می کند. منتهی به دلیل این که مجله یک ماه در میان منتشر می شود، بسیاری از این وقایع 
تا زمان انتشار مجله به اصطالح »کهنه« می شوند. در طول یک سال گذشته وقایع مهم و قابل بحث آن چنان 
پشت سر هم اتفاق افتاده اند که به سختی می توان آنانی را برگزید که اثری ماندگارتر داشته اند و دچار »کهنگی« 
نشده اند. در همین دو ماه گذشته چندین حادثه مهم اتفاق افتاد، ولی هرکدام دیری نپایید و حادثه ای جدید 
قبلی را از اذهان زدود. کشتار مردم بی گناه در الس وگاس، برای چندمین بار کنترل سالح های کشتار جمعی 
را دوباره در دستور قرار داد ولی بعد حمله تروریستی نیویورک اتفاق افتاد. تشنج آفرینی موجی آقای ترامپ، 
کیم جونگ اون و شاهزاده سعودی در آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه، جهان را به تالطم انداخت. در عین 
حال کنگره مشغول حقنه کردن قانون واپسگرای مالیاتی جدید خود بود که به اذعان اغلب اقتصاددانان به ضرر 
طبقات پایین و متوسط و به نفع کمپانی های بزرگ و کالن ثروتمندان است. با همه اینها جریانی در یکی دو 
ماه گذشته شکل گرفت که کمتر به جریانات سیاسی ربط داشت و تا حدودی هم بسیاری از جریانات دیگر را 
تحت الشعاع خود قرار داد. همان طور که اشاره شد، این نه یک حادثه بلکه یک جریان بوده و هست و به نظر 
نمی رسد به این زودی »کهنه« شود. این جریان رو شدن آزار و تجاوز جنسی به زنان توسط عده ای از مردان 
سرشناس و قدرتمند در جهان سینما، تلویزیون، خبر و سیاست بود. این مسئله ای تازه ای نیست و هر از چندی 
موردهای مشهوری مثل کلرنس تاماس، بیل کازبی و امثال آنها مطرح شده اند. ولی این بار جریان فرق داشت. 
این جریان ممکن است ربط مستقیمی به جامعه ایرانی ـ آمریکایی نداشته باشد ولی در کل جامعه حرکتی ایجاد 
کرده که همه کم یا بیش به آنان ربط پیدا می کنند و چه بسا فرزندان و همسران ما طعمه این گرگ های در 

لباس میش شوند. 
جریان اخیر با رو شدن دست هاروی واینستین، یکی از پر قدرت ترین مردان هالیوود، آغاز گردید. عده ای از 
زنانی که طی سال ها مورد اهانت، آزار و تجاوز این فرد قرار گرفته اند، پا پیش گذاشته و حکایتشان را  بر مال 
کردند. با روشن شدن این وقایع معلوم شد که نامبرده چندین دهه چنین رفتاری با زنان داشته است. دردناک تر 
این که بسیاری از اطرافیان او از این رفتار ناشایست خبر داشته و آن را به عنوان بخشی از شخصیت وی قبول 
کرده بودند. این اتفاق مانند چاشنی ای بود که باعث انفجار همه جامعه شد. در تویتر جنبش هشتگ " me too#" یعنی 
من هم همین طور شکل گرفت. در واقع جریان "me too" از بیست سال پیش وجود داشته است. به این که چرا 
این بار چنین ُبعد انفجاری یافته بعدا خواهم پرداخت. با فاصله چند روز، هزاران زن و تعدادی مرد برای اولین 
بار به صحنه آمده و به بازگویی آزار و تجاوزاتی که بر آنها رفته بود، پرداختند. به زودی نام های بزرگی نظیر کوین 
اسپیسی، لوئی سی کی، چارلی روز، مت الویر مطرح و رفتار ناشایست  آنها رو شد. کمپانی های بزرگ سینمایی، 
تلویزیونی و خبری با روبرو شدن با این شکایات و حکایات عکس العمل نشان داده، این افراد را اخراج کرده و 
قرار دادهای آنها را لغو کردند. این جنبش به آمریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای غربی موج آن دامنه 
خودش را یافت. متاسفانه پدیده آزار و تجاوز پدیده جدیدی نبوده و منحصر به افراد معروف و مرفه هم نیست. 
همیشه مردانی بوده و هستند که وقتی در موقعیت باالتر از لحاظ شغلی و اجتماعی قرار می گیرند زنان زیردست 
خود را مورد آزار قرار داده اند و زنان به خاطر ترس یا برای حفظ موقعیت شغلی و مالی، از این رفتار ناشایست 
دم نمی زنند و در نتیجه این رفتار ادامه یافته است. ولی چرا این بار چنین ُبعدی به خود گرفته و زنان زیادی 

بدون ترس، این درد اجتماعی و آنچه بر آنها رفته بود را بازگو کرده اند؟
حتما به یاد دارید که چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، آقای کاندیدا ترامپ به صراحت گفت که وقتی 
صاحب نام و قدرت هستی می توانی هر کاری بخواهی با زنان بکنی! از جمله... و خود او بارها این کار را کرده و 
زنان زیادی هستند که به همین دلیل از او شکایت کرده اند. این اعتراف چکیده افکار این افراد است. به هرحال با 
تمام این اعترافات و بسیاری کاستی های دیگر، باالخره وی به ریاست جمهوری رسید. بعد از آن هم این نوع رفتار 

و گفتار ادامه یافت. جنبش " me too#" یعکس العمل مستقیم به آقای ترامپ است.
تظاهرات میلیونی زنان که درست در روز بعد از سوگند ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار شد، عکس العمل 
شایسته ای بود به این طرز تفکر و این گونه افراد. ناگهان تحمل زنان به سر آمد، زخم های کهنه سرباز کرد و 
قصه های تجاوز و آزار جنسی توسط مردان قدرتمند سوشیال مدیا را پر کرد. این به خودی خود پدیده مثبتی 
است. دیگر تجاوزگران و آنانی که دستشان هنوز رو نشده به راحتی قادر به پیشبرد افکار پلیدشان نخواهند بود و 
به پیامدهای کار خود فکر خواهند کرد. دیگر این غولی را که از بطری بیرون آمده نمی توان به بطری بازگرداند.
با همه این تفاسیر مشاهده می کنیم که راست مذهبی که خود را منادی اخالق فردی و اجتماعی می داند نه 
تنها در مقابل این رفتار سکوت می کند بلکه از کاندیداهایی مثل ترامپ و روی مور کاندیدای سنا از ایالت آالباما 

ـ که به کودک آزاری شهرت دارد ـ حمایت می کند و زنان شاکی را دروغگو خطاب می کند.
شاید مهم ترین دستاورد این حرکت، به صحنه آمدن و در صحنه ماندن زنان باشد. به یاد دارید که تایید قاضی 
کلرنس تاماس برای دادگاه عالی و فضاحتی که سناتورها بر سر آنیتا هیل آوردند، باعث شد زنان زیادی خود را 
برای کنگره و دیگر ارگان های محلی و کشوری کاندیدا کنند و موفق هم بشوند. این بار نیز امید است با انتخاب 
زنان در کرسی های مختلف کشوری و محلی بتوان با فرهنگ زن ستیز غالب مقابله کرد. از این جهت شاید 

انتخابات میان دوره ای 2018 نقطه عطفی در تاریخ این کشور شود. 
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اخبار کانون

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سی دیگو
گزارش جنگ فرهنگی سن دیگو

نزدیک به سه سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامه ای با نام جنگ 
فرهنگی در مرکز ایرانیان اجرا می شود، برنامه ای که در ذهن عالقمندان به 
برنامه های فرهنگی به خوبی جای خود را باز کرده است. حال و هوای برنامه 
به طور کلی گذری است به عناوین مختلف هنری و فرهنگی که با دعوت از 
هنرمندان و اندیشمندان در رشته های گوناگون هنری، ادبی و اجتماعی برنامه ریزی 

و اجرا می گردد.
جنگ فرهنگی در هفدهم نوامبر 2017 در مرکز ایرانیان و با اجرای علی صدر 
برگزار شد. مهمان نخست برنامه دکتر محمود کریمی حکاک، به گفتگو درباره 
سانسور شکسپیر در ایران پرداخت. او با نمایش یک فیلم و گفتگوی مفصلی 
سرنوشت تهیه  تئاتر رویای نیمه شب تابستان را که تبدیل به رویایی گسیخته 
شد شرح داد. مهمان بعدی برنامه، معلم موسیقی و نوازنده  پیانو، رضا بیات، 
به گفتگو درباره  تجربیات خود در آموزش موسیقی ایرانی و روش های نوینی 
در این عرصه پرداخت. سپس یکی از هنرجویان جواِن رضا بیات با اجرای چند 

قطعه موسیقی ایرانی بر روی پیانو به برنامه خاتمه داد.
برنامه جنگ فرهنگی در ماه دسامبر به دلیل فشردگی برنامه های پایان سال 

میالدی لغو شد.

شب کمدی با کیوان ـ چهارم نوامبر ۲۰۱۷
و  رفت  ایرانیان  مرکز  روی صحنه  به  کیوان،  ایرانی،  جوان  کمدین  استندآپ 
شب بسیار شادی برای بینندگان برنامه آفرید. این برنامه به زبان انگلیسی و با 

محتوای فرهنگی ایرانی ـ آمریکایی برگزار شد.

رسیتال هنرجویان سه تار به سرپرستی کورش تقوی
یازدهم نوامبر ۲۰۱۷

کردند.  نوا  از  را سرشار  ایرانیان  مرکز  تقوی صحنه  کورش  تار  هنرجویان سه 
این برنامه مورد استقبال گرم پدر و مادرها، بستگان و دوستان هنرجویان و 

عالقمندان به هنر موسیقی قرار گرفت.

کنسرت گیتار کالسیک لیلی افشار ـ بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۷
لیلی افشار در اسمیت رسیتال هال دانشگاه اس دی اس یو با اجرای قطعات 
فرهنگی  کانون  پشتیبانی  با  برنامه  این  رفت.  روی صحنه  به  گیتار  کالسیک 
ایرانیان، انجمن دانشجویان ایرانی و دپارتمان موسیقی دانشگاه ایالتی سن دیگو    

)SDSU( برگزار شد. 
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بازار سالیانه ـ سوم دسامبر ۲۰۱۷
بازار سالیانه کانون روز یکشنبه سوم دسامبر در محل مدرسه ایرانیان با حضور 
آالت،  زینت  دستی،  صنایع  ارائه  و  محلی  کسبه  و  داوطلبان  و  هنرمندان 
پوشاک، انواع ترشی و شیرینی و غذاهای لذیذ ایرانی برگزار شد. درآمد این بازار 

غیرانتفاعی صرف فعالیت های فرهنگی و هنری خواهد شد. 

نمایشگاه نقاشی در محل مرکز ایرانیان ـ نهم دسامبر ۲۰۱۷
حضور  و  نقاشی  نمایشگاه  گشایش  با  را  خود  تاسیس  سالگرد  ایرانیان  مرکز 
میزبان  دائم  طور  به  مرکز  این  گرفت.  هنر جشن  به  عالقمندان  و  هنرمندان 
هنرمندان نقاش خواهد بود و نمایشگاه برای دیدار عموم آزاد است. این نمایشگاه 

با همکاری Yellow Gallery برگزارشد و تا اواخر ژانویه ادامه خواهد داشت.

جشن یلدا ـ شانزدهم دسامبر ۲۰۱۷
کانون فرهنگی ایرانیان به رسم همه ساله شب یلدا را در رستوران صوفی جشن گرفت. 
آرمین ویگن و گروه موزیک وی و با همراهی دجی جولیوس شبی خاطره انگیز برای 

شرکت کنندگان رقم زدند.

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
جلسه ماه نوامبر هیئت مدیره کانون در روز هشتم نوامبر و جلسه ماه دسامبر 

در روز سیزدهم آن ماه برگزار شد.

فیلم و گفتگو ـ سوم نوامبر ۲۰۱۷
گروه فيلم و گفتگوی کانون فرهنگی ایرانیان سن ديگو در ماه نوامبر با نمايش 
»برف روی کاج ها« )١٣٩٠( به کارگردانی پیمان معادی نمايش و بررسی فيلم های 
دهه نود را آغاز كرد. این فیلم سیمرغ بلورین فیلم منتخب تماشاگران را در 
سی امین جشنواره ی فیلم فجر از آن خود کرد. مهناز افشار هنرپیشه  زن نقش 
اول فیلم، سیمرغ بلورین همین جشنواره را برای این نقش آفرینی از آن خود 
کرد. در ابتدای این جلسه محمودرضا پيروزيان، مجری برنامه، توضیحاتی در 
مورد معادی  و آثار وی به حاضرین ارائه نمود. پس از نمايش فیلم حضار به 

بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداختند. 

فیلم و گفتگو ـ پازدهم دسامبر ۲۰۱۷
رخشان  ساخته  »قصه ها«  فیلم  پخش  به  دسامبر  ماه  وگفتگوی  فیلم  برنامه 
بنی اعتماد و محصول سال 1390 اختصاص داشت. قصه ها يازدهمين  فیلم بلند 
کارنامه ی هنری بنی اعتماد به عنوان كارگردان است كه متشکل از هفت قصه 
کوتاه است كه به نوعی ادامه داستان های فيلم های قبلی او می باشد. این 
فیلم در جشنواره های ونیز، آسیا پاسیفیک و کلکته برنده  جوایزی شده است. 
در قسمت دوم برنامه، گروه فيلم و گفتگو با دعوت از رانا سليمی به بررسی اين 
فيلم و فيلم های مرتبط پرداختند. او توضيحاتى در مورد نوع فيلم های بنی اعتماد، 

شخصيت پردازی بازيگران فيلم هايش و نقش زنان  به حضار ارائه كرد

داكيونايت
داكيونايت عنوان برنامه اي است كه در اولين چهارشنبه هر ماه به طور هم زمان 
در بيش از بيست شهر آمريكا و كانادا اقدام به پخش فيلم مستند می کند. اين 

فيلم هاى مستند توسط فيلمسازان ايرانى ساخته شده و يا مضمون آنان در 
رابطه با ايران و ايرانيان می باشد. 

