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یادداشت 

گذشته گرائی  ..... تا کجا؟                 

حتما دقت کرده ايد که عده ای صرفا در گذشته زندگی می کنند. جامعه ايده آل، انسانهای ايده آل، کارهای ايده آل 
و همه چيز خوب متعلق به گذشته است. برای آنان آن قسمت از "حال" خوب است که تداعی گذشته را بکند. برای 
"آينده" هم اگر نظری و هدفی دارند آنست که به گذشته شبيه باشد. به آينده اصوال بدبين هستند و از آن هراس دارند. از 
زمانهای پيش که صحبت می کنند دلشان غنج ميزند. برايشان ايده آل تکرار گذشته است، روزگار خوش، روزگار فراوانی 
و احترام. (بگذريم از اينکه روزگار درخشان اينها برای برخی ديگر احتماال کابوس بوده است). در مقابل گذشته گرايان 
افرادی هستند که گذشته خوب و بد را مطالعه کرده می شناسند و از  آن برای ساختن آينده استفاده می کنند. برای 
اين دو نگرش در جامعه شناسی از برچسب هايی از قبيل واپسگرا، محافظه کار در مقابل پيشرو و مترقی استفاده می 
شود. در همين جامعه خودمان دوستانی وجود دارند که حاضر به پرداخت همه نوع هزينه ای هستند که جامعه ايرانی 
به زمان شاه بازگردد. يا حتی از آن فراتر به دوران امپراطوری باشکوه ايران باستان. اتوپيای آنها در آن زمان ها بنا شده 
است. برای برخی ديگر جامعه ايده آل، جامعه صدر اسالم است. با آه و حسرت از جامعه ای صحبت می کنند که حضرت 
محمد در مدينه بنا کرده بود. اينها می خواهند با زور و گلوله زمان را به عقب برگردانند. گذشته گرايان در يک نگاه 
کلی اگر قدرت را بدست بگيرند جز اين راهی نمی بينند که جامعه ايده آل خود را به عموم مردم تحميل کنند و اين 
جز با زور امکان پذير نيست. البته اينان با تمام مظاهر "تمدن" هم مخالفت ندارند و از آنهائی که بدردشان می خورد با 
تمام  قوا استفاده می کنند.برای اثبات نظريات خود هم هزار گونه توجيه دارند و برای رسيدن به هدفشان از استفاده از 
سالح های مدرن و حتی اتمی هم ابائی ندارند. زيرا با شمشير و قمه نمی توان جامعه توحيدی را بنا و از آن دفاع کرد. 
مرسدس بنزهای ضد گلوله را  به اسب و کجاوه ترجيح می دهند. اگر هم مريض شوند از زالو انداختن و حجامت می پرهيزند 
و بهترين بيمارستانها و استفاده از وسايل مدرن را ترجيح می دهند مبادا فکر کنيم که وابستگی به  تفکرات گذشته 
و واپس گرائی منحصر به جوامع "عقب افتاده" مثل ايران و افعانستان است. در همين مهد تمدن، در همين پيشرفته 
ترين کشور دنيا هم کم نيستند کسانی که آرزويشان بازگشت به گذشته است. اينان همانطور که "آيه های الهی" کتب آسمانی شان 
را غير قابل تغيير و تفسير می دانند و آنرا ايده آل می پندارند، قانون اساسی و ديدگاه های بنيانگذاران جمهوری را هم 
غير قابل تغيير و تفسير می دانند. اين جريان ها هميشه از سکوهای مذهبی برای اثر گذاری  برحرکت های سياسی 
استفاده کرده اند. در يکسال گذشته يک جريان سياسی مشخص که خود را "جريان سوم" و يا "تی پارتی" معرفی می 
کند بطور مشخص وارد معادالت سياسی کشور گرديده است. اين جريان با عمر نسبتا کوتاهی که دارد توانسته است 
اثر بخش باشد. اينان از سازماندهی خاصی برخوردار نيستند و عموما از ناراضيان "راست" و مخالف دولت کنونی تشکيل 
شده اند. مواردی که طرفداران اين جريان را متحد می کند ظاهرا محدود کردن اختيارات دولت و کاهش ماليات است. 
آنها خطشان را از دو سه شخصيت راديو- تلويزيونی و دو سه شخصيت سياسی می گيرند. بنظر نمی رسد که اين جريان 
بخاطر عدم برخورداری از يک پالتفرم منسجم و تشکيالت مدون عمر طوالنی داشته باشد ولی در همين مدت کوتاه به 
چنان قدرتی بدل شده است که بسياری از کانديداهای انتخابات ميان دوره ای برای گرفتن تاييديه از آنها خود را به آب و آتش 
می زنند. وقتی به مصاحبه ها و ديدگاههای اين گروه و مسئوالنشان توجه می کنيد می بينيد که ديد آنها همانا گذشته 
پرستی است. آنها از اتوپيائی صحبت می کنند که برای بسياری از مردم بيگانه است. اين کدام گذشته درخشانی است 
که آنها از آن دم می زنند؟ البته آنها مشخص نمی کنند که تا چه حد می خواهند به عقب برگردند. آيا اينها از اينکه 
اقليت های نژادی تدريجا دارند به اکثريت غالب  تبديل می شونددر هراسند؟  آنها چه چيز گذشته را می خواهند زنده 
کنند و تاريخ را به عقب باز گردانند؟ آيا خواست آنها بازگشت به دوران قبل از مبارزات تساوی طلبانه سياهان است که 
درنتيجه آن مبارزات اکنون رئيس جمهوری سياه پوست در کاخ سفيد نشسته است. ايده آل آنها بازگشت به کدام دوره 
است؟ به دوران قبل از آزادی زنان يا حتی قبل از جنگ داخلی و آزادی بردگان؟ از کدام جامعه ايده آل دم می زنند؟ آيا 
بازگشت به هشت سال اول اين قرن، هشت سال جنگ و کشور گشائی، هشت سال پايمال کردن حقوق انسانی و قهقرای 
اقتصادی مد نظر اينان است؟ مسلما در اين گروه کسانی هستند که در برخی از اين سواالت پاسخ مثبت دهند ولی وجه 
مشترک همه اين ها فعال تنفر از دولت موجود است. البته اين به خودی خود ايرادی ندارد و حق قانونی و انسانی افراد 
است که طرفدار و يا مخالف حکومتی باشند. ولی آنچه آنها بعنوان جايگزين نويد می دهند بازگشت وباز سازی گذشته 

ای است خطرناک و مخرب!
از گذشته بايد آموخت و برای ساختن آينده از آن استفاده کرد. به قولی گذشته چراغ راه آينده است. متاسفانه برای برخی 

گذشته نه چراغ راه آينده، که خود آينده است. 
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موزه هنر سن ديگو وکانون 
فرهنگی ايرانيان  با همکاری  
مجدد برنامه های مختلفی را 

ارائه می نمايند.  نخستين 
برنامه برگزاری کنفرانس 

آقای محسن آشتيانی 
پروفسور دانشگاه کلمبيا 
بود.  در اين برنامه ايشان 

در مورد اشعار نظامی و 
کلکسيون موجود در موزه هنر سن ديگو اطالعات 

مفيدی  در اختيار شرکت کنندگان قرار دادند.
 برنامه  آينده کانون فرهنگی و موزه؛  يکشنبه ١٢ سپتامبر از 
ساعت ٧-٥ بعد از ظهر در موزه هنر سن ديگو در بلبوا پارک 

برگزار خواهد شد.برنامه مزبور که شمسا نا م دا رد يک مجموعه 
تلفيقی از هنر ايران و هند می باشد که با هنرمندی کورش تقوی و 

پژمان حدادی و هنرمندان هندی در حضور استاد راوی شانکار بر گزار 
خواهد شد.