با گوش های  نوامبر 2017، مستند »پسرانی  اول  در  داکیونایت شماره 43  در 
شکسته« ) 2013ـ 78دقيقه(  به كارگردانى نیما شایقی، نمايش داده شد.

در داکیونایت شماره 44 در ششم دسامبر 2017، مستند »عقرب« ) 2010ـ 43 
دقیقه( به کارگردانی فرید صارمی و امید هاشم لو و مستند »جواد« ) 2011ـ 18 

دقیقه( به کارگردانی بهمن کیارستمی به نمایش درآمدند.  

جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک 
کانون فرهنگی ایرانیان در نمایش فیلم های زیر با جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک 

همکاری کرد:
به  دقیقه(   85 ) 2017ـ  برادرم«  »دشمنم  فیلم  ـ   2017 نوامبر  یازدهم  ـ 

 )Ann Shin(کارگردانی ان شین
ـ 80 دقیقه( به کارگردانی آناهیتا غزنوی زاده ـ فیلم »آنها« ) 2017 ـ دوازدهم نوامبر 2017   
ـ پانزدهم نوامبر 2017 ـ فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« ) 2017ـ 104 دقیقه( 

به کارگردانی وحید جلیلوند



شماره  172   آذر  ــ دی  81396

زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

عیادت
چندی است به عیادت بیمار می روم، بیماری که این روزها نگران روی تخت 
تا  بیمارستانی گمنام دراز کشیده و چشم به دست پزشکانی دانا دوخته 

شاید حال اسفبار وی را درمانی عاجل نمایند.

تا آنجا که در  از سال های نوجوانی ام آغاز شد.  با این بیمار  آشنایی من 
با مطالعه کتاب شکل گرفت و  بار مالقات ما  اولین  خاطرم مانده است، 
بسیار سریع تر از آنچه می توانست در تصورم بگنجد ریشه دوانید. از همان 
نگاه اول مرا چنان به خود جذب نمود که گویا درمان تمامی کمبودها و 
آتش  روی  به  بود که  آبی  را در مشت خویش داشت.  زندگی  نارسایی های 
اضطراب می ریخت و آینده را با تمامی قوایش رنگ و جالیی تازه می بخشید. 
پیرامون  در  مطالبی  خواندن  دنبال  به  مرا  که  بود  قوی  چنان  اش  جذبه 
همه  با  دانستم  که  بود  کتاب  در  هم  باز   . کشاند  اش  زندگی  سرگذشت 
جوانی، ریشه آبا و اجدادش به بیش از پنج هزار سال می رسد هر چند که 

چهره اش بسیار جوان تر از سرگذشت زندگی اش بود.

کتاب را که به اتمام رساندم و به زمین گذاشتم با شور و شوق بسیار به 
کوچه زدم تا وی را در کوچه مان  بیابم و با وی به بازی های کودکانه مشغول 
شوم. از بخت بد هر چه گشتم او را نه در کوچه مان و نه در کوچه های اطراف 
نیافتم. گویی چون رویایی شیرین در چشم به هم زدنی نیست و نابود شده 
بود. به ناچار سراغش را از هم کوچه ای هایم گرفتم و جوابم سکوت بود 
و لب گزیدن و گاه اشاره ای بی معنا که به قول فریدون مشیری »گشتیم 

نبود، نگردید نیست«.

تا از جستجویش در کوچه خودمان دل بشویم و به  سال ها طول کشید 
فکر یافتنش در کوچه های دور دست بیفتم. کوچه هایی که فرسنگ ها 
فاصله داشتند و در آن سوی آب ها دامن گسترانیده بودند. تصور دوباره 
یافتنش چنان شوقی را در من زنده ساخت  که رنج سفر را آسان کرد و راه 

را هموار نمود.

یافتمش، در سرزمین های دور، با کوچه هایی بسیار پر طراوت تر از کوچه 
خودمان، هم نشین مردمانی دیگر با زبان ها و لهجه هایی متفاوت. تا مرا 
دید لبخندی به چهره پر جذبه خویش نشاند که گویی آشنای سال های دور 
خود را، که امروز مو سپید کرده است ، به خوبی به یاد می آورد. سری به 

گونه احترام جنباندم و لبخندش را با لبخند پاسخ گفتم. 

بیماری  بود.  بیمار  نداشت.  را  قبل  های  سال  روی  و  رنگ  ولی  دیدمش 
که روی تخت بیمارستان اجتماع دراز کشیده بود تا پزشکانی حاذق علت 

بیماری اش را بیابند و به درمان اش بکوشند.

به آهستگی خود را به کنار تخت اش کشاندم تا پرونده بیماری اش را مرور کنم. 
آنچه بیش از همه برایم جذاب بود آن بود که در طی این همه سال و سکنا در 

سرزمین های گوناگون نامش را یکسان نگه داشته بود.

دموکراسی، این یار پر جذبه من و ما و شما، آشنای دیرینه ما است که شناخت 
اصولی اش ما را به کالس درس افالطون خواهد کشاند و ساکت و صامت، چون 
دانش آموزی که از نگاه معلم خویش گریزان است، در گوشه ای خواهد نشاند.

که  بود  معتقد  و  ساخت  آشنا  وی  با  را  خویش  آموزان  دانش  افالطون، 
»دموکراسی« که گاه ما آن را با ترجمه  »حکومت مردم بر مردم« می شناسیم، 
حاصل راِی بخش »الیت و یا آگاه« جامعه است نه رای »اکثریت جامعه«. او 
معتقد بود که مردمان عادی یک جامعه، به علت نداشتن اطالعات کافی و 
گرفتاری بسیار در مشغله های روزمره زندگی، قادر نخواهند بود در مسایل 
پیچیده جامعه خویش دارای نظری صایب باشند و این مهم بایستی در گرو 
آگاهان جامعه قرار گیرد. مردمان عادی، با رای خویش، قدرت تصمیم گیری 
نهایی را در اختیار آگاهان منتخب خویش قرار می دهند و خود به رتق و 

فتق امور جاری زندگی خویش می پردازند.

ولی از زمان شکل گیری دموکراسی تا به امروز، نظریه افالطون به دالیلی که 
آورده خواهد شد اجرا نگردید و بر خالف گفته وی، تمامی افراد و آحاد یک 

جامعه دارای رای برابر شدند 
جامعه  یک  اکثریت  نظر  و 
این  گردید.  ساز  نقش 
بخش  بسیار  چه  منظر، 
در  را  جامعه  آگاه  و  الیت 

فرخزاد  فروغ  قول  به  که  برد  فرو  خود 
و  دستمال  همانند  را  شان  ناامیدی  و  شوند  ناامید 

فندک و خودکارشان با خود به کوچه و بازار ببرند و شب ها در فضای 
کوچک میخانه ها گم نمایند و یا   خشمگین نماید  تا با مشت و لگد به در 

و دروازه کوچه ها بکوبند.

آنچه امروز، پس از گذشت بیش از پنج هزار سال، می توان بر این پایه گذار 
نظریه  ارائه  در  افالطون  گویا  که  است  این  گرفت  خرده  اجتماعی  فلسفه 
خویش بخش الیت و آگاه جامعه را قشری منسجم پنداشته است که تمام و 
کمال در راه بهبودی و تعالی جامعه انسانی تالش و کوشش می نموده است. 
وی از این نکته ظریف فارغ بوده است که بخش های آگاه و یا الیت جامعه 
نیز مانند هر قشر و طبقه جامعه دارای طیف می باشند و همگی را نمی توان 
و نباید به یک چشم نگریست. تئوری ایشان فقط در شرایطی می توانست 
نتیجه مناسبی را برای جامعه انسانی به بار آورد که کلیت بخش آگاه جامعه 
در خدمت اعتالی زندگی افراد جامعه باشند. حال آن که می توان به سادگی 

بخش الیت را به سه گروه کامال متفاوت و گاه حتی متضاد تقسیم نمود.

گروه اول، که شاید اکثریت بخش آگاه و تحصیل کرده این بخش را تشکیل 
می دهند، به چیزی جز زندگی شخصی و خانوادگی خویش نمی اندیشند و 
با قدرت بسیار، دور سیاست و دیگر مسایل مسئله ساز را خط کشیده اند.

گروه دوم، اقلیتی قابل احترامند که به جهان بزرگ تر از تن خویش می اندیشند 
و بیرون از دایره محدود خانواده زندگی می کنند. این بخش، در طول تاریخ 
بشری اکثر سال های زندگی خویش را در رنج، سختی، زندان و مشقت های 
حاصل از آنها گذرانده و می گذرانند. صدای این بخش در البالی صفحات 
کتاب ها می مانند و در نهایت در موزه ها در کنار آثار با ارزش هنری جای 

می گیرند.

و  افکار  بهترین  که  مزدورند  و  مزور  باز،  نیرنگ  فعال،  اقلیتی  سوم،  گروه 
اندیشه های خود را در اختیار صاحبان قدرت می گذارند تا بتوانند اکثریت 
جامعه را در زیر یوغ صاحبان قدرت نگه دارند. این بخش توانسته اند به 
صاحبان قدرت ّبرنده ترین پیام ها، شعارها، و کاربرد ها را بیاموزند و هم آنان 
بوده اند که مفهوم دموکراسی را از نظر الیت جامعه به رای اکثریت جامعه 
اکثریت  توان  می  چگونه  که  دانند  می  خوبی  به  بخش  این  دهند.  تغییر 
جامعه را به سوی صندوق های رای کشانید تا با دست خویش، تبهکارترین 
نمایندگان و گناه آلود ترین ترفند ها را به تصویب برسانند. در صورتی که اگر 
نظریه افالطون به کرسی می نشست، این بخش مزدور با تعداد اندک قادر به 

خدمت به صاحبان قدرت نمی بودند.

امروز، دموکراسی بیمار است و عامل موثر بیماری وی نیز ابتال به  باکتری 
یا ویروس کشنده ای به نام »بخش خائن الیت جامعه« است. این ویروس 
کشنده در تمامی کوچه و بازار جهان پراکنده شده است و تا زمانی که بخش 
خنثای تحصیل کرده جامعه به یاری بخش قلیل و قابل احترام جامعه در 
نیاید می رود تا قدرت انتشار این ویروس در البالی منافذ هر کوچه و بازار 

النه کند و بیمار آشنای ما را به هالکت رساند.
مرگ نابهنگام این بیمار آشنای ما به سود هیچ کسی جز صاحبان قدرت 
نخواهد بود. بر اساس »از کوزه همان برون تراود که در اوست« از کاخ نشینی 

تبهکاران قوانینی به نفع جامعه ارائه نخواهد شد.

من هر روز با نگاهی مضطرب ولی امیدوار به عیادت دوست همیشگی ام 
خواهم رفت.
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معرفی و نقد کتاب        

من او را دوست داشتم  )رمان(

آنا گاوالدا
ترجمه الهام دارچینیان 

نشر قطره، چاپ نوزدهم 1387

از  دارچینیان  الهام  توسط  گاوالدا  آنا  نوشته  داشتم«  دوست  را  او  »من 
فرانسه به فارسی ترجمه شده است. مترجم کتاب را با این جمله آغاز می کند: 
گاوالدا  کند.«  نمی  برابری  راستین  دوست  یک  با  ها  دارایی  بهاترین  »گران 
خود در باره این رمان می گوید:» من این کتاب را دوست دارم، نسبت به آن 
احساس غرور می کنم.« پس از انتشار مجموعه داستان »دوست داشتم کسی 
جایی منتظرم باشد« در سال 1999، »من او را دوست داشتم« نخستین رمان 
آنا گاوالدا است. رمانی بسیار زیبا با واژه های ساده، بسیار پرورده و به جا مانند 
ُنت های موسیقی برای گفتن واقعیت های ژرف و پیچیده. احساسات و تاثرات 
انسانی در سطر سطر این کتاب موج می زند. پس از خواندن کتاب بخش هایی 
از آن در جایی از وجود شما رخنه می کند و با شما می ماند. آنا با جاذبه ای 
غمگنانه می گوید: »گاه رفتن از سِر شهامت است و ماندن از سربزدلی.« او 
با توانایی سبک شناختی ویژه خود در روایِت زمزمه وار ناگفته های روزمرگی 
همه را غافلگیر می کند؛ که آن چه را ساده و بدیهی می انگاریم چه تودرتو و 

پر رمز و راز است.
 »من او را دوست داشتم« گفت و گویی طوالنی میان زنی جوان و پدرشوهرش 
است. شوهِر زن تازه ترکش کرده و پدرشوهر به او می گوید چگونه عشق بزرگش 
را به دلیل اشتباهاتش از دست داده است. نویسنده با توانایی عظیمش در درک 
احساسات دیگران، اشتیاق مرد متاهل را به یک زن جوان، مشاجرات روحی 
و انصرافش از عشق را به زیبایی به تصویر می کشد؛ کندوکاو تکان دهنده مرد 
سالخورده در زندگی شخصی و کمِک پر از همدردی او به عروس خودباخته اش. 
سرمای زمستان، سوناتی در کنج آتش شومینه، قطره اشکی بر گونه زنی جوان 
جاری می شود. دو دختربچه به خواب رفته اند. مردی که راز می گشاید. رمان 
سرشار از زندگی، لیکن اندوهناک است. داستان عشقی جانگداز که با ظرافت 
تمام روایت می شود، و از همان زمان که آن را می خوانیم دل مان می شکند، 
درباره  زند،  می  حرف  ما  خود  درباره  گاوالدا  یابیم  درمی  دلخوری  با  که  چرا 
ناکامی ها، دروغ ها، بزدلی ها و تسلیم شدن های ما. آنا با واژه هایی بی اندازه 
ساده که به گونه سحرآمیزی از ظرافت برخوردارند در گوش ما نجوا می کند، از 
زندگی می گوید با همه پرسش ها و بن بست هایش؛ این چنین توهمات دیرپای 