اخبار کانون

 پناهندگان ایرانی و درخواست کمک

اخيرا از طريق سازمان بين المللی ضد شکنجه اطالع پيدا کرديم که دو 
نفر از هموطنان، يک خانم و يک آقا در زندان اداره مهاجرت در ايالت 
آريزونا بسر می برند. اين دوستان تقاضای پناهندگی سياسی کرده اند 

ولی تا بررسی پرونده شان بايد در زندان بمانند. البته  مطابق با قانون ، در 
صورتی که وثيقه مالی آنها پرداخت شود و همچنين محلی برای زندگی 

در اختيارشان گذاشته شود،  تا زمان تشکيل دادگاه آزاد خواهند بود.
وکيل آنها يک خانم ايرانی است که از شمال کاليفرنيا وکالت آنها را 
بصورت مجانی قبول کرده است. خوشبختانه هموطنانی هستند که 

حاضرند محل زندگی در اختيار اين دوستان قرار دهند. فقط مساله وثيقه 
و خرج آنها مانده که بايد هرچه زودتر تهيه شود. کانون فرهنگی ايرانيان 

دست به تهيه صندوقی برای کمک به پناهندگان ايرانی زده است و تا 
امروز ٢٠٠٠ دالرجمع آوری کرده در اختيار وکيل آنها قرار داده است. اگر 

مايل هستيد که به اين اشخاص کمک کنيد می توانيد کمک مالی خود 
را از طريق چک، پی پل و يا کارت اعتباری انجام دهيد. برای اطالعات 
بيشتر با دفتر کانون فرهنگی ٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ تماس حاصل فرماييد. 

 www.pccus.orgبرای پرداخت از طريق پی پل به سايت کانون
مراجعه فرماييد. و يا چک خود را در وجهPCC به آدرس

P.O. Box 500914 , San Diego, CA  92150 برای ما ارسال 
فرمائيد. 

اسم و مشخصات اين دوستان را نمی دانيم و فقط از طريق وکيل با آنها 
در ارتباط هستيم. 

*************                             

در روز ٨ ماه اگوست کانون فرهنگی ايرانيان به ياری يکی از 
هموطنان ايرانی مقيم سن ديگو و سازمان پاکی کنفرانسی در 

مورد سرطان برگزار کرد. در اين برنامه دکتر افشين بهادر، خانم 
حوری سدلر و خانم خزرائی سخنرانی کردند. اين برنامه  در سالن 

Ronald Mc Donald  بر گزار گرديد. اين مرکز کليه امکانات 
خود را در اين روز در اختيار برگزار کنندگان اين گرد هم آئی قرار 

داده بود. ديگر همياران اين برنامه انجمن متخصصين ايرانی سن 
ديگو و بلبوا مارکت بودند. افراد زيادی با کمک مالی و داوطلبانه 
به اين همايش کمک کردند. سازمان پاکی نيز امکاناتی را فراهم 
کرده بود که  از افراد داوطلب برای شرکت در بانک  اهد ای مغز 

استخوان برای بيماران سرطانی، نمونه DNA گرفته شود. 
در اين برنامه چند تن از نوجوانان هنرمند برنامه موسيقی اجرا 

کردند. بلبوا مارکت ميزبان نهار شرکت کنندگان کنفرانس بود. اين 
برنامه با کوشش فراوان خانم مرسده مهرتاش امکان پذير شد که 

جا دارد از ايشان قدردانی کنيم..

موزه هنر سن ديگو وکانون 
فرهنگی ايرانيان  با همکاری  
مجدد برنامه های مختلفی را 

ارائه می نمايند.  نخستين 
برنامه برگزاری کنفرانس 

پروفسور دانشگاه کلمبيا 
بود.  در اين برنامه ايشان 

در مورد اشعار نظامی و 
کلکسيون موجود در موزه هنر سن ديگو اطالعات 

مفيدی  در اختيار شرکت کنندگان قرار دادند.
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مدرسه ایرانیان سن دیگو با هدفی 
بزرگ به یاری شما نیاز دارد:

مدرسه ايرانيان سن ديگو، بيست و سومين سال فعاليت خود را آغاز می کند. در 
طی اين سالها توانسته است نقش مثبتی در جهت حفظ هويت و فرهنگ ايرانی و 

زبان پارسی ايفا کند. تعداد زيادی از دانش آموزان فعلی مدرسه، فرزندان شاگردان 
ديروزند و اميد است که فرزندان آنها هم روزی در همين مدرسه به فراگيری 

بپردازند. راه طی شده اما به هيچ وجه آسان نبوده است. ما بعنوان نسل اولی ها 
وظيفه ای را به عهده گرفته بوديم پر از چالش؛ در ميدانی نا آشنا و در پی دست يابی 
به باالترين دست آوردها تقال می کرديم. ولی از ناهنجاريها نه تنها از دور در نرفتيم 

بلکه از آنها برای بهبود کار استفاده کرديم. در تمام اين راه پشتيبانی جامعه ايرانی و 
بخصوص والدين بچه ها به ما نيرو بخشيد. با اين حمايت ها توانستيم پويائی خود را 
حفظ کنيم و به پيش برويم. بعنوان پيش قراوالن  اين ميدان هميشه سعی کرده ايم 

که از اشتباهات درس بگيريم و دلسرد نشويم.
يکی از مشکالتی که از همان روز اول گريبانگيرمان بود نداشتن کتب و متد درسی 

مناسب برای آموزش زبان پارسی بود. کتبی که وجود داشت يا برای دانش آموز 
فارسی زبان در ايران (به عنوان زبان اول) تهيه شده بود و يا اينکه برای غير ايرانيان 

بزرگسال خواستار فراگيری فارسی، آنهم در سطح دانشگاهی (بعنوان زبان دوم). 
سرانجام خود دست به تهيه متون درسی مناسبتر زديم و سيستم آموزشی را طرح 

کرديم که بيشتر جوابگوی دانش آموز ايرانی – آمريکائی باشد .کتابهايمان خالی 
از ايراد نيست و هنوز هم در حال تغيير و تحول است.  تعصبی درباره کتابهايمان 

نداشته ايم. اگر کتابی را می يافتيم که بهتر جوابگوی شرايط ما بود فورا آنرا بکار می گرفتيم. 

دوستان عزيز کمبود وجود برنامه مدون همه گير و کتب و مطالب مناسب برای 
آموزش فارسی به کودکان ايرانی - آمريکائی به طور کلی به عنوان "فارسی موروثی" 
کامال مشهود و محسوس است. تالش های پراکنده ای توسط افراد دلسوز در آمريکا 

و کشورهای ديگر شده است ولی هر يک کاستی های خاص خود را دارند. مدرسه 
ايرانيان سن ديگو به عنوان يکی از پيشکسوتان اين ميدان و با تجربه بيست و دوساله و 
داشتن حدود ۲۵۰ دانش آموز و ۲۰ آموزگار شايد بهترين و ذيصالح ترين تشکيالتی 
است که بتواند به اين مهم جامعه عمل بپوشاند. طرح ابتدائی ای که برای اين منظور 

در نظر داريم بدينقرار است:

۱-  ايجاد برنامه مدون آموزش فارسی به دانش آموزانی که زبان فارسی را نه بعنوان 
زبان اول و يا دوم بلکه بعنوان زبان "موروثی" فرا می گيرند 

۲-   تهيه متون درسی مناسبی که با برنامه مدارس پاره وقت مناسبت داشته باشد
۳-   ايجاد زمينه های درسی و آموزش اينترنتی و بصورت پادکست برای استفاده 

عموم.

اين گام ها ی  بلند؛ هدفهائی است که به سادگی قابل دسترسی نيستند. مهمترين 
مشکل تامين مالی اين پروژه است که اقال سه سال بطول خواهد انجاميد. ما به يک 
کادر علمی و متخصص نياز داريم. اين کادر بايد بصورت حرفه ای به انجام اين مهم 

بپردازد. 