ما به گونه ای بسیار خود به خودی زیر و رو می شود.
آنا گاوالدا در 1970 در حومه پاریس به دنیا آمد. والدینش از شهروندان اصیل 
پاریس بودند و به هنر نقاشی بر ابریشم اشتغال داشتند. در سال 1974به محله 
قدیمی راهبان، کوچ می کنند. آنا دوران کودکی اش را با سه خواهر و برادرش 
در چهارده سالگی اش  گذراند.  در فضایی هنری  و  بدون دغدغه  در محیطی 
مادر سیزده  که  رفت  از خاله هایش  یکی  نزد  او  از هم جدا شدند،  والدینش 
به  را  و عادات  زندگی، دگرگونی جدی در محیط  بود. جابجایی محل  کودک 
همراه داشت. به عضویت یک انجمن کاتولیکی درآمد، در آن جا طرز تفکر بدون 
از سنین کم،  که  فراگرفت  ولی  گذاشته شد،  به محک سختی  بندش  و  قید 
خود را با دیگر واقعیت های زندگی وفق دهد. بعد از اتمام دبیرستان و قبل از 
آن که برای تحصیل از سوربن پذیرش بگیرد به کارهایی از قبیل پیشخدمتی، 
 ...« پرداخت.  آرایی  گل  و  صندوقداری  امالک،  آژانس  بازاریابی  فروشندگی، 
زندگی را آموختم. دسته گل های کوچک برای همسران و دسته گل های بزرگ 
برای معشوقه ها...« او تجربه ای همه جانبه در حیطه های متنوع زندگی می اندوزد 
و با انسان هایی ویژه آشنا می شود. برداشت ها، تجارب، تاثرات و یافته هایش 
به مددشان  و  فرابخواند  دوباره  را  ها  آن  بعدها  تا  ثبت می کند،  و  را ذخیره 

داستان های جذاب و تا اندازه ای غیر معمولش را بپروراند. 
آنا با یک دامپزشک ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام های لوئیز و فلیسیتی 
شد. گاهی به عنوان آموزگار و زمانی در مرکز اسناد کار کرد و برای گام نهادن 
با  ونه سالگی  بیست  در  زد.  به نخستین کوشش ها  ادبیات دست  دنیای  در 
مجموعه داستان »دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد« به موفقیت بزرگی 
دست یافت. آنا گاوالدا پس از جدایی از همسرش، کارش را رها و تمام زندگی 
اش را وقف ادبیات کرد. »شهرت و ثروت مرا اغوا نمی کند. آدمی هرچه کم تر 

داشته باشد کم تر از دست می دهد. ثروت و شهرت دامی 
برای کودن هاست. باید در استقالل کامل نوشت و دل مشغول 

میزان فروش اثر خود نبود.«
اساسی  موضوع  زندگی،  همچون  گاوالدا  آنا  کارهای  در  عشق 
و در عین  اسرارآمیز  و  آفرین  تواند خوشبختی  است. عشق می 
زندگی  که  هایی  آدم  »به  باشد.  زننده  صدمه  و  دردآور  حال 
احساسی برای شان در درجه دوم اهمیت قرار دارد، به گونه ای  

رشک می برم، آنان شاهان این دنیایند، شاهانی رویین تن.« 
آنا پیش از آن که شروع به نوشتن کند، به مطالعاتی عمیق درباره 
موضوع مربوطه می پردازد. توجه ویژه ای به انسان هایی دارد که در 
زندگی سرکیسه شده اند، سرخوردگان و تیپ های تباه شده، فرقی 
یا کارگری ساده باشند. به  نمی کند ثروتمند، فقیر، جوان، پیر، روشنفکر و 
نظر او هر انسانی دارای نقطه ضعفی است. او به کسانی که خود را بدون نقطه 

ضعف می نمایانند و گویی هرگز دچار تزلزل نمی شوند، اعتماد ندارد. 
سبک آنا بسیار روان، تازه، بی طمطراق، سلیس و سهل است. سبکی که از 
همان ابتدا اثرگذار است. منتقد مجله ادبی بانواِن ماریان سبک گاوالدا را این 
گونه ارزیابی می کند:» نقطه قوت آنا گاوالدا در این است که همان گونه که 
آدمی سخن می گوید، می نویسد و این ویژگی کیفیت کار را تضمین می کند. 
کالم مکتوب از کالم شفاهی پیشی نمی گیرد، از آن عقب نمی ماند، آن را دو 
چندان نمی نمایاند، بلکه به سادگی جایگزین آن می شود.« خودش می گوید: 
مانع  این که هیچ چیز  به  روان و سلیس بسیار عالقمندم،  »به جمله های 
روانی نوشته نشود. می خوانم، دوباره می خوانم، اضافه می کنم، کم می کنم، 

تا متن آشوب برانگیز شود.  وسواس عجیبی به این کار دارم.«
طنز، شوخی و بذله گویی، جایگاه به سزایی در داستان هایش دارد. او حتی 
واقعیت های بسیار جدی و تلخ را که به هیچ روی خنده دار نیستند، ساده تر 

به تصویر می کشد تا فضاهای غم زده را مقداری صمیمانه تر کند.
»فکر می کنم راهی وجود دارد تا بتوان از واقعیات تلخ و ناخوشایند به آرامی سخن 
گفت. به هر حال بهترین راه برای بیرون رفتن از کسادِی بازاِر روزمرگی همین است.«

از نوشین خورسندیان
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

قاسم هاشمی نژاد سال 1319 در آمل به دنیا آمد و 1395 در تهران 
چشم از جهان فروبست. او نویسنده یکی از بهترین داستان های پلیسی 
توان  را می  نژاد  قاسم هاشمی  تاریکی« است.  در  نام »فیل  به  ایران 
یکی از شاعران »شعر ناب« نیز دانست. شعر »شب« او را از مجموعه 

»بازخرید دیاران گمشده« برای شما انتخاب کرده ایم.
شب

شاید که بادش تارانده ست به این سوی دشتها
یا پنهان در انبوهه ی پشم گوسفندها

از جرقه ی سایه های عتیقش بیدار شده ست

هیأتش را کسی به یاد ندارد
مشعلهای پاییزیش نیفروخته

مو به مو منکر نجواهاش

از دور ابریشمی می نماید و هرچند
سیطره ش را سینه خیز می آزماید

آسایشی برای من نمی آَرد

کو سپیدارهای چشمنداز دلم
که می دوخت زمین ما را به آسمان

دستهام کوریش را درنمی یابد

کدام روشنی مگر وانهاده دستهام

»قاسم هاشمی نژاد، از مجموعه بازخرید دیاران گمشده ـ کتاب دوم، 
تکچهره در دو قاب«

ایمیلی از یکی از دوستان به دستمان رسید که در آن سرگذشت شعری 
ترجیح  باز می گوید.  باره »خانه ی پدری« سروده  را که پدرشان در 
و  روح  تا  بیاوریم  شماره  این  در  شعر  همراه  به  را  ایمیل  تمام  دادیم 
احساس شعر، همان گونه که بر ما رفت، بر خوانندگان محترم نیز تاثیر 

گذارد و از آن لذت ببرند. 
»با عرض سالم و خسته نباشید،

چند ماهی پس از ورودم به سن دیگو با کانون فرهنگی ایرانیان آشنا 
شدم و در سال تحصیلی جدید خودم و پسرم افتخار پیدا کردیم تا در 

مدرسه ایرانیان کمک معلمان زحمتکش تان باشیم.
شعر زیر از سروده های پدرم می باشد که چهل و پنج سال پیش آن را 
سروده. امیدوارم این شعر برای چاپ شدن در مجله شما مناسب باشد. 
شاید با این کار بتوانم دل پدر پیری را شاد نمایم. البته در ابتدای آن 
مقدمه ای نوشته ام تا شرحی بر داستان شعر باشد.                                                  

با تشکر فراوان 
فرناز قاضی مقدم

هر جای این دنیا که باشی خانه ای می خواهی تا در آن مأوا گیری و روح 
خسته ات را بدان بسپاری. این خانه زمانی جای آرامش است که مهر و 
محبت در آن باشد. سایه ای باشد که زیرش پناه گیری و تکیه گاهی در 
آن باشد تا پشتوانه ای داشته باشی و به عبارتی خانه زمانی خانه است 

که آکنده از عطر وجود پدر و مادر باشد.
ولی افسوس و صد افسوس که وجود آنان نیز همچون رایحه ای دل انگیز، 
اندک زمانی مهمان ما است و چه سخت و غریب است به خانه ای پا 
نهی که دیگر از آن مهر و محبت تهی است. آن زمان است که هر کس 
به گونه ای خود را تسکین می دهد. یکی شیون سر می دهد، یکی به 
کنجی می نشیند و با عکس ها و خاطرات آنان اشک می ریزد، یکی با 
بوم و رنگ خود را آرام می سازد، و دیگری قلم به دست می گیرد و می 
سراید، شعری می سراید تا خودش را بیان کند و دردش را التیام بخشد. 

پدر من از این دست افراد است.
قریب به چهل و پنج سال پیش دردی که پس از ورود به خانه پدری بر 

پیکرش نشسته بود را این گونه بیان می کند :«

خانه ی پدری
 رفتم به خانه ی پدری آه چه خانه ای
خانه نگو سرای خفته و مرگ امید بود

روزی که نازنین پدرم زنده بود
خانه چه دلربا و قشنگ و سپید بود

هرچند قامتش شکسته و جسمش نحیف بود
در قول و مردمی چه بزرگ و رشید بود

در دوره ای که مهر و محبت گشته کیمیا
او عطوفت و رأفت حمید بود

هر چند گفته اش مکرر و دور طویل بود
از بهر من حالوت نقل و نوید بود

 دیدار خالق بعد از خدای من
به تبرک و یمن و سعید بود

آوخ که رفت پدر نازنین ز دست
امید و آرزو به حباب دلم شکست
او رفت و خاطرات فراوان کودکی

با هم به باغ و کوه و به صحرا و ده گذشت
چون سنگ سخت و حجیمی که به گلزار اوفتد

آن خاطرات به روی دل خسته ام نشست
                                                             »حبیب اله قاضی مقدم«

محمود  دکتر  فیسبوک  صفحه  در  بارور  نجیب  از  را  زیر  زیبای  شعر 
دیدم.  استرالیا،  ساکن  هنر  و  فرهنگ  اهل  دوستان  از  یکی  دهقانی، 
باعث  »همزبانی«  شاید  کردم  احساس  و  آمد  خوشم  شعر  محتوای  از 

»همدلی« شود که » همدلی از همزبانی بهترست...«

هر کجا مرز کشیدند، شما ُپل بزنید
حرف »تهران« و »دوشنبه« و »سرُپل« بزنید

مشتی از خاک بخارا و ِگلی از شیراز
با هم آرید و به مخروبه ی کابل بزنید
نه بگویید، به بت های سیاسی نه، نه!

روی گور همه ی تفرقه ها ُگل بزنید
قاصدک حرف مرا ، پیش ز من می آرد
زعفران را به روی سوسن و سنبل بزنید

تو و او و من و ما هیچ به جایی نرسد
حرف »تهران« و »دوشنبه« و »سرُپل« بزنید

با کمی جستجو در فضای مجازی، شعر کامل تری را پیدا کردم که با 
شعر اول تفاوت دارد. چون کتاب شاعر در دسترسم نبود تا بدانم کدام 
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یک درست است، هر دو نسخه شعر را می آورم )البته نظر شخصی ام بر 
شعر دوم است(. امید است هم زبانان عزیز یاری کنند و شعر درست و 

کامل را با ذکر منبع و ماخذ در اختیارمان بگذارند.

هر کجا مرز کشیدند
هر کجا مرز کشیدند، شما ُپل بزنید

حرف »تهران« و »سمرقند« و »سرُپل« بزنید
هر که از جنگ سخن گفت، بخندید بر او

حرف از پنجره ی  رو به تحمل بزنید
نه بگویید، به بت های سیاسی نه، نه!

روی گور همه ی تفرقه ها ُگل بزنید
مشتی از خاک »بخارا« و ِگل از »نیشابور«

با هم آرید و به مخروبه ی »کابل« بزنید
دختران قفس  افتاده ی »پامیر« عزیز
ُگلی از باغ خراسان به دو کاکل بزنید

جام از »بلخ« بیارید و شراب از »شیراز«
مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید
هر کجا مرز... ببخشید که تکرار آمد

فرض بر این که ـ کشیدند، دوتا ُپل بزنید
                                                         »نجیب بارور، شاعر افغان«

فرزانه ُترک را نمی دانم که بدانم و چه بخوانم: همشهری، همسر یک 
دوست دیرین، خود یک دوست، مهندس کشاورزی، متخصص علوم و 
فن آوری غذایی، مدیر پژوهش و توسعه فن آوری در یک شرکت تولید 
فرآورده های غذایی،... و یا شاعری در پس پرده ایام که به تازگی گوشه ای 
از گردش قلمش را نمایانده است. شاید همه را با هم. در این شماره دو 

شعر او را تقدیم خوانندگان محترم پیک می کنیم.

بر فراز تپه ای سبز 
چشم های خندانت در وسعت آفتاب و ابهت ابر

دست حلقه می کند به دور ستونت
گویی الم تا کام

حرفی نیست جز غرش رعد.
تشنگان درگاه خاکستریت سیراب

در دوردست ها لمیده اند در خواب
آنگاه که تو می نویسی ز راز این باد.

سکوت کن، سکوت، هیهات
که سئوال هایت بی جواب خواهد ماند

خورشیدت کافیست برای بودن
رها کن این تپیدن ممتد قلب را.

رهایش کردم تمام
سپردمش به دست ماه و خورشید

و جاده و شن های برهنه کنار آب.
                                              »فرزانه ُترک، ساکن ایالت ُاِرگان«

روزنه ای به سوی نور
بعد از آن نفسی از اعماق وجود

حفره ای در حنجره
پدید آمده از ساز درون.

این سینوس های حرکت
ساکن بود، گر چه پرعظمت

شکست آن بت خیال
با دست هایی ناآشنا

سئوالش را پاسخ گو این بار
حالم خوب است انگار.