دوستان گرامی خوشحاليم به آگاهی برسانيم که هم اکنون تيمی متشکل از دو 
استاد دانشگاه در رشته زبان آموزی و يک دکتر روش های آموزشی گرد آورده ايم.  
برای تامين مالی اين پروژه دست ياری به سوی شما دراز می کنيم. اميدواريم افراد 
فرهنگ دوست و بنيادهای فرهنگی جهت تامين مخارج اين پروژه ما را ياری دهند. 

تدارک برنامه آموزشی همراه با متون و امکانات الزم برای آموزش زبان فارسی به 
عالقمندان  به عنوان "فارسی موروثی"  کار بزرگی است که برای اولين بار صورت می 

گيرد و اثرات آن ماندگار خواهد بود. ما را در اين مهم ياری کنيد.
                                                                                              

         با سپاس
                                              علی صدر مدير مدرسه ايرانيان
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قبل و بشنويم را آنان افاضات آنان بودن جايزالخطا به علم با ما که اينست مهم
بدهيم خود به را  تحقيق و آنان زحمت مطالعه به خود جان وروان فروختن از
به ديگر کمک بگيريم. دوست چند از شويم. آگاه آنان و سقم گفتار صحت از تا
مورد اين در که را کتاب و چند مقاله خدای نکرده بپردازيم. آوری اطالعات جمع
آگاهی و دانش سالح با ديگر به عبارت و  کنيم مرور اند شده نوشته بخصوص 
ناآگاهی شخص و دانشی بی از به سر ما می آيد چه هر که بدانيم و مجهز شويم
ميرسد ولی نظر به در ابتدا سخت توجه داشته باشيم که است. شخيص خودمان
فردوسی بزرگ که خردی و تدبير با خواهد شد و زندگيمان روال بار از چند پس
می زينت و ميکند آغاز بدان را (شاهنامه) خود کتاب جاودانه و ميبرد نام آن از
صفحات تمام به جديدی را زيبای آرام آرام رنگ آشنائی ميشويم. اين مجهز بخشد
خود زندگيمان امور کليه در واقعی آرامش و راستين شادی و زد خواهد ما زندگی

نمائی خواهند نمود.
اجازه بنمائيم. موجود اين به تری عميق نگاه که کردم پيشنهاد و گفتم آدمی از
علم برسانم. در شما نظر به را بهتر خود تا منظور کنم باز کمی را ميخواهم مقوله
نظر اين شما با چه حاال مينمايند. تعريف ميمون نسل را پی آمد انسان تکامل
داد. آنان نخواهند خود در تعريف تغييری علم تکامل عالمان نه يا موافق باشيد
برود راه خود پای دو روی است که آموخته است که ميمونی انسان که معتقدند
هوش و داشته باشد تکلم قدرت البته بدهد. دست از زمان مرور در اثر را دمش و
ابداع قدرت و هوش با و نه دارم قدرت تکلمش کار با بنده نه باال و واال. بسيار
و خضوع کمال و بس. با است ايشان دم مسئله با امشب کار بنده اختراعش. و
ميمون هم و انسان هم و بگويم که بيفتم استادان تکامل در با ميخواهم خشوع
ظاهر و عيان را خود دم ميمون ها که تفاوت اين مشترکند!!!! با دم" داشتن" در
را نهان کرده "دم" اين ابداع با دارا بودن قدرت ها انسان ولی ما نشان ميدهند به
شگفت از دست آوردهای ميکشانند.  آنطرف و اينطرف به  با خود  همچنان ولی
اين "دم" قواره قد و و ضخامت ميزان چه هر که است مورد همچنان اين انگيز بنده
اين "دم" بيشتری هوش و دقت ظرافت و صرف ها با انسان باشد بزرگتر بيشتر و
اين به وجود خود که اينجاست جالب و ميدارند نگاه مخفی آن و نظر اين از را
بفرمائيد فرض نمايد. تر روشن مسئله را ممکن است مثال يک آگاهند. کامال "دم"
از که داريد بخاطر است". آيا حسادت دم يا وسواس به "دم مجهز که داريد دوستی
تا باشيد. يعنی شده آگاه دوست اين بوسيله خود آشنائی ابتدای در اين "دم" وجود
را شما مرحمت کند و شما با دوستی زمان ابتدای در شخصی ديده ايد که کنون
بدانی بايد شوی دوست من ميخواهی با اگر دلم بگويد: عزيز و بکشاند ئی گوشه به
پول دارم دوست هم و خسيسم هم يا حسودم؟ هم و دارم وسواس هم بنده که
نظر دارم؟ شما عيال به هم و دزدم هم يا و را بخورم؟ شما
در مقابلم همه دنيا ميخواهد دلم هم هم بيسوادم و يا و
که باعث داشته ام مشگلی کودکی در يا تعظيم کنند؟ و
بفرمائيد تصديق بدانم؟ جهان مرکز را خود است شده
دارا با انسان نيفتاده است. تاکنون اتفاق امری چنين که
نمود خواهد را اش سعی تمام خود خالقيت بودن قدرت
که جائی تا وحشتناک اين "دم" وجود از اطرافيانش که
شما دست تصادف روزی که خبر بمانند. دارد بی امکان
با شما دوستی روز پايان نمايد "دم" آشنا اين وجود با را
نوع آدمی چه اينکه شما بسته به بود. حال ايشان خواهد
نشان نيز  متفاوتی های واکنش که ميشود باعث باشيد 

٢١ دهيد.  بقيه در صفحه

خبازيان رضا مهتاب نور زیر
احمد حاج شيرين بحث دنباله

به ياد  مرا را بخواهيد راستش دارد. غريبی و عجيب هم داستان ما پيک  اين مجله
چيز همه ظاهر اندازد. در می گذشته زمان در خودمان نظامی ايران های پادگان
امور همه به فرمانده پادگان واقف تيمسار که نظر ميرسد و به است منظم و مرتب
نظامی قول به يا تيمسار فرامين تحت هم پرسنل افراد نيست. و جای ماللی است
وقتی ولی هستند. موجود وجه وظيفه به بهترين انجام مشغول فرموده" به " ها
بسيار درونی با واقعيت بيرونی نمای که ميشويد کنيد متوجه خدمت پادگان در
درجه و را ميراند خود اسب پرسنل افراد از کس هر که ترتيب به اين است. متفاوت
دست در مشکالت را تمام حل کليد است) خودمان استوار همان (که دار پادگان
که وقتی از ميسازد. امان نياز عرض عريضه بی تيمسار و با از ديدار را شما و دارد
اين کارهای تمام برود. مرخصی به هفته يک دلسوز و زحمتکش دار درجه اين
و موهای در دفترش مينشيند و مات گيج حتی تيمسار هم ميشود و پادگان لنگ
سنگ که گونه افتاد اتفاق بدين اين هم ما پيک سازمان مجله ميکند. در را خود
سروکله طاقت فرسای کار دوسال بعد از منشی ما خانم يعنی مجله ما بنای زير
هفته ئی دو يک مرخصی هميشه ناراضی و متقاضيان هيئت تحريريه افراد زدن با
و پيک مجله رفتن چاپ زير به با شد مقارن درست وحشتناک اتفاق اين گرفت.
مرحوم مقاله نيمه تمام تقصير و با هميشه بنده شکست سر و کوزه ها کاسه تمام
ديدم را تيمسار مجله چاپ از قبل روز چند اينکه با مهتاب. نور زير احمد" "حاج
دست از کار حساب ولی است نيمه تمام تايپ شده مقاله اين که کردم عرض و
و دوست اين آرا. به جناب صفحه را حواله دادند  بنده  و  بود دررفته هم ايشان
مبهوت و مات را انسان دارد لب به که شيرينی خنده با هميشه که هم عزيز همکار
تا کشيدم و راهم را بنده هم دارمت". "برو که و فرمودند تکان دادند ميکند سری
نبايد لبخند اين که دلشوره شدت از نيافت راه چشمم به خواب مجله انتشار روز
قول بعله.......به ديدم و باشد. باالخره روز انتشار فرا رسيد داشته خوشی عاقبت
هم ديدم که ايشان و زدم زنگ به تيمسار نيست". بچه ولی "جا تر هست معروف
يک بنده شنيدن اسم با که بالفاصله زدم آرا زنگ جناب صفحه به دارد. دل پری
شد؟...قاه...قاه...قاه.... چطور ...آخ...ديدی آخ فرمودند.... و دادند سر بلند باال خنده
خصوصی خدابيامرز به اصطبل باقر مش اسب بمانند و گوشی را گذاشتم هم بنده
رسيديم به تا کنم. برای مطلب شماره آينده مجله آماده را خودم تا خود رفتم
يک معذرت اول و دردرجه دوست شمای با ايم مهتاب نشسته نور و زير امشب
طرف يک تقصير عزيز از خوانندگان بی شما تک تک باال بدهکاريم به بلند خواهی
دختر ايشان بخصوص گرامی ورثه "حاج احمد" و مرحوم از يک حالليت طلبی و

ميبرد. را بنده جوانيش دل لعاب و رنگ هم هنوز زيبايم که و عزيز عمه
يک يا ما از هر يک بر دور و در که رسانديم اينجا را به باشد مطلب اگر يادتان

جدابافته تافته ميکنند که فکر دارند وجود احمد حاج چند
باشد يادتان  اگر هم  باز منزل. نظراتشان وحی و هستند 
گردن حاج احمد به را نبايد گناه که داشتم عرض ميکردم
نيست ما خود جز کسی اصلی گناهکار که چه بيندازيم ها
مطالعه ترس از و ميگيريم جدی  را آنان نغز مطالب که
ميگذاريم. آنان اختيار در کمال و تمام را خود تحقيق و
نيست. رنج بی ولی است ساده  بنده  گمان به چاره راه
که اش به نتيجه گران باشد هر چه که رنجش دارم گمان

ارزد. می است خود رای استقالل
تری عميق ديد با انسان مقوله به که اينست چاره راه
و بنده مثل هم "ها احمد "حاج که ببينيم تا بنگريم
ميفرمايند چه که نيست مهم و هستند جايزالخطا جنابعالی

دارند . نظری و چه
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معرفی کتاب                   
          از: مریم ایروانیان

از خواف تا ابیانه
معرفی آثار مجتبی کاشانی

زير باران      بيا   قدم بزنيم    
حرف نشنيده ای به هم بزنيم    

نو   بگوئيم   و نو  بينديشيم    
عادت   کهنه  را به هم بزنيم    

خراسان از دير باز سرزمين شگفتی ها بوده است. در اين مختصر مارا به رزم و  
رزميانی چون ابومسلم خراسانی در گذشته های دور و يا قيام افسران خراسانی در 
چند دهه قبل کاری نيست. و نيز نه روی سخن با جاودانه های نثر و نظم؛ همچون 

دولت آبادی؛ شفيعی کدکنی، بهار و اخوان ثالث. 

سخن از ناياب ها و نايافتنی هاست. از سرزمينی که در کشتگاه های کويريش، 
زردی دل انگيز زعفران را می بينی و مردان و زنانی ازنيمه شب بيدار؛ که اگر در 
تاريک روشن سحرگاهان نچينند خامه و کالله زعفران را، و به شبنم ها فرصتی 
برسد که گونه گل را گل نم بزنند از بين خواهد رفت. در کنار کوير مرکزی ايران 
ونه چندان دور تر از ابيانه؛ باغبانان سرخگل های قمصری- همزمان با برداشت 
از سپيده دمان  را پيش  زعفران خراسانی- گلبرگ های گل های سرخ کاشانی 
ونزول شبنم بر می چينند تا در خور گالب گيران باشد. مجتبی کاشانی نيز از تبار 
خونی گل هائی بود که پيش از آغاز روز از شاخسار زندگی فرو افتاد، اما رنگ و 

بوئی ابدی را از خود در سرزمين پدری  به يادگار گذاشت.

مجتبی کاشانی در ١٤ شهريور ماه ١٣٢٧ در مشهد به دنيا آمد. وی پس از اتمام 
تحصيالت عالی با عنوان کارشناس ارشد مديريت، خدمات ارزنده ای را در زمينه 
آموزش و پژوهش به بسياری از شرکت ها و کارخانه ها و صنايع بازرگانی ارائه 
نمود. از نظريه او به عنوان "نقش دل در مديريت" ياد می شود که در کتابی به 
همين نام انتشار يافته است. کاشانی از سال ١٣٤٩ در زمينه شعر و نثر به فعاليت 
پرداخت و شش کتاب شعر به نام های: روزنه، دانه باشيم نه سيب، پل، خويش را 

باور کن، به همين سادگی، وباران عشق از وی به يادگار مانده است.

های  سروده  عظمت  شايد  است.  سازندگی  و  زندگی  ساده  شعر  کاشانی  شعر 
بهار،کمال و نبوغ شفيعی کدکنی و وارستگی و سوز کالم اخوان ثالث را نداشته 
باشد؛ اما چون با عمل همگام گشته و موجد تداوم حرکتی سازنده به نام" جامعه 
ياوری" شده است ارزشی شگرف دارد. او در فضای شعری سهراب سپهری خانه 
اختيار کرده و نيز از فروغ فرخزاد متاثر است. اما به هرچه می گويد عمل می کند 

و ديگران را به تعامل وا می دارد:

داس بی دسته ما،
سال ها خوشه نارسته بذری را بر می چيند؛

که به دست پدران ما بر خاک نريخت.
کودکان فردا؛ خرمن کشته امروز تو را می جويند.

خواب و خاموشی امروز تو را،
درحضور تاريخ، در نگاه فردا.

    
          از: مریم ایروانیان

مجتبی در سی و هشت سالگی با انگيزه ياری رساندن به  مناطق محروم ايران؛ 
و  و همفکران  توان خويش  و  تمامی توش  و  بنيان گذاری کرد  را  ياوری  جامعه 
اين تالش ساخت  بکار گرفت. حاصل  ياوری  اهداف  اجرای  برای  را  همگامانش  
دويست واحد آموزشی و فرهنگی و مدرسه در دور افتاده ترين ومحروم ترين نقاط 
به دوتار  بيتوته کرد و  افتاده جنوب خراسان؛ شبی  کشور است. درخواف غريب 

عثمان گوش سپرد و منظومه از خواف تا ابيانه را سرود:

من کوير از اشک خود دريا کنم          گريه ها  بر اين شب يلدا  کنم 
يا   دوای   درد   پيدا   می کنم          يا که خود را محو و ناپيدا کنم
کاروان دل  براه افتاده  است             من  بهمراهش  دلِ  شيدا کنم

به  نادانی مردم دل می سوزاند و منتهای تالشش دادن آگاهی  و  برای جهل  او 
مردم از طريق آموزش بود ؛ چه به عنوان مدرس دانشگاه مديريت و چه در لباس 
ساده يک معلم روستا. حتی هنگامی که سرطان با چنگال مرگ آورش گلوی او 

را می فشرد، سرود:

تو مپندار که در فکر تنم ،   نگران سرطان وطنم.
وطنم از تن من خسته تر است، درک کن درد مرا از سخنم

مجتبی کاشانی درپائيز سال١٣٨٣، درسن ٥٦ سالگی ديده از جهان فرو بست؛ 
اما نهضت مدرسه سازی او به همت همکارانش همچنان ادامه دارد و شعرش را 

تداوم بخشيده است:
باز همراه شما مدرسه ای خواهم ساخت.....
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زیر نظر مریم ایروانیان
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شهر غمگين بارانی من                    
                                            به خاطره خونين امير جوادی فر

ازتو دورم ،  من از تو چه دورم!
شهر  غمگين  بارانی  من !