                                                 »فرزانه ُترک، ساکن ایالت ُاِرگان«

رازق فانیـ  شاعر، داستان نویس و طنزنگار افغانـ  سال 1322 شمسی 
در محله بارانه شهر کابل به دنیا آمد و به سال 1386 در سن دیگو از 
دنیا رفت. او دوره دبیرستان را در کابل گذرانده و تحصیالت دانشگاهی 
را در سال 1356 در رشته اقتصاد سیاسی در کشور بلغارستان به پایان 
رساند و پس از آن بیشتر در عرصه نشر و روزنامه نگاری فعالیت داشته 
است. از رازق فانی چند اثر داستانی و گزینه شعر منتشر شده است. از 
مجموعه شعر شکست شب، دو شعر صدف و پایان شب را برگزیده ایم.

صدف
همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشد
دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشد

به کرشمه یی نگاهش دل ساده لوح ما را
چه به ناز می رباید چه قشنگ می فروشد
شرری بگیر و آتش به جهان بزن تو ای آه

ز شراره یی که هر شب دل تنگ می فروشد
به دکان بخت مردم کی نشسته است یارب
گل خنده می ستاند، غم جنگ می فروشد

دل کس به کس نسوزد به محیط ما به حدی
که غزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد

مدتیست کس ندیده گهری به ُقلزم ما
که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد

ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام
َمَطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد

                                       »رازق فانی، مجموعه شعر شکست شب«



www.issd.pccsd.org    follow us in Facebookشماره  172   آذر  ــ دی  121396

    
    

 بچه ها سالم،
هوا سرد شده و فصل زمستان در راه است. ایرانیان آخرین شب از 

فصل پاییز را، که بلندترین شب سال است، شب چله بزرگ یا شب یلدا 
می نامند و آن را جشن می گیرند. ایرانیان در این شب با خانواده و 
دوستان دور هم جمع می شوند، قصه می گویند، شعر می خوانند و 
شب زنده داری می کنند. از خوردنی های مرسوم در جشن شب یلدا 

می توان به هندوانه، انار و آجیل شیرین یلدا اشاره کرد. 
---------------------------------------

روز جهانی کودک
مدرسه ایرانیان سن دیگو و بنیاد کودک و بنیاد خیریه یک دالر در ماه 

روز یکشنبه نوزدهم ماه نوامبر، روز جهانی کودک را در محل مدرسه 
ایرانیان جشن گرفتند. بچه ها، پدر مادر ها و آموزگاران مدرسه دست 

های همدیگر را گرفته و زنجیر درازی را شکل دادند و به گرد منطقه 
چمن چرخیدند. سپس یک شعبده باز بچه ها را سر گرم کرد. در پایان 

برگزار کنندگان با پیتزا و نوشیدنی از همه پذیرایی کردند.

سمینار آموزشی
اولین سمینار آموزشی آموزگاران مدرسه  در سال جاری در روز دوازده 

نوامبر در محل مرکز ایرانیان برگزار شد. 

سمینار والدین
سمینار آموزشی برای پدر ها و مادر ها توسط دکتر سیروس نخشب در 

روز دوازده نوامبر در مدرسه برگزار شد. 

پروژه ۲۰۰
امسال هم دانش آموزان مدرسه ایرانیان فعاالنه در گلریزان پروژه 200 

شرکت کردند. این پروژه از برنامه های بنیاد خیریه یک دالر در ماه 
است که هدف آ ن حمایت از دویست کودک خیابانی در تهران برای 

یک سال می باشد. دانش آموزان در سال گذشته توانستند بیست 
کودک را تامین کنند. 

جشن یلدا
در روز های یکشنبه هفدهم و پنجشنبه چهاردهم دسامبر دانش آموزان 

مدرسه ایرانیان یلدا را در مدرسه جشن گرفتند.

بچه های عزیز، تعطیالت کریسمس و سال نوی مسیحی 2018 به شما 
حسابی خوش بگذرد.
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 BAZAR
On the 3rd of December, 2017, the annual PCC bazaar 
was celebrated. All students were released early into 
the main square, filled with food and merchandise.
Among these were handmade rugs, jewelry, and scarves 
along with large bowls of ash-e-reshteh and sholezard. 
These sights and smells, along with the sound of laugh-
ing friends, made for a colorful and memorable scene.
Many of the kids were born and raised here, and have 
never experienced a true bazaar like their parents did. 
So, this event becomes a way for young Iranian-Ameri-
cans to establish bonds and memories with a country on 
the other side of the world.

Kian Kalantar
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هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی،
همان طور که در شماره های قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص داده ایم 
به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام های هابیل و قابیل. این دو برادر 
از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در یک خانواده 
و یک نوع شرایط بزرگ شده اند، نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف یکدیگر 
دارند. از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرهای 
خود را بگویند. ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم و قضاوت 
را بر عهده شما می گذاریم. اگر خوانندگان گرامی نظری به طرفداری یا مخالفت 
با هر یک دارند می توانند نظر خود را، از طریق فرستادن ایمیل به آدرس پیک، 
با ما در میان بگذارند. گفتار این بار هم در رابطه با سیاست خارجی آمریکا است. 

هابیل: توی این کشور همه جور موزه وجود داره، از موزه هولوکاست گرفته تا 
موزه سیاهان و یا موزه جنگ های داخلی. ولی به نظر من یه موزه خیلی جاش 
مسئولین  کنم  نمی  فکر  البته  آمریکاس.  خارجی  سیاست  موزه  اونم  خالیه، 
مملکت ـ از هر گروه و حزبی می خوان باشن ـ تن به این کار بدن. ولی فکرشو 
بکن، حتی فقط از قرن بیستم شروع کنن چه موزه عظیمی می شه و چقدر می تونه 

رو افکار عمومی اثر بذاره.

ایه؟  صیغه  چه  دیگه  خارجی  سیاست  موزه  شدی؟  نما  خواب  دوباره  قابیل: 
معموال موزه رو درس می کنن که چیزای تاریخی رو توش نگه دارن که نسل های 
بعدی ببینن. مث هولوکاست، مردم ببینن که آلمان نازی و هیتلر چه بالیی به 
سر یهودیا در آوردن. یا موزه سیاها و برده داری، تا مردم و نسل های آینده بدونن 
که چه بر سر سیاها اومده. توش یه عالمه آثار کشتی هایی که برده ها را می آورد 
و یا توی مزارع چطوری اونارو خرید و فروش می کردن و ازشون کار می کشیدن 
گذاشتن. اینا واسه اینه که مردم عبرت بگیرن و دیگه اجازه ندن اون کارا اتفاق 

بیافته. توی موزه سیاست خارجی چی می خوان بذارن؟ اصال معنی نمی ده!

توی  که  نبودن  یهودیا  فقط  که  این  یکی  معترضه:  جمله  تا  دو  اوال  هابیل: 
هولوکاست از بین رفتن. خیلی آلمانیای مترقی که مخالف سیاست های رایش 
سوم بودن، ِگی ها و فلج ها و خیلی های دیگه هم بودن. دوم این که می دونی 
چقدر طول کشید که باالخره موزه سیاها رو درس کنن؟ باالخره رییس جمهور 
اوباما بود که تونست این کار رو عملی کنه. منظور این که هنوز خیلی از مردم 
و سیاستمدارا مخالف اون بوده و هستن. و اما چی توی موزه سیاست خارجی 
آمریکا بذارن؟ چطوره از جنگ های با اسپانیا بر سر پورتوریکو، کوبا و فیلیپین 
شروع کننـ  جنگ با سرخ پوستا و مکزیک رو بذار کنار. سال 1898 آمریکا ملت 
تازه استقالل پیدا کرده فیلیپین رو سرکوب کرد و اونا رو تا 1946 مستعمره 
خودش کرد. جنگ کوبا رو هم در همون سال با یه بهانه الکی شروع کرد. به 
هر حال اینا توی تاریخ هس )البته نه توی کتابای درسی( ولی مردم چیزی در 
مورد اونا نمی دونن. اینا مث یه نقطه عطفی توی سیاست خارجی آمریکا بود. 
در واقع سیاست دخالت در امور کشورای دیگه و آوردن رژیمای دست نشونده 
که منافع آمریکا رو به هر قیمتی حفظ کنن. نمونه این کارهام که خیلی زیاده، 

بنابراین یه ساختمون پت و پهن جا دار می خواد.

قابیل: خب چرا جنگای جهانی رو نمی گی که این همه جونای این کشور رفتن 
از  رو  بگیرن و مردم دنیا  رو  ژاپن  و  آلمان و عثمانی  تا جلوی  و کشته شدن 
فاشیزم نجات بدن؟ چرا همه اش می خوای نکات منفی رو تو ویترین بذاری؟ 
یعنی آمریکا یه کار مثبت هم نکرده؟ اگه آمریکا نبود که جلوی فاشیست ها 

وایسه معلوم نبود اآلن اوضاع دنیا چطوری بود. شاید اصال تا حاال نابودش کرده 
بودن. و یا اگه توی جنگ سرد جلوی گسترش روسیه رو نگرفته بود، معلوم نبود 
اآلن اروپا و خیلی از کشورهای آمریکای التین و آسیا کارشون به کجا کشیده 

بود؟ اینا رو هم می خوای توی موزه ات بذاری؟

هابیل: البته! توی موزه باید همه چیزو گذاشت، واسه همین بهش می گن موزه. 
البته که باید کمک های آمریکا رو توی شکست فاشیزم و توی جنگ اول گذاشت 
و نشون داد. ولی باید اینم نشون داد که چقدر با اکراه به جنگ کشیده شد و تا 
مدت ها با بی طرفی به تماشای اون کثافت کاری ها و کشتارها نشست. در واقع 
توی جنگ هولش دادن. باید کردیت رو در جای خودش داد. ولی در مورد جنگ 
سرد باهات هم عقیده نیستم. خیلی از فحایعی رو سیاست خارجی آمریکا به 
وجود آورد واسه همین جنگ سرد بود، از جنگ کره بگیر ـ که هنوزم ادامه داره 
ـ تا جنگ ویتنام، تا کودتاها و سرکوب مردم همه به بهانه جلوگیری از گسترش 
کمونیسم بوده. توی این دهه های اخیر هم که دیگه خودت می دونی، از حمایت 
همه جانبه از سیاست های اسرائیل گرفته تا جنگ افغانستان و عراق و سوریه و 

لیبی. این سیاست خارجی ماجراجویانه و مخرب رو می بینی.

داره  حق  کشوری  هر  که  بگیر  نظر  در  اینو  داره.  بحث  جای  هم  اینا  قابیل: 
براساس منافع ملی خودش سیاست خودشو پیش ببره.  بعضی از این نمونه هایی 
که گفتی شاید یه خورده سئوال برانگیز باشه ولی خوب همینا باعث شده که 
امروز فاشیزم و کمونیسم دیگه تهدیدی نباشه. پس یه جای کار ُدُرس بوده. از 
این گذشته دقت کردم تو همیشه از آمریکا به عنوان سوم شخص اسم می بری. 
آمریکا این کارو کرد و آمریکا اون کارو کرد. چطور هر وقت صرف نمی کنه خودتو 
آمریکایی نمی دونی. ما اآلن سی ساله تو آمریکاییم. در واقع بیشتر عمرمونو 
اینجا بودیم. بخوای یا نخوای اینجا کشور ما هم هس، در خوب و بدش ما هم 
دخیلیم. وقتی اصرار می کنی که همه برن رای بدن و به قول خودت از وقتی 
سیتی زن شدی یه انتخابات رو هم کنار ننشستی، چطور حاال خودتو جدا می بینی 

و همه رو حواله »اونا" می کنی«؟ این هیپوکراسی نیس؟

هابیل: این که هر کشوری برای منافع خودش سیاست تعیین می کنه درسته، 
ولی نه به قیمت صدمه و نابودی کشورهای دیگه. اگه این جور که تو می گی 
پنجاه  و  زد  دس  کارا  اون  به  آلمان«  »منافع  خاطر  به  هم  هیتلر  باشه خب 
میلیون نفر رو به کشتن داد. باالخره رعایت حقوق دیگران هم هست. ببین تو 
این پونزه سال خاورمیانه رو به چه روزی انداختن؟ ولی شاهکار همین سیاست 

خارجی هر دمبیل ترامپه که جدن امیدوارم دنیا رو به نابودی نکشونه! 
و اما حرفت در مورد این که چرا من از آمریکا به عنوان سوم شخص اسم می برم. 
درسته که ما باالخره اینجا را به عنوان خونه خودمون انتخاب کردیم و احتماال 
فرهنگمون.  به  گرده  می  بر  سوم شخص  قضیه  این  مرد.  خواهیم  هم  اینجا 
اصوال تو کشورهای جهان سوم چون مردم و حکومت دو پدیده کامال جدا از 
هم هستند و مردم دخلی در حکومت ندارند، همیشه از دولت به عنوان سوم 
شخص اسم برده می شه در حالی که توی آمریکا و بقیه کشورهای غربی که 
نوعی دمکراسی وجود داره مردم از دولت به عنوان »ما« استفاده می کنن. 
چون اقال در تئوری دولت رو از خود می دونن. این البته به طور کلیه و عادته. 
ولی ما که در اینجا هستیم و باور داریم که می تونیم با انتخاب این و یا اون در 
سیستم اثر بذاریم، در خوب و بدش سهیم هستیم و نباید به عنوان پدیده ای 
جدا به اون برخورد کنیم. ولی بذار یک اعتراف برات بکنم. اونم اینه که من 

 موزه سیاست خارجی آمریکا
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هنوز خودمو آمریکایی نمی دونم و شاید هیچ وقت ندونم. خودم رو ایرونی هم 
نمی بینیم. چون این قدر از اون فرهنگ دور بودم و اون سیاست و سیستم 
برام غریبه است که به قول معروف از اینجا مونده و از اوجا رونده شدیم. مث 
من هم کم نیستن. شاید نسل اولی ها اکثرا با این معزل روبرو هستن. نسل 
توی  بگم که  اینم بهت  بینن.  آمریکایی می  بدون شک خودشونو  دومی ها 
زمان اوباما بیشتر احساس می کردم که به این سرزمین وابستگی دارم ولی از 

زمان ترامپ این فاصله دوباره بیشتر شده.