گر چه ، ای همنشينِ  هميشه!
واژگانِ  درختانِ   سيبت 
در کنارِ   انارِ  دلم نيست

مثل لبخنده یِ   يک شقايق
عاشقِ   لحظه هایِ   صبورم

با دل از رمز و راز تو گفتم
با تو در  کوچه باغت  شکفتم

يک صدا ، يک صدای صميمی
از غزلواژه هایِ  تو گفته است.

با  بلندایِ  آ و ا ز هايش
جانِ  ما را به دريا سپرده ست.

پيک و پيغام "چمخاله يی ِ تو!
آتش  هر نی  و  ناله يی تو !

روی ِ  گلدانِ   ايوانِ   جانت
يادگارِ   دلِ  ما  نوشته  ست.

دست  شوريده یِ  سبز  نقاش
آه  ما را چه آبی ، کشيده ست.

شهرِ   من ! شهر  رنج و برنجم!
يک صدا، يک صدای صميمی

در شب شوم دنباله دارت
از بلندایِ   مهرش فرو ريخت.

تا که با جانِ  باران  نشيند
با صدای ِ  " ندای" ش در آميخت.

اين صدا  همصدایِ   غزل بود
با من و آر ز و های من  زيست.

کيست  اينک  نداند ، نخواند:
اين صدا از  برای ِ   غزل بود.

شهر  غمگين  بارانی  من!
اين تو و اين غز لخوانی من!

* چمخاله بندری خيال انگيز 
در کنار لنگرود

                                      کلن.خرداد ٨٩ /  رضا مقصدی

بين دختران قبايل

ابری نشسته روی سماور
می بارد

گل های روی قالی 
می رويند

امشب عجب فضای اتاقم معطر است
امشب اتاق من حشراتش

مرغان جنگل اند که می خوانند
زنجير وار و زنجره وار

ماه و ستارگان
چسبانده اند صورت خود را به شيشه ها

مانند بچه های هيچ نديده
پشت بساط شهر فرنگی

من در ميان جنگل
مهمان يک قبيله وحشی هستم

من با تمام شوقم
در رقص دسته جمعی بومی ها شرکت دارم

من در ميان بهت و تماشا
من بين دختران قبايل

و حلقه های گل 
من غرق طبل ها و صداها که..

ناگهان
تق  تق ،  صدای در
و بچه ای که خسته

از کارگاه قاليبافی بر می گردد
جنگل ، سياه می شود و می سوزد

                                                   عمران صالحی
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نگاه معلم (مدرسه عشق)

در مجالی که برايم باقی است ؛
باز همراه شما مدرسه ای می سازيم،

که در آن ، از اول صبح
عشق تدريس کنند.

و بگويند:
"- خداخالق زيبائی است ،

و سراينده عشق.

آفريننده ماست؛
مهربانی ست که ما را

به نکوئی ،  دانائی ، زيبائی ، 
و به خود می خواند!"

جنتی دارد – نزديک- زيبا و بزرگ.
- دوزخی دارد-به گمانم؛ کوچک و بعيد!

در پی سودائی ست که ببخشد ما را؛
و بفهماندمان:

"ترس ما بيرون از دايره رحمت اوست."

درمجالی که برايم باقی ست ؛
باز همراه شما مدرسه ای می سازيم ،

که در آن عقل و خرد را با عشق،
علم را با احساس ،
رياضی رابا شعر ،
دين را با عرفان ،

همه را باهم تشويق کنند.

الی انگشت کسی ،قلمی نگذارند ؛
و نخوانند کسی را"- حيوان!"

و ننامند کسی را کودن.

و معلم هر روز ،
روح راحاضر و غائب بکند ؛ 

و بگويد:
"- هيچکس ، بجز از ايمانش
چيزی را حفظ نبايد بکند."
مغز ها پر نشود چون انبار ؛

 قلب خالی نشود از احساس.

درس هائی بدهند که به جای مغز دل ها را تسخير کند.
از کتاب تاريخ ؛ جنگ را بر دارند.

در کالس انشا ؛ هرکسی حرف دلش را بزند.

غير ممکن را از خاطره ها محو کند.
تا کسی بعد از آن ،

باز همواره نگويد"- هرگز!"
و به آسانی همرنگ جماعت نشود.

زنگ نقاشی تکرار شود.
رنگ را در پائيز تعليم دهند؛

قطره را در باران ،
موج را در ساحل ،

زندگی را در رفتن و بر گشتن از قله کوه ،
و عبادت را در خدمت خلق.

کار را در کندو ،
و طبيعت را در جنگل و دشت.

مشق شب اين باشد ؛ 
که شبی چندين بار همه باهم تکرار کنيم:

"عدل ،  آزادی ، قانون ، شادی."

در مجالی که برايم باقی است ؛
باز همراه شما مدرسه ای می سازيم ،

که در آن آخر وقت ،
به زبانی ساده ، شعر تدريس کنند.

و بگويند که تا فردا صبح
خالق عشق نگهدار شما.

                                         مجتبی کاشانی
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آگهی ثبت نام سال ٢٠١١-٢٠١٠

شعبه اول

 روز یکشنبه ١٢ سپتامبر ٢٠١٠ 
ساعت ١٠صبح  تا   ١٢   ظهر 

  C-2 در مدرسه مونت کارمل  اتاق

شعبه دوم
 روز پنجشنبه ٩ سپتامبر ٢٠١٠ 

ساعت ٦-٨ بعد از ظهر 
  C-2 در مدرسه مونت کارمل  اتاق

Mt. Carmel High School

خانم شهال رياحی يکی از اولين و پايدارترين معلمين مدرسه ايرانيان 
سن ديگو بازنشسته می شوند. در طی ٢٢ سال گذشته چهره شاد و 
قلب پر مهر وصبور خانم رياحی ميزبان صدها دانش آموزی بوده که 

آموزش فارسی را با او شروع کرده اند. او هميشه با آرامش خاص خودش 
موجب عشق و عالقه دانش آموزان به فراگيری زبان فارسی بوده است. 

در تمام مدت اين سالهای همکاری من حتی يک شکايت و گاليه کوچک 
هم نه از والدين و نه از دانش آموزان از او نشنيده ام. او نه تنها آموزگار 
بخش ابتدايی مدرسه بود بلکه هميشه معلمی دلسوز و نمونه برای همه 
ما بوده و خواهد بود. دوستش داريم، به همکاری با او افتخار می کنيم و 

برايش در کنار نوه هايش آرزوی شادی و سالمت داريم.
                                                               علی صدر

بیست و سومین سال 
فعالیت خود را آغاز می کند.

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

امسال نیز مدرسه ایرانیان در دو شعبه 
فعالیت خواهد کرد:

شعبه اول يکشنبه ها از ساعت ١٠ تا ١٢ صبح در مدرسه 
مانت کارمل تشکيل می شود و در اين شعبه کالسهای 

فارسی از کودکستان تا سطح پيشرفته و همچنين کالسهای 
بزرگساالن ارائه می شود. کالسهای فوق برنامه رقص در سطوح 
مختلف، کالسهای تئاتر و نقاشی در کنار آموزش زبان فعاليت 

خواهند کرد.

شعبه دوم در روزهای پنجشنبه از ساعت ٦ تا ٨ بعد از ظهر 
در مدرسه مانت کارمل تشکيل می شود.

در اين شعبه کالسهای آموزش فارسی از سطح ابتدائی تا 
پيشرفته ارائه می شود.

ثبت نام شعبه دوم در روز پنجشنبه ٩ سپتامبر از ساعت ٦ تا ٨ 
بعد از ظهر خواهد بود.

 قدردانی از یک معلم  مدرسه ایرانیان
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توجه   !  توجه !
آموزش فارسی در مدرسه ايرانيان مورد قبول مدارس 

شهر می باشد.