قابیل: می بینم که از احساس خودتم تو این قضیه خوشحال نیستی و دلت 
می خواد غیر از این بود. به هرحال به نظر من این هیپوکراسیه. هم از آخور 
خوردنه و هم از توبره. فرصت طلبیه. من برام قضیه همون موقعی که قسم 
سیتی زن شیپ خوردم حل شد. من خودمو آمریکایی می دونم، چون باالخره 
آدم باید یه جایی رو وطن خودش بدونه. ایران دیگه وطن من نیس. با همه 
دلبستگی هام این من نبودم که ایران رو ترک کردم! ایران منو بیرون انداخت 
و آمریکا منو پذیرفت. نمی تونم حق ناشناس باشم. این جا با همه خوب و 
بدش وطن من شده. من توی سیاستش دخلیم. واسه همین فکر می کنم 
این موزه کذایی تو دردی از کسی دوا نمی کنه و فقط  یه جور غر زدن سیاسیه.

هابیل: اشتباه نکن که من خودم را متعلق به جایی نمی بینم و از این بابت 
ناراحت و دلگیرم. من خودمو نمی تونم محدود به این مرزهای جغرافیایی 
کنم. همه جا وطن منه. من مجبور نیستم سیاست های غلط ایران یا آمریکا 
رو توجیه کنم و باهاش بسازم. من همون طور دلم واسه مردم ایران می تپه 
که برای مردم آمریکا و یا بقیه کشورها . مردم رو من بر اساس خوی و انسان 
بودن و یا نبودن تقسیم می کنم، حاال می خوان مال هرجا باشن. این موزه 
کذایی رو هم به این خاطر می خوام که کشوری که خودش رو در مقام رهبری 
اخالق و آزادی و دمکراسی می دونه، گاهی به این موزه اش سر بزنه و ازش 

عبرت بگیره. دنیا خیلی کوچیکه و زمان هم خیلی کوتاه. 

یادی از 
علی اشرف   درویشیان

از علی آشوری

پس از سال ها و »سال های ابری« که هم چنان آفتاب را در زیر بال های تاریکش 
پنهان کرده است خبر آمد که علی اشرف درویشیان )شریف( کوچ کرد و رفت. 

اما او آن بخش از ابری بود که آرام در رنج و مرارت زندان و توهین همراه در تعرضی 
مداوم و با آمیزه ای شکوهمند از حرف و عمل خواست باران و آفتاب نهفته، خفته 

در حاشیه ی بال های تاریک ابر را به ما گوشزد می کرد و نوید می داد و امید.

حاال می بینی که عین قصه هایی که بی بی می گفت و می آراست و آدم هاش 
غیب می شدند و بعد در دل درختی به پاییزی غمگین و زمستانی بی بر و بار 

آوای بهاری سر می دادند اشرف هم غیبش زد و ناپدید شد، ناپدید؟
سقراط می گفت و دریدا باز گفتش را به تفسیر نوشته بود:

»نه اهل قلم و قدم خود را به مردگی می زنند و گرنه دوباره در واژه ها و آوا ها 
و ایماژها ظاهر می شوند تا در ما به فرم تازه ای زندگی کنند.«

داشی ما هم از این دست است. غیبش زد که آرزوها و آمال هایش دهان و 
دست بچه هایی شوند که در خاک و خل لو آبشوران جهان را آبی بخواهند و 
آفتاب، ترانه ی روز و روزگارشان شود. امید زیستن تازه ای را به قلم و قدم 

بدمند، جان و جامعه و جهان به زیور آزادی آراسته باشد. واهمه و ترس و زور 
و فقر را با نام »شریف« رهایی، بروبند،، بزدایند...

 آری، داشی برا »اشی«  این گونه زیست، زندگانی را در »سیمین زرینه«ای 
)رنگین کمان( از این دست طلب می کرد. 

 جانانه برای این خواست تن داد، جنگید، جنگید و تن رها کرد...

 در واژه و مهر زندگی کرد
         در سکوت و اعتراض راه رفت و
                          کالم آغازید، گفت

  شانه به شانه در عمارت های خاک گرفته، شانه به شانه ی درهای 
گل گرفته، گلین

 با بغض و زخم و درد نوشت 
همه روزها، همه سال ها نوشت 

           هی ابر بود و ابر و ابری..
و این ابر همچون میخی در سینه سوخته اش فرو رفته بود

   اما به یاد آر که عینهو سیره های لو آبشوران
          ترانه می خواند و آفتاب را مهمانی می داد

نگا ه کن 
         امروز در تو می خواند 

           فردا با »بفرینه و ندارد« و او که دروازه های گمشده تاریک ابر را
                         کنار می زند،

                               به هلهله و باران
 »شریف آنه« و اشرف خویی آرزوی 

                   روشنایی می کند،
                    گندمزار خسته را به سبزه و زمزمه دعوت.

   آری عزیزم
  ببین دست ها را،  ببین و بیا

           دستان تهیدستش 
                    و آن دهان آبی خوانش را

              بیا، ببین
     ای سال های ابری

                       هنوز ابریی هنوز، هنوز
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نژادپرستی در ایاالت متحده 
وجامعه ایرانیان مقیم آمریکا

هوش افسر

»شاید غیر ممکن باشد که بتوان اهمیت نقش نژاد در تشریح ساختار جامعه 
آمریکا را اغراق کرد.« 

جیم کْرِو نوین، میشل الکساندر 
)The New Jim Crow by Michelle Alexander(

افزایش  و   ٢0١6 سال  در  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
گرایشات نژاد پرستانه و فوق ناسیونالیستی در این کشور، دفاع از حقوق مدنی 
رنگین پوستان و مهاجرین را به امری فوری مبدل نموده است. بی شک راه و 
روش های گوناگون و متعددی برای ایجاد و گسترش چنین جنبشی وجود دارد. 
افزایش آگاهی و آموختن تاریخ نژاد پرستی در آمریکا، ُفرم کنونی آن، رابطه آن 
با فوق ناسیونالیسم و مهاجرستیزی، و خصوصًا آگاهی به گرایشات نژاد پرستانه 
در ایرانیان مقیم آمریکا می تواند حرکتی موثر در این مسیر باشد. این نوشته 

گامی است در این راستا. 
 

سخن را با نگاهی به تاریخ نژاد پرستی در ایاالت متحده آغاز می کنیم. 

نزدیک به چهار قرن پی در پی، نظام برده داری به عنوان موتور رشد اقتصادی 
در مستعمرات جدیِد قاره جوان به کار گرفته شد. چرا برده داری؟ همان طور که 
میشل الکساندر در کتاب جیم کرو نوین می نویسد: »نگرش نژادی اندیشه ای نسبتًا 
نوپیدا است. تنها درچند قرن گذشته، عمومًا تحت تأثیر استعمار )امپریالیسم( 
اروپایی، مردم جهان بر مبنای خصوصیات نژادی طبقه بندی شده اند.« با رشد 
مستعمرات در آمریکای شمالی و گسترش کشاورزی، تقاضا برای نیروی کار رو 
به گسترش گذاشت. اختراع ماشین پنبه پاک کن در اواخر قرن هجدهم منجر 
به افزایش چشمگیر تقاضا برای نیروی کار ارزان به ویژه در ایالت های جنوبی 
آمریکا شد. »پاسخ به تقاضای روبه رشد برای نیروی کار در مزارع بزرگ، برده 
داری بود« در حالی که »بومیان آمریکا به دلیل توانایی و موقعیت قبایل بومی 
برای مقاومت، انتخاب مناسبی برای بردگی به شمار نمی آمدند« و »مهاجرین 
با مهاجرت  بردگی  تداخل  و   ... به دالیلی چون شمار کمترشان،  اروپایی هم 
شدند«.  می  محسوب  کاندیدای ضعیفی  نوین،  مستعمرات  به  آنها  داوطلبانه 
صاحبان )١( مزارع بزرگ به »آفریقایی های نسبتًا ناتوان هم چون برده های 

ایده آل« می نگریستند.

بدین سان، میلیون ها آفریقایی تحت وحشیانه ترین شرایط با کشتی به قاره نوین 
ارضا  ارزان  نیروی کار  برای  تا اشتهای رشدیابنده کالن کشتزارها  منتقل شدند 
شود. هنری لوئیس گیتس، مورخ برجسته و استاد دانشگاه هاروارد، می نویسد 
که درفاصله ١5٢5 تا ١٨66 میالدی، از 12/5 میلیون آفریقایی که با کشتی به قاره 
نوین منتقل شدند، به طور تخمینی 10/7 میلیون نفر از این گذرگاه دهشتناک جان 
سالم به در بردند و پا به سواحل آمریکای شمالی، جزایر کارائیب و آمریکای جنوبی 
گذاشتند. چارلز بلو، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز، می نویسد »درکل، تجارت 
برده در آمریکای شمالی و جنوبی، به مرگ حدودًا 1/8 میلیون نفر منجر شد. به 
قدری گوشت انسان در اطراف کشتی های برده کشی به آب ریخته می شد که کوسه 

ها یاد گرفته بودند با دنبال کردن این کشتی ها دلی از عزا در بیاورند.« )٢(

با وجود این که تنها ٣٩٠،٠٠٠ برده به مزارع آمریکای شمالی رسیدند )حدودًا ٣ 
درصد کل( برده داران آمریکای شمالی به قدری در زاد و ولد بردگان خود موثر 
بودند که هنگام پایان جنگ داخلی آمریکا در ١٨٦5، جمعیت بردگان در ایالت 

هایی که برده داری قانونی بود بالغ بر چهار میلیون نفر می شد. 

اساسی  قانون  محتوای  و  »ساختار  آمریکای شمالی  در  داری  برده  استقرار  با 
آغازین ایاالت متحده عمدتًا بر حفظ نظام کست نژادی – برده داری – استوار 
به سفیدپوستان  اقتصادی  و  اعطای حقوق سیاسی  به طور همزمان  و  گشت 

میشل   .)٣( داد«  قرار  خود  کار  دستور  در  را  سفیدپوست  مالکان  خصوصا 
الکساندر استدالل می کند که نظام کست نژادی از آغاز به شیوه ای طراحی 
اتحاد  از  جلوگیری  و  بردگان  توسط  ارزان  کار  نیروی  تامین  بر  عالوه  که  شد 
بردگان سیاهپوست و سفیدپوستان تهیدست؛ مالکان مزارع بزرگ بتوانند این 
باور را بر سفیدپوستان تهیدست القا کنند که در هر صورت شرایط زندگی آنان 
از بردگان »بهتر« است. عالوه بر این، الکساندر توضیح می دهد که این هدف 
در قرون متمادی و علیرغم تکامل نظام کست نژادی در طول تاریخ آمریکا تا 

کنون پا برجا مانده است. )4(

با پایان جنگ داخلی آمریکا در ١٨٦5 و با تصویب متمم های سیزدهم، چهاردهم 
و پانزدهم قانون اساسی و قانون حقوق مدنی ١٨6٦، برده داری غیر قانونی شد 
و حق شهروندی و حق رأی سیاهپوستان رسمیت یافت. برای یک دوره کوتاه 
دوازده ساله پس از پایان جنگ که به دوره »بازسازی« معروف است، امید می رفت 
تا آشتی و احقاق حقوق بردگان نوآزاد در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی به واقعیت تبدیل شود. تحت محافظت ارتش شمال که پس از پیروزی 
در جنگ داخلی در ایالت های جنوبی مستقر بود، »آمریکایی های آفریقایی االصل 
به تعداد فراگیر از حق رای خود بهره برداری کرده و حتی در برخی مناطق زمام 
نحو  به  نوآزاد  بردگان  میان  در  سوادآموزی  گرفتند.«  دست  به  را  محلی  امور 
چشمگیری افزایش یافت تا جایی که در سال ١٨٧٠ »درصد سیاهپوستانی که 
در ایالت های جنوبی آمریکا به پست های سیاسی انتخاب شده بودند به پانزده 
رسید« )5(. متاسفانه این دوران طوالنی نبود و همان طور که مورخ و فعال 
برجسته حقوق مدنی آمریکا ِده بویس می نویسد »برده آزاد شد؛ لحظه کوتاهی 

در روشنایی ایستاد؛ سپس به سوی بردگی بازگشت.« )5(

افزایش قدرت  به  آمریکا  ایالت های جنوبی  العمل عموم سفیدپوستان  عکس 
سیاهپوستان در دوره کوتاه »بازسازی« شدید و افراطی بود. فرقه نژادپرست 
و  رعب  علنی چنان جو  ترور  به  توسل  با  و  بازیافته  نیروی  با  کَلن  کوکالکس 
کرد  تحمیل   )٦( جمهوریخواه  حزب  اعضای  و  سیاهپوستان  بر  را  وحشتی 
را ترک کردند و بدین قرار دوره  ایالت های جنوبی  ارتش فدرال  که نظامیان 

»بازسازی« از هر جهت پایان یافت. 