همانطور که قبال به آگاهی رسيد، زبان آموزانی که دوره زبان 
فارسی را در مدرسه ايرانيان بگذرانند می توانند کرديت آنرا 
بعنوان زبان دوم به مدارس خود منتقل کنند. اين کرديت نه 

تنها مورد قبول اداره آموزش و پرورش سن ديگو ، 
San Diego Unified School District  و سن ديگيتو 

San Dieguito School District می باشد بلکه قابل 
UC و State University انتقال به دانشگاههای کاليفرنيا

سيستم هم می باشد. دانش آموزان واجد شرايط بايد در ابتدای 
سال قرار داد مربوطه را از مدارس خود گرفته برای تکميل به 

مدرسه ايرانيان بياورند. در پايان سال نمره های آنان به مدارس 
ابالغ می شود.

شرايط:
۱- زبان آموز در يکی از مدارس زير نظر اداره های آموزش 

پرورش فوق تحصيل کند.
۲- زبان آموز در سطح کالس هفتم تا دوازدهم باشد.

۳- زبان آموز و والدين او در اول سال قرار داد کالس را امضا 
کرده، دانش آموز در تمام کالسهای در نظر گرفته تعيين شده 

حضور يابد.
۴- زبان آموز ١٤٠ ساعت آموزش فارسی را تکميل کند

۵-  زبان آموز در آزمون پايانی قبول شود.
 - زبان آموز گذشته از دو ساعت در هفته کالسهای فارسی می 
تواند از يک ساعت اضافه کارهای فوق برنامه مثل تئاتر و رقص 

هم استفاده کند.
 Star Talk زبان آموزانی که در کمپ های تابستانی -

درSDSU و يا National University حضور يافته اند از 
کرديت آن می توانند استفاده کنند.

Persian Language program at 
ISSD is accredited by San Diego 
Unified School District and 
San Deguito School District.

This means when a student completes 140 hours of 
Language and Cultural Classes at ISSD he/she can 
transfer the units to his /her school to fulfill the 
second Language requirement. These units are also 
honored by California State University System as 
well as UC system.
Requirements:
- The student and their parent or guardian must 
sign a contract stating that all classes will be at-
tended.
- The student must attend grades 7-12 (middle 
school and high school).
- The students must successfully complete the exit 
requirements.
- In order to fulfill the foreign language require-
ment for the San Diego Unified School District and 
San Deguito School District, the student must com-
plete 140 hours of ISSD Persian classes.
- Attendance of Weekly 2-hour Persian courses and 
additional 1 hour of weekly extracurricular cultural 
instruction, such as dance or theater, will count to-
wards the 140 total required hours.

Important Note: If the student, has attended the 
Startalk programs at either National University or 
SDSU they can use that credit towards the 140 
hours course program.
We are in the process of negotiating with other 
school districts in the area to obtain a similar sta-
tus from them.
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درسال ، پردازد می ارشاد وزارت مجوز دريافت با زنان به مربوط آثار نشر به طلبی اصالح
ميکند. تقاضای مجوز جهانی زن روز علنی برای برگزاری نهادهای رسمی از ١٣٧٨

درخواست  را با زنان) ( مرکزفرهنگی زنان رسمی و تشکل مستقل  درسال ١٣٧٩ اولين
ديگرنيز مستقل نهادهای آن پس از که کند می تاسيس ذيربط دولتی نهادهای از مجوز
ميدارد. درسال  پا به را زنان غيردولتی ١٣٨٣ اولين کتابخانه درسال شوند. می تاسيس

زنان  بزرگترين تظاهرات مستقل ، جمهوری رياست انتخابات فضای باز استفاده از ١٣٨٤ با
تشکل همان اعضا حضورپررنگ با دانشگاه مقابل در آميز تبعيض قوانين تغيير خواست با
١٣٨٥ موجوديت  درسال کند. می شده بودند برپا های دولتی تاسيس مجوز با که هايی

های وسيع توده پشتوانه را به آميز تبعيض برای تغييرقوانين امضا ميليون کمپين يک
واقعی  و اينترنتی متکثر ١٣٨٦ فضاهای ميکند. درسال اعالم قانونگذاران به خطاب و زنان

١٣٨٧ در  سال در کند. می متعدد زنان های گروه متفاوت متنوع و حضور ميهمان را
قانون تغيير و شود می زن ضد قانون مجلس صحن وارد ديگر" جنس " از زنانی هيبت

در صورت را قانون معوجی و تا کژی شود می را خواستار زوجات تعدد و اليحه خانواده
همان در خويش گذارد که آزاده پيشينيان پای جای در وپا کند زن فرياد قانونگذاران ضد
طالهای زيورآالت و اشان گاه به تشويق و نمايندگان اش پرداختند تهديد به گاه مجلس

و مطالبه خواست درواقع جويانه مسالمت اعتراضی و حضور اين . ريختند به پايش خويش
و برحق مدنی خواست هرروی به شود چرا که ياد آور می را مردم منتخب ايجاد مجلسی

به جستن تمسک راه از و مردم گسترده جضور پشتوانه با ، آميز تبعيض قوانين تغيير
و  گسترده ائتالف در ١٣٨٨ سال گذرد. در می کنترل کننده گذار و قانون مکانيسم های
و مطالبات مشخص جمهوری رياست انتخابات باز فضای از استفاده رنگارنگ "همگرايی"با
تغيير و زنان از تبعيض رفع پيوستن به کنوانسيون خواست دو قالب در را خويش روشن

می دهد. ندا جامعه حساس شده به گوش های قانون اساسی آميز مواد تبعيض
من رای " پرسش به يافتن پاسخ برای مردمی و مدنی پای جنبش به پا سرانجام... و

تکيه که خواهان خواست مشروطه جنم و جنس از همان ترديد بی که کجاست؟"
اساس و نبض تپنده ، بود قانون" کلمه مقدس بر" واحد

جامعه تشنه را دربستر و مدنيت دموکراسی بنياد و
طيف هم قدم با استبداد زده روان ساخته و همراه و

پرنعمت سايه تا در نوردد می در جامعه راه مختلف های
مستقل و طلبانه حق مهر حضور خويش کنشگرانه رفتار
ها بر بيرق سبز باقی جريان تر از جنبش زنان را پررنگ

گذارد. جای بر جنبش اين
قرن حاضر، در بار اين و هشتاد دهه در بار ديگر يک

. ، ازروحانيت ، زنان اليه هايی ، اقوام اصناف، ، روشنفکران
بهيک صدايی درپیبرآوردنحاجتیمدنیدست يافته اند.
هرچند نمانده است و پيش شمايل صدسال شکل و همان در که اين حاجت هرچند

رود می تاريخ پيش که با است جاری و سيال مفهومی برابری خواهی دموکراسی و که
دموکراسی که و هرچند ، گيرد می پيشی ازتاريخ گام که چندين گام يک نه گاه و

درس ليکن منجرشد، قانونمند گاه حتی و استبدادی نوين به مشروطه دوران خواهی
مشروعيت و جستن ها ،تمسک ها تفکيک کردن ها و ازپيوستن تجربه اندوزی و آموزی

ملی آورد. پيش را گزينی انزوا ويا کنشگر بودن ميان انتخابی ميتواند ، ها بخشيدن
از جنبش بخشی به عنوان آنان و کشيد بيرون ازخانه را خواهان ،زنان گرايی مشروطه

را و برابری جنسی دموکراسی طعم تا کردند فعاليت و ماندند سطح کشور ملی در بزرگ
حقوق گرفتن ناديده و شدن پايمال اضطراب در و بچشند آموزش و رای حق طلب در
دهند. درس ادامه را راه برابری به رسيدن برای سبز جنبش باحضوردر امروز خويش تا

درس آموزد . می ما به حقوق زنان را جنبش و ميان جنبش ملی پيوند نوعی مشروطه ،
های اجتماعی درکنش حضور و منتخب مردم نهادهای از گيری بهره از را ، ما مشروطه

هيبت در که چهره هايی به بخشيدن مشروعيت از مارا مشروطه هراساند. درس نمی عام
ما به مشروطه دارد، درس باز نمی دارند جنبش حضور در درون متفاوت ظاهری و