عصر ترور همه جانبه علیه سیاهپوستان در ایالت های جنوبی آمریکا آغاز شد. 
 Equal( عدالت«  در  برابری  »ابتکار  سازمان  مستند  و  فراگیر  گزارش  بنابر 
بدون  اعدام  تروریستی  )رسم  کردن  لینچ  مورد  در   )Justice Initiative
محاکمه توسط جمعی از شهروندان که تقریبًا همیشه علیه سیاهپوستان اعمال 
شده(، »از ١٨٧٧ تا ١٩5٠، در ایالت های آالباما، آرکانزاس، فلوریدا، جرجیا، 
جنوبی،  کارولینای  شمالی،  کارولینای  پی،  سی  سی  می  لویزیانا،  کنتاکی، 
تنسی، تکزاس، و ویرجینیا، 4075 مورد لینچ کردن صورت گرفته.« در سال 
٢٠١٧، همین سازمان با انتشار بخش مکمل گزارش قید شده، به طور مستند 
بیش از ٨٠٠ مور دیگر لینچ کردن سیاهپوستان را که عمدتًا در هشت ایالت 
ایلینوی، ایندیانا، کانزاس، مریلند، میزوری، اوهایو، اکالهما و ویرجینیای غربی 

صورت گرفته گزارش کرده است. )٧(
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رژیم ترور لینچ کردن همگام با تداوم استراتژی اسارت اقتصادی سیاهپوستان 
تحت عناوین دیگری محقق شد. داگالس بَلکمان، روزنامه نگار برنده جایزه 
معتبر پولیتزر، در کتاب »برده داری تحت عنوانی دیگر« )٨( به شرح مستند 
»بازسازی«  کوتاه  دوره  پایان  از  پس  که  پردازد  می  زندانیان«  »اجاره  نظام 
آمد. شبکه  در  اجرا  به مرحله  آمریکا  ایالت های جنوبی  در  به طور گسترده 
آقای  کتاب  مبنای  بر  مستند  فیلمی  تهیه  با   )PBS( اس  بی  پی  تلویزیونی 
بالکمان گزارش می دهد که صدها هزار از سیاهپوستان تحت این نظام و به 
اتهامات کاماًل ساختگی و واهی نظیر »ولگردی« بازداشت می شدند و بالفاصله 
در دادگاه های محلی محکوم و به معادن و کمپانی های مختلف فروخته می شدند. 
»دادگاه« مبالغ زیادی را به عنوان مخارج دادگاه به محکوم تهیدست – که 
به هیچ عنوان قادر به پرداخت آن نبود – تحمیل می کرد و به سرعت فرد 
محکوم شده را در ازای پرداخت این مخارج به معادن، شرکت های مختلف 
دوران  از  حتی  محکومین  این  کاری  شرایط  کرد.  می  واگذار  بزرگ  مزارع  و 
برده داری هم بدتر بود. بالکمان می نویسد که اگر عموم برده داران به انسان 
های تحت اسارتشان چون احشام مزارع خود می نگرستند و برای تندرستی 
بردگان – که زاد و ولد آنها سود اقتصادی دربرداشت – اهمیت نسبی قائل 
بودند، سوداگران نظام »اجاره زندانیان« چنین انگیزه ای نداشتند. در نتیجه 
زندانیان فروخته شده به ضرب شالق به بیگاری گرفته می شدند و در شرایطی 
مشابه با بردگان فراعنه و یا اسرای امپراطوری روم به سر می بردند. بسیاری 
از این بردگان نوین از این مهلکه اسارت اقتصادی جان سالم به در نمی بردند. 
با وجود این که مدارک قانونی مربوط به این محکومین در بسیاری موارد و 
چه بسا مغرضانه نابود شده است، فیلم مستند شبکه پی بی اس تخمین می زند 
که 9000 نفر قربانی نظام »اجاره محکومین« شدند. جالب این جا است که 
را غیر قانونی اعالم کرد  برده داری  آمریکا که  متمم سیزدهم قانون اساسی 
با اضافه کردن تبصره »به استثنای مجازات در ازای جنایت هنگامی که فرد 
مورد نظر طبق مقررات به محکومیت رسیده باشد« راه را برای نظام »اجاره 

محکومین« هموار ساخت. 
 

با گسترش جنبش های اعتراضی و به تدریج نظام »اجاره محکومین« در ایالت های 
جنوبی ایالت متحده منقرض شد و آالباما آخرین ایالتی بود که در اواخر دهه سوم 
قرن بیستم قوانین نژادپرستانه ای را که تسهیل کننده این نظام اسارت اقتصادی 
بود کنار گذاشت. بدین ترتیب رژیم کست نژادی باید متحول می شد. ایالت های 
جنوبی آمریکا قوانین تبعیض نژادی جدیدی را تحت عنوان فریبنده »مجزا ولی 
برابر« )Separate but Equal( به سیاهپوستان تحمیل کردند. با این قوانین 
که به نظام جیم کْرو )Jim Crow( معروف شد تبعیض نژادی علنی در تمامی 
عرصه های زندگی چون مدارس، کلیساها، مسکن، اشتغال، هتل ها، بیمارستان ها، 
رستوران ها، زندان ها، گورستان ها، وسایل نقلیه عمومی و حتی دستشویی ها 
و آبخوری های عمومی به مرحله اجرا گذاشته شد. تحت نظام »جیم کرو«، حق 
رای شهروندان سیاهپوست با سختگیری بی شرمانه در جریان نام نویسی برای رای 

دادن در انتخابات به طور کلی زیر پا گذاشته می شد. 

دهه  اوایل  در  آمریکا  در  مدنی  حقوق  جنبش  و  نژادی  تبعیض  علیه  مبارزه 
شصت قرن بیستم میالدی اوج گرفت و باالخره با تصویب قانون حقوق مدنی 
١٩64 و قانون حق رای ١٩65 در کنگره آمریکا، رژیم کست نژادی جیم کرو از 
لحاظ قانونی منقرض شد. اما جریانات اجتماعی و اقتصادی که نظام برده داری 
را به نظام تبعیض نژادی جیم کرو متحول کردند بار دیگر سرسختی خود را 
افراط و سرسختی  نمایش گذاشتند.  به  نژادی  رژیم کست  بقای  برای حفظ 
این جریانات هنگامی عیان شد که رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا سکان 
هدایت این جنبش را به سوی عدالت اجتماعی و همگامی با جنبش ضد جنگ 
ویتنام چرخاندند. آیا این صرفا یک اتفاق بود که مارتین لوتر کینگ جونیور، 
برای  عمومی  بسیج  گیراگیر  در  آمریکا،  مدنی  حقوق  جنبش  برجسته  رهبر 
راهپیمایی بزرگ تهیدستان در واشنگتن دی سی و هنگامی که برای حمایت 

از اعتصاب رفتگران سیاهپوست به شهر ممفیس رفته بود ترور شد؟

در اواخر دهه شصت با تشدید بحران اقتصادی، اتوماسیون و جهانی سازی و 
همچنین گسترش بزهکاری در شهرهای بزرگ آمریکا، نطفه رژیم کست نژادی 
کنونی آمریکا بسته شد. دولت نیکسون با بهره برداری از این شرایط بحرانی 
شعار »حکومت نظم و قانون« و »جنگ علیه مواد مخدر« را در دستور کار 
این شعار دست در دست »سیاست جنوبی« نیکسون هدف  خود قرار داد. 
را دنبال می کرد که  آمریکا  ایالت های جنوبی  جلب حمایت سفید پوستان 

چند سال پیش از این به دلیل پشتیبانی دموکرات ها از جنبش حقوق مدنی از 
آن حزب رویگردان شده بودند. ولی این دولت رونالد ریگان بود که با توسل به 
»جنگ علیه مواد مخدر« بقای رژیم کست نژادی را با شکلی نوین مسجل کرد. 
شکل  عنوان  به   )Mass Incarceration( جمعی«  »حبس  نظام  بدین سان 

نوین رژیم کست نژادی به عرصه ظهور رسید. )٩(

امروز ایاالت متحده آمریکا با جمعتی نزدیک به 5 در صد جمعیت جهان، ٢5 درصد 
کل زندانیان روی زمین را در زندان های این سرزمین پهناور به بند کشیده است. 
در حالی که مردان سیاهپوست، 6/5 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، 
درصد زندانیان مرد سیاهپوست  40/2 درصد می باشد، این رقم شش برابر نسبت 
مردان سیاهپوست به کل جمعیت آمریکا است. )١٠( »آهنگ به حبس کشیده 
شدن مردان سیاهپوست در زندان های ایالتی سیزده برابر سفید پوستان است. 
تبعیض نژادی نهادینه در جنگ علیه مواد مخدر دلیل اصلی این واقعیت است که 
در سال ٢٠٠6 از هر چهارده مرد سیاهپوست در آمریکا یک نفر و از هر صد و شش 

مرد سفید پوست یک نفر پشت میله های زندان بودند.« )١١( یعنی هفت برابر. 

میشل الکساندر در کتاب »جیم کرو نوین« نشان می دهد که چگونه رژیم کست نژادی 
فعلی در آمریکا از تاکتیک »کور رنگی« )colorblindness( برای نهان کردن چهره 
واقعی خود بهره می جوید. بدین سان، دستاوردهایی همچون انتخاب باراک اوباما به 
ریاست جمهوری آمریکا، به کار گرفته می شوند تا این طور وانمود شود که ایاالت متحده 

یک جامعه »کور رنگ« است. گویی که تبعیض نژادی از آمریکا رخت بربسته است. 

انتخاب دانالد ترامپ با دریافت بیش از 6٢,٨5٠,٠٠٠ رای و ارتباط واضح و مستند کاخ 
سفید با جریانات نژادپرست و نئونازی ها نشانده این است که نژادپرستی کماکان مانع 
اصلی تحول اجتماعی در ایالت متحده است. در واقع، 5٢ درصد زنان سفید پوست 
– شامل 44 درصد زنان سفید پوست دارای تحصیالت عالی – ترامپ را بر اولین نامزد 
زن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترجیح دادند. باید پرسید، آیا نژادپرستی و همان 
ایده »نشاندن سیاهپوستان سرجایشان« که از طرف سفید پوستان جنوب آمریکا بعد 

از پایان جنگ داخلی تبلیغ می شد، کلید انتخاب ترامپ نبود؟

علیه  تضییقات  با گسترش  نژادی همگام  تبعیض  تشدید  آمریکا  تاریخ  در طول 
مهاجرین بروز نموده است که امید است در آینده نزدیک و در نگارشی دیگر به آن 
بپردازیم. اتفاقی نیست که عالوه بر تالش دولت ترامپ برای ایجاد محدودیت از 
ورود ایرانیان و شهروندان هفت کشور دیگر، در شش ماه اول سال ٢٠١٧، حمالت 
نژادپرستانه علیه مسلمانان در آمریکا نسبت به همین دوره در سال ٢٠١6، ٩١ 
درصد افزایش یافته است. )١١( با توجه این واقعیات آگاهی از تاریخ نژادپرستی در 
جامعه آمریکا و شکل کنونی تبعیض نژادی در این مرز و بوم پیوستگی ویژه ای با 
حقوق مدنی ایرانیان دارد. از سوی دیگر، گرایشات نژادپرستانه در میان ایرانیان 
مقیم آمریکا هم وجود دارد که بی شک به امر دفاع از حقوق مدنی ایرانیان مقیم 
آمریکا صدمه وارد خواهد کرد. برای مقابله با چنین گرایش هایی تنها می توان به 
گوهر آگاهی و روشنگری اتکا کرد. باشد که این نوشته یاری بخش این مهم گردد.

Citations:

 1 The New Jim Crow, page 23-24 
 2 New York Times, September 28, 2017
 3 The New The Jim Crow, page 25 
 4 New Jim Crow, pages 24-25, 27, 35, 38-39, 44-45
 5 Black Reconstruction in America, page 30
 6 The New The Jim Crow, pages 30-31
 7 https://eji.org/reports/lynching-in-america
 8 Slavery by Another Name; 
  http://www.pbs.org/tpt/slavery-by-another-name/home/
 9 The New Jim Crow, pages 40-41,  44-45 
 10 Netflix’s acclaimed documentary “13th”      
 11 The New Jim Crow, page 100
 12 The Council on American-Islamic Relations (CAIR), 
  July 2017 Report
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www.pccus.org

    

DOCUNIGHT
First Wednesday of the month 
at the Iranian ـ American Center (IAC) at 7 pm
Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 9355 ـ552 )858( 

برای درج آگهی لطفأ با تلفن  9355  ـ  552)858(تماس بگیرید

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

                      و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
                       با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

           6790 Top Gun St. #7، San Diego،  CA 92121
           Tel (858) 552  9355   •   Fax (619) 374  7335
           Email: pcc@pccsd.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار 
اخباری برای نشریه آینده )شماره 174( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق 

فکس تا 31 ژانویه به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 
IAC :آدرس مرکز ایرانیان

6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA  92121

جمعه  12 ژانویه جنگ فرهنگی 
 مهمانان: دکتر زهرا طاهری و کورش تقوی

تلفن تماس: 9355 ـ 552 ـ 858

سه شنبه 6 نوامبر - دکتر عباس امانت 
رونمایی از کتاب  تاریخ معاصر ایران  در مرکز ایرانیان 

فوریه 2018 نمایش نامه خوانی " تحول مینا" در مرکز ایرانیان 
تلفن تماس: 9355 ـ 552 ـ 858

یکشنبه 11 فوریه کنسرت گروه سیبرگ در مرکز ایرانیان
تلفن تماس: 9355 ـ 552 ـ 858

شنبه 3 مارچ کنسرت گروه درناب در مرکز ایرانیان
تلفن تماس: 9355 ـ 552 ـ 858

شنبه 17 مارچ 2018 
جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن تماس: 9355 ـ 552 ـ 858

گروه فیلم و گفتگو
سومین جمعه هر ماه ساعت 7:30 بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان 

داکیونایت
اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت 7 شب در مرکز ایرانیان

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی   تلفن: 9634ـ735 )858( 
کالس تار و گیتار: زیر نظر فرهاد بهرامی تلفن: 1286ـ318 )619(

آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری     تلفن: 1913ـ349 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

یکشنبه 4 مارچ 2018 
مراسم استقبال از نوروز  و نوروز بازار  

تخم مرغ رنگ کردن و سبزه سبز کردن 
در مدرسه ایرانیان ساعت 10صبح 

یکشنبه 11 مارچ 2018 
جشن نوروزی مدرسه ایرانیان

کالس ها: شعبه 1 یکشنبه  ها از ساعت 9:30 تا  1 بعد از ظهر
کالس ها: شعبه 2 پنجشنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road، San Diego، CA 92129
For more information: 858 552 9355

آکادمی رقص   9355 ـ 552 )858(
ُISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM   1:00 PM

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی  ـ آمریکایی
         www.iasfund.org)858( 552تلفن  9355 ـ   