های چهره نهادها و به جستن تمسک ، برابر قانون و دموکراسی نبود که در آموزد می
ی تريبون ها استفاده از و جويی رهبری که پناه تک کيش و قهرمان سازی مردمی نه
اخيرجنبش ساله شناسی بيست رفتار با همراه مشروطه . درس است تر شده شناخته
راديکال، و نه الزاما ، مصمم يکرنک الزاما نه و و که يکدل گوشزد می کند ما به زنان

با و سردهيم سحر" آواز"مرغ "قمر" سوخته صدای با ، آهنگ يک به الزاما نه و صدا هم
(٤) قوچان" "حکايت دختران و دراندوه آزادی زندانيان بنشينم "ندا" درانتظار باز چشمان

کنيم. دختران "کهريزک "گريه برای

سحر» «مرغ با آواز مشروطه، درس
                                      و با چشمان باز «ندا» 

-١٤ مرداد ١٣٨٩ شجاعی منصوره
فمينيستی مدرسه سايت کامل به متن است برای شده مقاله کوتاه اين جا کمبود بعلت

فرمائيد. مراجعه
http://iranfemschool.net

در که قرن حاضر هشتاد دهه پايان در سياسی اجتماعی وقايع فمينيستی- مدرسه
درستی به گاه سبز" شد، "جنبش خواهی دموکراسی جريان به پيدايش اخيرمنجر دوسال

گذشته قرن دهه هشتاد آغاز که در مستدل با وقايعی همانی های اين ها و سازی شبيه ،با
و  قالب جنبشی عمومی ١٢٨٠ در های سال که از وقايعی شود. می است تبيين داده رخ

بود. گرفته استبدادی نشانه حکومت های زيرساخت در را تغييراتی بنيادين انقالبی
و تاريخی، جنبش ها متفاوت دوبستر در هردو، اين خواهانه دموکراسی ماهيت مدنی و

به که تام ای مقايسه به نه را اخير عمومی خيزش درگير اجتماعی و سياسی های جريان
ميدارد. و ا اشان مبارزاتی حافظه آن در و ضبط اجتماعی_سياسی ای از خاطره آموختن
تاثير ، خواهی مشروطه جنبش گيری شکل مراحل در زنان حضور به ميتوان جمله ازآن

حقوق شدن گرفته ناديده با آنان ، نحوه برخورد خواهانه برابری گفتمان ايجاد در آنان
با حقوقی مناسبات برقراری چگونگی و مشروطه مردانه اساسی قانون تدوين پس از اشان

کرد. اشاره جامعه کننده ومهار گير تصميم نهادهای
آينده به نسبت ای را گسترده نگرانی های مشروطه خواهان، با علی شاه محمد رويارويی
اين از خواه مشروطه فعاالن انديشمندان و تحليل پديد آورد. دموکراسی برقراری کشورو

درتهران آميز اعتراض فعاليت های سبب بدين بس. و استبداد بود بازگشت ، رخدادها
می بيشتر گيالن و آذربايجان همچون ديگر ومناطق
گاه داشتند و جدی حضور زنان تظاهرات در اين شد.

دادند "ازجمله می سازمان نيز مستقلی گردهمايی های
زن پانصدنفر قريب الثانی ١٣٢٥)، (١٣ ربيع يکشنبه روز
باد زنده به عامه جمع شده فرياد بهارستان خان جلو در

، استبداد باد و نابود نيست ، باد قانون پاينده ، مشروطيت
بودند. سرداده مستبدين باد معدوم

گيرنده تصميم و کننده مهار نهادهای به زنان توجه
مشروطه معتبر تاريخ منابع اکثر گواه بلوازده رابه جامعه
ملی بانک تاسيس که مجلس برای بينيم می زمانی در

زنان وسيع همگرايی به اجتماعِی ديگری و عمومی درقالب کنش امر .اين کرد می تالش
سهام خريد برای به مجلس آن و هديه زينت آالت" شخصی و "فروش جواهرآالت در

انجاميد.
جريان از سرگردانی مردم برای استفتا و محض، بی قانونی استبداد حاکم و ميانه در

برای مرد و از زن اعم مردم که مشروعی معتبر و نهادهای حمايتی، منتخب و مردم های
عمدتا که ساختی بود مردم چهره های جستند، نهادها و می بدان تمسک دادخواهی

قانون طرح حکومت در بود که قرار هايی چهره روحانيت بودند از طيف هايی به متعلق
هر به برداند. گام مردم در کنار مطلقه قدرت مهار نظارت و در نهادهايی ايجاد يعنی
فرد فرد. که اين حکومت نه بود و قانون خواست حکومت می آنچه که مشروطه روی

خوش مهربان و روشنفکری يا و معتبر روحانی يا و مستبد حاکمی هيبت چه در خود
روحانيون، از ميان اينکه کما گيرد. انهدام قرار يا و انحراف در معرض توانست می خو
ها تنش را ملغی کرد، متعاقب مشروطه فرمان شاه از آنکه محمد علی پس نيز برخی

با در مقابله و اسالم تضعيف مشروعيت در اضطراب مجلس، توپ بستن به بلوای و
خويش دعوا طرف اين از پيش زنان اما آوردند. روی سلطنت از هواداری روشنفکران به
سربازگشت و بودند آمده خيابان به آنان عرفی و شرعی حمايت سايه در و بودند بسته

ظهورمشروطيت و روزگار از برگرفته ، ايران زنان مدنی مبارزات سنت هم نداشتند.
درپی بستری ، چنين از است. برخاسته ساله صد در اين شده تجربه رفتار برخاسته از
براندازی ديکتاتوری  بحبوحه هيجانات ١٣٥٧ در درسال ، خويش مدنی حقوق احقاق

جريان متضاد دو تمسخر و مقابل طعن در پوشش خويش نوع انتخاب ، برای شاهی
تظاهراتی عظيم به دست شوند می صدا يک گاه رويارويی دراين که و مدرنيسم سنت

سال ١٣٧٤  از گمارد. می خانگی زنانه همت محافل تشکيل ٧٠ به دهه دراوايل زند. می
با اولين داعيه های ،١٣٧٦ سال .از آيد می بازار به جنسيتی رويکرد با را زنان مجالت
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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

است. آزاد وارده مطالب حک و اصالح و يا قبول و در رد پيک و
مکاتبه فرماييد. زير به نشانی ما با

9265 Dowdy Dr. # 105, San Diego, CA 92126
Tel (858) 653-0336  Fax (619) 374-7335

Email: pcc@pccus.org
اخباری انتشار به تفاهم، فقط سوء هرگونه از جلوگيری ايرانيان برای فرهنگی کانون
تا ۳۰  طريق فکس ورزد که متن آن از مبادرت می (شماره۱۳۰) آينده نشريه برای

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

(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

شمسا
هند و ایران هنر از تلفیقی برنامه

در  از ظهر ۱۲ سپتامبر  ٧-٥ بعد
The San Diego Museum of Art in Balboa Park, James S. 
Copley Auditorium   ٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ 

جنوا    گروه کنسرت
ساعت ۸ شب  در  ۱۵ اکتبر

 Museum of Contemporary Art San Diego
Prospect Street 700
La Jolla, CA 92037

(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

١٢ سپتامبر ٢٠١٠  یکشنبه روز اول شعبه
  C-2 اتاق کارمل  مونت مدرسه در ظهر   ١٢ تا ١٠صبح ساعت

٩ سپتامبر ٢٠١٠  پنجشنبه روز دوم شعبه
  C-2 اتاق کارمل  مونت مدرسه در از ظهر ٦-٨ بعد ساعت

ملی های رقص آکادمی

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

بشر حقوق فیلم فستیوال
سن دیگو برای اولین بار در

در  ۲۳ و ۲۶ سپتامبر ۱۹و ۱۸و
At the Museum of Photographic Arts 
1649 El Prado, Balboa Park, San Diego, CA 92101