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(

بازار خیریه نوروزی  یکشنبه 4 مارچ 2018 
در مدرسه ایرانیان ساعت 10صبح 

Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA  92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

از ساعت ۱۰ صبح تا ۱ بعد از ظهر    9355ـ55۲ـ858

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین ایرانی:  6232  ـ

www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.istaucsd.org   :انجمن دانشجویی ایستا

ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego)

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )858(

www.thehouseofiran.com :خانه ایران
یکشنبه ها از ساعت ۱۲ تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  (619) 232  7931

 انجمن دوست داران کتاب  آخرین شنبه  هر ماه
Iranian ـAmerican Center (IAC)
6790 Top Gun St. #7، San Diego،  CA 92121
Tel (858) 552  9355

داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه                

شبکه ایرانی ـ  آمریکایی علوم زیستی 
  www.ialsn.org
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می پرسید چرا؟
از مهدی نراقی

رضای گرامی،

با امتنان از سلسله مقاالت »زیر نور مهتاب« که سال ها است با داشتن مشغله 
فراوان هنوز به آن می پردازی، در شماره اخیر )شماره 172( نشریه پیک به 
پدیده دوگانگی فرهنگی و رفتار غیرمتعارف هموطنان، که خود ما نیز جزیی 
از آن هستیم، و این که چرا هنوز هم بعد از گذشت سی و اندی سال زندگی 
در جوامع غیردیکتاتوری به نحوی در تارهای تنیده آن گرفتار هستیم پرداخته 

بودی. 
می دانی که ریشه یابی و آسیب شناسی فرهنگی و رفتاری ایرانیان در کتاب ها و 
مقاالت بسیاری از طرف جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی مورد بررسی علمی و 
عملی قرار گرفته که صد البته به معنی نفی ارزش ها و پویایی فرهنگ ایرانی نیست. 
نوشتار زیر چکیده و برگرفته از بررسی چندین مقاله و کتاب نوشته پژوهشگران 
مسائل اجتمایی ایران و همچنین اعتقاد و تجزیه و تحلیل شخصی است که تا 

چه قبول افتد. 
کشور ما سرزمینی است به طور کلی کم باران و در نتیجه از لحاظ کشاورزی 
فقیر. مسئله آب همواره در ایران مسئله بزرگی بوده و برداشت محصول سالیانه 
دهقان ایرانی همیشه با مقدار بارندگی آن سال رابطه مستقیم داشته است. 
شاید در کنار خرافات مذهبی این یکی دیگر از دالیلی باشد که اعتقاد به قسمت 

و سرنوشت به خصوص در فرهنگ روستایی ایران به شدت مرسوم است.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی وهم چنین سطح باالی زندگی و فرهنگی 
مردم آن به خصوص در منطقه ای که امروز به عنوان خاورمیانه نامیده می شود 
تاریخ مورد توجه و عالقه خاص کشورها و قبائل دیگر بوده  همواره در طول 
است. این عالقه و توجه در طول تاریخ باعث درگیری ها و حمالت حکومت ها 
و قبائل مختلف به این سرزمین شده است. اگر چه زمینه فکری برای موفقیت و 
حتی قبول بعضی از این حمالت، برای مثال حمله اعراب، به دلیل فساد بیش 

از حد در حکومت های وقت آماده شده بود.
اساس  بر  و مبنای سیاستش  فرهنگش سرآمد فرهنگ های جهان  ملتی که 
انساندوستی و احترام به ارزش ها و علوم و فرهنگ و هنر دنیا بود )آثار به جا 
مانده از شعرا و اندیشمندان ایرانی و آثار هنری و فرهنگی ایران در موزه لوور 
فرانسه(، ناگهان خود را در برابر اقوامی مهاجم، جنگجو و وحشی یافت. در هر 
یورشی نه تنها اموال و دارایی و دستاوردهای مردم به یغما رفت و یا به آتش 
کشیده شد، بلکه سازمان اجتماعی و حکومتی آنها نیز دچار تزلزل و اختالل 
گشته و یا ویران گردید. »اشاعه افکار خرافی، فشارهای سازمانی و حکومتی، 
گسترش توطئه و تزویر به خصوص در میان قدرتمندان و از همه زیانبارتر نشر 
با  نه  و  زور شمشیر  به  آن هم  فرمانبرداری  و  فردپرستی  دیکتاتوری،  فرهنگ 
روش استدالل و انسانی، ره آورد این یورش ها و چپاولگری ها و به بیراهه رفتن 
های تاریخی بود.« در طی این حوادث وحشتناک به تدریج حس اطمینان به 
نفس مردم کم شد و سنت های تحمیل شده از طرف حکومت ها و قبایل غالب 

در جامعه شیوع پیدا کرده و کم کم نهادینه شد.
برخورد این حوادث با آغاز شکوفایی اقتصادی اروپا بعد از جنگ های صلیبی، 
به کلی قدرت ترمیم و جبران را از ایرانیان گرفت. کشوری مانند ایران که خود 
به  توانست  نمی  بود  ترین قدرت های جهان  پیشرفته  و  ترین  بزرگ  روزگاری 
آسانی پدیده تازه و پیشرفت اروپای غربی »تازه به دوران رسیده« را با فرهنگ 
»رفتار  دهد.  وفق  بود  افتاده  جا  ای  اندازه  تا  زمان  مرور  به  که  خود  سنتی 
افراطی بعضی از شاهان صفوی با فرستادگان کشورهای اروپایی، که جای پای 
سفیر را برای رفع نجاست آب می کشیدند، تنها ناشی از تعصب شوم مذهبی و 
عوامفریبی های شوم تر پیشوایان مذهبی نبود، بلکه بخشی هم از غرور تاریخی 

در برخورد با این قدرت های نوظهور سرچشمه می گرفت.«
این  با  سنتی  های  واماندگی  آن  و  معنوی  و  مادی  های  ماندگی  عقب  آن 
ایران  در  قاجار  دوران حکومت  در  اروپاییان  و صنعتی  علمی  های  پیشترفت 
شکست  گدا،  و  شاه  از  ایرانی،  روحیه  کرد.  پیدا  واقعی  درگیری  و  تصادم 
کشاورزی  به  متکی  بیشتر  متزلزل  اقتصاد  شد.  نشسته  حقارت  در  و  خورده 
ایران ورشکسته گردید. حکومتگزاران و دولتمردان خود را دربست در اختیار 
فروش  و  دولتمردان  گرفتن  رشوه  به  تباهی  و  فساد  کار  گذاشتند.  بیگانگان 

منابع و منافع ملی به بیگانگان کشید. بیگانه پرستی و بی احترامی 
و بی اعتمادی به »خود« و »خودی« رواج بازار روز گردید.

در همین دوران بود که ایرانیان خیزش خود را برای باز پس گیری 
آرمان ها و اعتبار ملی خود آغاز کردند: 

ایران اولین کشوری بود که در خاورمیانه برای نظامی دموکراتیک و 
پارلمانی انقالب کرد )انقالب مشروطه(. اولین کشور در خاورمیانه 
بود که در راه ملی کردن نفت خود و قطع نفوذ و سلطه دو قرن 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  چه  اگر  شد.  پیروز  و  کرد  قیام  انگلیس  استعمار 
عدم تجربه کافی و دنبال نکردن مصرانه آرمان های دمکراتیک، تاثیر پذیری و 
دنباله روی کورکورانه عوام و دولتمردان از خرافات و اعتقادهای مذهبی و وجود 
دولتمردانی با همان افکار سنتی و مخدوش اجرای صحیح و کامل هر دوی این 

آرمان ها را با شکست نسبی مواجه کرد. 
با آغاز دوران پهلوی اول و با شعار »ایرانی می تواند و باید بتواند« سلسله نوسازی 
ها و ترمیم های زیربنایی در زیرساخت های فرسوده جامعه ایران به سرعت و شدتی 
قابل تحسین ولی همچنان با دیکتاتوری )مثبت( آغاز گردید که آنهم در انتها به 
ویروس دیکتاتوری مطلق آلوده گشته و موجب ناآرامی و نارضایتی جامعه شده و در 

نتیجه بستری مناصب برای دخالت دول بیگانه در ایران را فراهم ساخت. 
اجتماعی  نمایشی  و  روبنایی  های  آزادی  شاهد  ایران  دوم،  پهلوی  دوران  در 
آزادی  اساس  بر  که  دمکراسی  واقعی  مفهوم  با  که  بود  آن  امروزی  معنی  به 
مطبوعات، آزادی سخن و اندیشه و داشتن انتخابات آزاد واقعی بنا نهاده شده 
سنخیت چندانی نداشت. همان افکار دوران کور جامعه استبداد زده ایران اما با 
آب و رنگی جدید و همان بی اعتمادی به خودی و به قابلیت های مردم و همه 
چیز را زیر سلطه و نفوذ دولت های خارجی دیدن، تبدیل به یک اعتقاد جمعی 
از شاه گرفته تا گدا و به خصوص در میان دولتمردان گردید. در نتیجه، همان 
عدم اعتماد به حکومت و کشور و کم شدن اعتماد به نفس جامعه دوباره شیوع 
پیدا کرد. آثاری مانند »دایی جان ناپلئون« و یا حتی اعتقاد عمیق شخص اول 
مملکت و اذعان به این که باالخره انگلیس ها و کارتل های نفتی باعث سقوط 

او شدند گواه این تفکر است. 
انقالب 57 ایران که در ابتدای امر ریشه در بازیافت غرور از دست رفته ملی و 
دنباله روی از انقالب مشروطه را داشت به دالیلی گوناگون از جمله سیاست های 
با  فردمنشانه حکومت وقت و این که اجازه رشد حتی یک شخصیت سیاسی 
قابلیت های باال را نداد و همچنین به دلیل باورها و خرافات مذهبی نهادینه شده 
در طول قرن ها حکومت های دیکتاتوری، توسط مذهبیون که ارتباطی تنگاتنگ 
با قشر عمومی جامعه داشتند رهبری شد. برگشت به نقطه صفر فرهنگی و از 
سرگیری دوباره نشر فرهنگ دیکتاتوری، فردپرستی و فرمانبرداری آن هم به زور 
شمشیر و نه با روش استدالل و انسانی ولی این بار عمیق تر و شدید تر از گذشته 

و در فرم و شکل جدید آن ره آورد این حرکت انقالبی را رقم زد. 
و  ترویج  و  ایجاد  به  که  تاریخی،  حوادث  این  که  ای  لطمه  بزرگترین  شاید 
استحکام حکومت های جبار، استبدادی و فردی انجامیده، به جامعه ایران زد 
استبدادزدگی ما باشد. مردمی که اختیار سرنوشت کشور در دست خودشان 
باشد و از امنیت سیاسی و قضایی و انتقاد از حکومت و شرایط زندگی خود 
برخوردار باشند، به حقوق ملی و انسانی خود آشنا بوده و به سختی زیر بار زور، 

ظلم و فردپرستی و خرافات می روند.
است،  نادانی  و  خبری  بی  انواع  مولد  که  شوم  های  تعصب  اندیشی،  خام 
قانون  حق،  سخن  به  و  خودی  به  اعتناهی  بی  جا،  بی  های  پسندی  خود 
شکنی، رشوه دادن و رشوه گرفتن، فرار از سنجیدن و فهمیدن، نداشتن تحمل 
برای شنیدن عقاید مخالف، دو رویی و زرنگی، همه و همه از عوارض و آثار 
شوم ویروس استبداد است که جامعه ما نیز از آن بی نصیب نمانده است و به 
دلیل نهادینه شدن آن در عادات ما در طول قرن ها، برون رفت از آن در مدت 
کوتاه سی و اندی سال حتی با زندگی کردن در سیستم هایی با آزادی فردی و 

اجتماعی شاید خوشبینانه به نظر آید. 
در جامعه ای که یک آجان سرگذر و یا یک پاسدار انقالب و حتی رفتگر محله می 
توانند برای انسان پاپوش بدوزند و به هر چه می خواهند متهم کنند، دستگیرش 
نمایند و حتی تا مرحله اعدام او را بکشانند، بدیهی است که همه برای نجات به 
حالل مشکالت یعنی رشوه روی آورند. در این شرایط پول و پارتی بر حق غلبه می 
کند، دروغ و تقلب، پرونده سازی، پشت هم اندازی، حساب سازی، چاپلوسی و 
سرانجام انواع ظلم رواج پیدا می کند. دیکتاتوری سرمشق زندگی مردم قرار می 
گیرد و هر فردی هم در نوع خود تبدیل به یک دیکتاتور شده و به جای روحیه 
تعقل، تعصب و خودپسندی در او پدید می آید. حضور غیر انسانی و غیر منطقی 

از خوانندگان:
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•

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب

گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب سن دیگو در بیست و هشتم اکتبر 
و بیست و پنجم نوامبر 2017 در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار گردید.

در این دو گردهمایی کتاب های زیر معرفی شدند:
• بازی عروس و دامادـ  مجموعه داستان های کوتاه، نوشته بلقیس سلیمانی

• باغ ـ مجموعه داستان های کوتاه، نوشته پرویز دوایی
ـ مجموعه داستان های کوتاه، نوشته بیژن نجدی • یوزپلنگانی که با من دویده اند 

• نامه به سیمین، نوشته ابراهیم گلستان
• دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد، نوشته شهرام رحیمیان

• بوف کور، زنده به گور، سه قطره خون، اثر صادق هدایت
• بنی آدم، نوشته محمود دولت آبادی

• آغاز فصل سرد، نوشته ضحی کاظمی
• دختر پرتقال، نوشته یوستین گوردر

• گریز دلپذیر، نوشته آنا گاوالدا
• با هم بودن، نوشته آنا گاوالدا

• من او را دوست داشتم، نوشته آنا گاوالدا
• زندگی بهتر ـ مجموعه دو داستان، نوشته آنا گاوالدا

THE GOOD GIRL by Mary Kubica  •

Beyond Outrage: Expanded Edition by Robert B. Reich  •

در گردهمایی ماه اکتبر یکی از دوستان نوشته خود را در بزرگداشت 
علی اشرف درویشیان خواند و دوستی دیگر داستان »بی« را از مجموعه 

داستان های کوتاه »آبشوران« این نویسنده تازه درگذشته روخوانی کرد.

در هر دو گردهمایی یکی از دوستان اهل قلم در مجموع پنج داستان 
خیلی کوتاه نوشته خود را بازخوانی نمود: »نذری«، »دندان طال«، 

»اعدامی«، »خلیج فارس«، و »سیاوش«.

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان 
سن دیگو برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

حکومت های خارجی و لطمه سنگین مالی، فرهنگی و جغرافیایی را که به ما در طول 
تاریخ وارد شده است هم می توان به مقدار زیادی به همین مسائل ربط داد.

راه زیاد و دشواری را تا بدین جا پیموده ایم. قبول کنیم که اشتباه کاری ها و سهل 
انگاری های خود ما نیز نقش تاثیر گذاری در این مهم داشته است. و نیز قبول کنیم 
که ما ملتی هستیم با هوش و با استعداد و با قابلیت های باال که اگر به خود آییم و 
امکانات مناسب فراهم گردد می توانیم در ردیف پیشرفته ترین ملل دنیا قرار گیریم 
)نه اینکه هنر نزد ما ایرانیان باشد و بس(. کافی است به اطراف خود بنگریم. جامعه 
ایرانیان در همین آمریکا از باالترین استانداردهای زندگی و اجتماعی و آموزش و رفاه 
و غیره نسبت به جامعه های دیگر و حتی خود آمریکایی ها )نسبت به جمعیت آنان( 
برخوردار است. اندیشمندان و دانشمندان ایرانی در بزرگ ترین مراکز علمی آمریکا و 

جهان مشغول کار و تحقیق هستند.
احتیاج داریم مخلصانه و صادقانه کاله خود را قاضی کنیم، ریشه و اصل خودمان 
را بازبینی کنیم و »پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک« را به جای آویزان کردن 
به دیوارهایمان سرلوحه برنامه ها و کارهای روزانه خود قرار دهیم و مهم تر ازهمه، 

اینها را از خود و خانواده مان شروع کنیم و به یاد بیاوریم که:
»توانا بود هر که دانا بود«

بازسازی  برای  این  از  تر  ارزش  با  و  برتر  و  تر  قوی  ایدئولوژی  تواند  می  چه چیزی 
خودمان به ما بدهد؟ 
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برادرم  خسرو
فیلمی از احسان بیگلری، محصول سال ۱394

و  خانواده  درون  به  بیرون  فضای  از  جدید  فردی  ورود 
تاثیر این فرد بر افراد خانواده یکی از مهم ترین تم های 
سینمای دنیا است. فیلم  قضیه "Teorema" پیر پائولو 
های  بهترین  از  یکی  ـ  ـ محصول سال 1968  پازولینی 
این نمونه است. مهمانی ناخوانده با ورود به یک خانواده 
بورژوا باعث دگرگونی تک تک افراد می شود. هر یک از 
آنها از طریق فرد غریبه متوجه فقدان و کمبود در زندگی 
خود می شوند. زن خانه پی به پوچی و بی ارادگی خود 
می برد. او از این که سال ها خواسته ها و نیازهای خود 
را سرکوب کرده است رنجور است و با فرد جدید عشق 
را تجربه می کند. دختر خانواده، همانند مادر، عشق را 
تجربه می کند اما این عشق حالتی شیدایی دارد به طوری  
که با رفتن فرد از خانه، دختر دچار جنون می شود. پدر، 
پسر، و خدمتکار خانه نیز از این تاثیرات منحصر به فرد 
در امان نیستند؛ آن ها نیز دچار دگرگونی می شوند و 
پایداری زندگی آن ها کامال پایمال می شود. فیلم پازولینی 
و  انسان  ناخودآگاه  به شناساندن ضمیر  اشاره ای است 
واکاوی لذت ها، عواطف، و احساسات او زمانی که سعی 

بر پایکوبشان دارد.
برادرم خسرو اولین فیلم احسان بیگلری نیز در این گروه 
فرد  که  بزرگ  تفاوت  این  با  گیرد،  می  قرار  ها  فیلم  از 

بیرونی، انسانی بیمار است و ورودش به داخل خانواده پرده از رازهای این خانه 
بر می دارد. خسرو )شهاب حسینی( که به بیماری اختالل دو قطبی دچار است 
بر اساس شرایطی خاص مجبور به اقامت در منزل برادرش )ناصر هاشمی( که 
دندانپزشک موفقی است می شود. خسرو و ناصر رابطه چندان صمیمی با هم 
ندارند و خواهرشان به امید بودن سیما، همسر ناصر )هنگامه قاضیانی( که زنی 
صبور، آرام، و مهربان است، خسرو را به امانت نزد آنها می گذارد. چند روز پس از 
اقامت خسرو، درگیری ها آغاز می شود و کشمکش و اختالفات این دو برادر دامن 
گیر سایر افراد خانواده نیز می شود. زمانی که خواهر آن ها خبر می دهد که ممکن 
است تا چند ماه دیگر برنگردد ناصر تصمیم می گیرد که خسرو را به بیمارستان 
منتقل کند و این خشم خسرو را بیشتر می کند. هرچه ناصر بر تصمیم خود مصمم 
تر می شود، خشم خسرو تشدید می یابد. در یکی از سکانس های فیلم، همگی به 
یک مهمانی رفته اند که صاحب خانه یکی از همکاران ناصر است. اواسط مهمانی، 
خسرو فضای مهمانی را به تمسخر می گیرد و حالت مصنوعی و رسمی آن را نشانی 
از روشنفکری ظاهری می داند. در آخر پیشنهاد می دهد که برای خارج شدن از 
این فضای خشک و جدی همه شعر بخوانند. ناصر به شدت ناراحت می شود، چرا 
که فکر می کند شعر خواندن در شأن جامعه پزشکی نیست و خسرو به  او یادآوری 
می کند که در کودکی، ناصر چادر به سر می کرده و برای بچه های محل شعر 
می خوانده است. زمانی که سایرین می خندند، ناصر از شدت خشم جمع را 
ترک می کند. بدین ترتیب فیلم در همه سکانس ها به ما یادآوری می کند که این 

دو برادر از هر منظر با یکدیگر اختالف دارند.
عنوان فیلم این ندا را به بیننده انتقال می کند که فیلم درباره خسرو است که 
گرفتار دو قطبی بودن است. با توجه به عنوان فیلم، بیننده انتظار بیشتری از 
شناخت خسرو دارد اما در اواسط فیلم کشف ُبعدهای پنهانی شخصیت های 
ناصر و سیما بیشتر جذاب می نماید. گویی خسرو دلیلی است بر آشکار کردن 
چهره سیما و ناصر. فیلم در درجه اول بیانگر موضوع حساس و دردناکی است. 
احسان بیگلری با نگاهی تیزبین سعی  دارد روابط خانوادگی را در بستر این 
بیماری )دو قطبی بودن( به تصویر بکشد. پیش از این فیلم چشمگیری درباره 
بیماران دو قطبی در سینمای ایران ساخته نشده بود. فیلم حساسیت های این 

بیماری و چگونگی برخورد با این بیماران را به خوبی نشان می دهد.  

رابطه بین سیما و ناصر بسیار سرد و خشک است. آن ها با وجود هم شغل 
دور  بسیار  سیما  مجدد  بارداری  و  ساله  دوازده  حدودا  پسری  داشتن  بودن، 
به تصویر  به وضوح  را  این سردی و جدایی  نیز  از هم هستند. چیدمان فیلم 
اتاق مجزا برای خوابیدن دارند.  می کشد. به عنوان مثال، سیما و ناصر دو 
بسیاری از صحنه هایی که کنار هم می نشینند به سکوت می گذرد. بسیاری از 
بحث های بین سیما و ناصر به کشمکش بین این دو کشیده می شود. ناصر نه 
تنها برادر خود را کوچک می شمارد بلکه برای همسر خود که زنی است موفق 
ارزشی قائل نمی شود. در اواسط فیلم، سیما متوجه می شود که علت اصرار 
ناصر برای دوباره بچه دار شدن این است که سیما از محل کارش دور بماند  
شود  می  باعث  امر  همین  و  شود،  نشین  خانه  و 
سیما برای چند مدتی خانه را ترک کند. یا در جایی 
دیگر از فیلم ما می فهمیم که سیما از رانندگی می 
ترسد. در سکانسی که با خسرو در اتومبیل هستند 
سیما به او می گوید که به خانه بروند و با آژانس 
به مسیر مورد نظر برسند. خسرو سیما را تشویق 
رانندگی  راه بسیار خوب  این جای  تا  کند که  می 
کرده است و در گذشته راننده بسیار جسوری بوده 
ندارد.  ترس وجود  برای  دلیلی  اکنون  و هم  است 
او  و  کند  امیدوار می  را  حرف های خسرو، سیما 
بدون ترس به رانندگی ادامه می دهد. در مقابل، 
زمانی که به خانه می رسند، ناصر به شدت با این 
تصادف  از  دائم صحبت  و  کند  می  برخورد  قضیه 
اعتماد  کند  می  سعی  و  کند  می  سیما  احتمالی 
به نفس سیما را پایین بیاورد. با این که خسرو از 
بیماری دو قطبی بودن رنج می برد، اما این ناصر 
است که دائما رفتارش با آمدن خسرو تغییر می کند. 
او مرتبا قرص های آرام بخش مصرف می کند. رابطه 
خسرو و سیما اما بسیار گرم و صمیمی است. در 
جایی از فیلم، سیما و خسرو در بالکن خانه مشغول 
صحبت کردن هستند. هر دو نفر بسیار آرام هستند 
گویی فضای امن سیما نه در خانه و در کنار ناصر، 

بلکه درست کنار خسرو است.
پایان بسیار خوب و درخشان مهر تائید را به فیلم می زند. شبی که خسرو تصمیم 
می گیرد آنها را ترک کند یک ویدئو برای آن ها ضبط می کند و به طور اتفاقی 
بعدی  اتفاقات  تمام  ترتیب  بدین  بزند.  را  خاموش  دکمه  که  کند  می  فراموش 
ناخواسته ضبط می شود که تکنیک سینمایی بسیار خوبی است. وقتی خسرو به 
دلیل استفاده بیش از حد دارو )که ما می دانیم ناصر هر شب این قرص ها را با 
شیر مخلوط می کرده به خسرو می داده( بستری می شود و تا دم مرگ می رود، 
خواهر آنها و سیما باز می گردند. خسرو از بیمارستان با ناصر و خواهرش راهی 
شمال می شوند اما در راه او با دیدن فیلم های ضبط شده به حقیقت داستان 
پی می برد. نگاهی اندوه وار از آینه به برادرش می کند و کاله خود را روی صورت 
خود می کشد تا چشم های ناصر را نبیند. گویی او با این کار با برادرش برای 

همیشه خداحافظی می کند، یک خداحافظی تلخ و طوالنی. 

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را  با  ما
 در  میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US
We welcome your suggestions 

and opinions.

     www.pccsd.org
     Email: pcc@pccsd.org
     Call: 858-552-9355



25 شماره  172   آذر  ــ دی  1396

جدول 173  
12345678910111213

1XX

2XXX

3XXX

4XX

5XXX

6XX

7XXX

8XX

9XXX

10XX

11XXX

12XXX

13XX

حل جدول 172   

123456789101112131415

1XXیمسXتوXربدمXX

2XاهـبنارگXشیتفتX

لازXالXنمیXهـویم3

هـدXمعXوکXومXشتا4

XXیجXمزXاهـنتXیر5

6XXولجXبسXدنمدرد

راXXشاویXXراوید7

نولکXلاناکXشرام8

ایروبXXولیسXXوا9

XXدیقXجاXنابدرن10

11XXولXمهـXرامتXبش

نیزXلرXبیXقرXسر12

تلهـمXتوهـXملXکین13

14XریمولXیراسمرشX

15XXزاردXاتXهـلتXX

افقی
 1ـ کربن خالص ـ زینت دست 2 ـ الهام ـ شکوه ـ روزها 3 ـ صدمه و 

آسیبـ  وسیله درو کردنـ  کلمه نداـ  یواشکی4ـ  مصیبتـ  از یاد رفته 
ـ قورباغه 5ـ  نویسندهـ  انگبینـ  واحد سطح 6ـ  احدادـ  خوش نژاد 
و اصیل 7 ـ صنم ـ لوس ـ قاصد ـ جدید 8 ـ اورنگ ـ حمام 9 ـ عدد 
دونده ـ گمان بردن ـ از وسایل آشپزخانه 10 ـ ناشنوا ـ ورزش رزمی ـ 

ناتوان 11ـ  معشوقه رامینـ  از حروف نداـ  نحس و بد یمنـ  نیزه کوچک 
12 ـ فدرر از قهرمانان این ورزش است ـ زهر ـ رتبه کارمندی 13 ـ مناره 

ـ خوردنی.

 عمودی
 1ـ شاهزادگان را تربیت می کردند ـ تحریم 2 ـ کمیسر ـ میدان بوکس 

3 ـ بر سر می رویدـ  آیندهـ  عنصر شیمیاییـ  آب ویرانگر 4ـ  یکتاـ  
پایتخت تایلند ـ مانع 5 ـ مرد شمشیر زن ـ گوهر هر چیز ـ حرف درد 

6 ـ لبریزـ  نهبانی 7ـ  از آالت موسیقیـ  فلز مادرـ  سائلـ  ابر نزدیک 
زمین 8 ـ برگزیده ـ عبادت 9 ـ شمای خارجی ـ ترس و خوف ـ حشرات 
زهردار 10ـ  حرف همراهیـ  کاربزرگـ  فلسفه ارسطویی 11ـ  شهری در 

کشور فرانسهـ  برنجـ  از اتومبیل های آلمانیـ  اثر چربی 12ـ  دواـ  خراب 
شدن 13ـ  لقب امپراتور ژاپنـ  مرد قوی هیکل یونان. 