For more information: www.mopa.org

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 

Annual Fundrasing Event Friday October 8

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  ساالنه مسینار هشتمین  

هر ماه  شنبه ماهيانه اولين - جلسات   SEP. 3, 4, 5, 6, 2010   

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

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

دیگو سن شمال در ایرانیان اجنمن
www.NIABO.org يا  تلفن: ٩٩٧٩-٧٢٩-٧٦٠ و

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

         NIAC نایاک
National Iranian American Councel

www.niac.org
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سودوکو
جور به همچنين که سودوکو

چين اعداد نيز معروف می
پايه منطق پازل بر باشد, يک

بازی اين هدف از باشد. می
١ تا ٩ در  اعداد کردن وارد

می  ای ٩×٩ خانه جدول
نيز جدول اين خود که باشد,
جدول ٣×٣ که  ٩ زير شامل
است شوند, می ناميده ناحيه
عنوان به اعدادی اغاز در که
خانه در بعضی فرض پيش
گيرند. می قرار جدول های

بايد ناحيه و ستون سطر, هر
١ تا ٩ بدون  اعداد تمام شامل
تکرار باشد. برای تکميل پازل
بردن کار به و حوصله به نياز

منطق می باشد. هر چند
بار در برای اولين اين پازل

در پازل امريکايی مجله يک
ولی  يافت, ١٩٧٩ انتشار سال
پی و مستمر طور به ان انتشار

مرتبه بر نخستين گير برای
١٩٨٦ و  در ژاپن به گردد می
سرگرمی  ٢٠٠٥ اين سال در

دست محبوبيت جهانی به
يافت.

جدول افقی

کشيدنی بازی (٣ نيمی  – گازها ٢) از خياطی  ماشين مخترع - سالمتی (١
بينی از که صدای خانه- از بخشی (٤ شل- صنم  – اشياء دور و –-غالف مغز -

گندم آفت سطح- واحد (٦ قوطی  آميختن – ٥) کافران – در شود- خارج
از (٨ قصر تمام کننده – (٧ آتش مخفف – داخل- در گياهان موجود مواد –

خاک کوزه (١٠ شهر آذری شهر کرمان – (٩ دانا و عاقل گيری – کشتی فنون
با تشويق – زدن قلمه کاه- زير آب (١١ خم وحشی- درشت- رفوزه- گری-
نخست- عدد (١٣ لقب انگليسی  – ملويل هرمان حال- کتاب ١٢) بی صدا
(١٥ رنگ نيلی پيشوا- (١٤ مظهر آبادانی سيلی- – تعجب کلمه اروپا – رود

آفرين شادی – حاجتمند

عمودی
نت منفی رود آرام – (٣ آور  – حشره چندش ٢) فراوان برمک  ١) آماتور- آل

(٥ راز – رهايی و آزادی – چرک (٤ اول حرف تکرار ذلت- فرار- محل –
(٦ مشهور (ع)- ابراهيم حضرت زمان پادشاه رود- کار به سوختن برای آنچه

(٨ گليم  – ٧) پيشينيان کيلو سه – دنبال اال- – گشاده کنسرو – ماهی
پول قدرتمند آسيا (١٠ بيداری سرگرمی- (٩ تصوف طريقه پيرو خويشاوندی-

جمعه- اقامه نماز محل (١١ شخص دايه- مخفف خاکی – خزنده صرع- –
(١٣ بهاری ريز عصاره گياهان- ميوه خواسته- (١٢ معشوق نامردی- از کنايه
(١٤ آسمانی خرس صدای گوسفند- يواش- قورباغه درختی- تهی- ميان نای

ناجی دهلوی- خسرو امير از کتابی (١٥ بوق درخور-
جدول راهنمای

باد بيلی هرمان ملويل = کتاب
بهشت = هشت دهلوی خسرو از امير کتابی

تيمونيه خياطی= ماشين مخترغ
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معطلی فورا "دم" خود را بيرون مقابل بدون هيچ تعدادی به محض ديدن "دم" طرف
ميکشی رخ من به را "دمت که مرافعه دعوا و وبيداد و داد به ميکنند و شروع مياورند
صد که است" تر وحشتناک و تر دم من از دم تو بزرگ که بدانی تا راببين من دم حاال
تعدادی ها. داستان اين از مو و سو و و بازی وکيل و وکيل و دادگاه به کارميکشد البته
طرف و بيراه بار بد چند و ميشوند عصبانی زود دارند تری ساده های که دم آدمها هم از
رسيدن محض به اينان ميشوند. زير گريه و راهی خانه ميزنند بعد و ميکنند دار" "دم
تاب و آب با را دوستان طرف همه دم داستان ديدن از ميشوند و تلفن به دست خانه به
غافل ميشوند. انگيخته بر ايشان از دلجوئی به عالم همه حاال ميکنند فکر ميکنند. خبر
دارند "دم" هم چون خود و ميدهند گوش آنان سخنان به هم ساکت دوستان اينکه از
ايشان و به ضرر نفع خود به را حرف های آنان مناسب يک فرصت ميکنند تا در صبر
آه و حسرت و و غصه ميخورند نشينند می خويش خلوت تعدادی هم در گيرند. کار به
نشده بزرگی به اين اين دم ابتدا متوجه از که چرا را سرزنش ميکنند خود و ميکشند
و آمد روانکاو در اطاق های بسيار ساعت و ميگذرانند آوری را های رنج سال اينان . اند
ياد به را آسوده نمايند. خود روان وحشتناک" "دم اين ديدار از اثرات سوئ تا ميکنند شد
ميگويند کاه زير آدم آب يک به که زبان فارسی را قديم ضرب المثل اين باشيم داشته
کرده سعی اند و کامل داشته آگاهی وجود "دم" نيز به ايرانيان نياکان ما بريده". پس "دم

نمايند. آکاه "دم" وجود به را ما طنز جمله اين قالب در اند
به  آدمها که همه ياد داشته باشيم به هميشه آدمها در روابط با اخالقی اينکه نتيجه
با آشنائی ابتدای از است بهتر ميزند. بيرون روزی يک ناخواه و خواه که دارند "دم" نوعی
احتياط سعی نمائيم با نکنيم و هيچکس باز برای بافته را اين پرونده تافته جدا ديگران
يک مناسب شب يا روز يک در ديگر از طرف پی ببريم. ديگران در دم اين اندازه به کامل
و بياوريم را بيرون "دم" خود محل امنيت از اطمينان از و پس پيدا کنيم را خلوت محل
سعی من! تمام شکل بد و نازيبا دم ای : بگوئيم و احتماال گفتگو کنيم با آن چند دقيقه
شوم با قادر تا بنمايم تر اهميت بی و تر کوچک روز هر ترا تا برد خواهم کار به خود را

بخورم. گول نه و گول بزنم نه بپردازم. ديگران رابطه با ايجاد به صداقت

بنگرند طنز به ديد دوستان همکارم در مجله پيک پيشگفتار اين مطلب را فقط اميدوارم
دارند دوش به مادی چشمداشت بدون بار سنگينی را داوطلبانه گونه به همگی که بس و
از کسانی که بود. و خواهم هستم ممنونشان هميشه ايرانی هموطن يک بنده بعنوان و
چند در – هر آورند ارمغان ما به را آگاهی تا ميگذارند فراتر قدمی راه خويشتن خويش

اند. نزديک تر شده انسانی خويش واقعيت به – قدمی شان بضاعت کم وبيش حد

مهتاب نور  بقیه  زیر
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فرهنگ لغات ايرانی                                         از اينترنت  
  

اين پست جهت آشنايی افراد غير ايرانی با کلمات و واژگان ايرانی بوده و فاقد هرگونه ارزش 
ديگری ست!!! بايد عرض کنيم که ممکن است برخی لغات دارای شکل اماليی يکسان در 

ايران قديم بوده اما خب ورژن جديدش ديگه معنی سابق رو نمی ده!!! 
  

بيمه ی عمر: قراردادی که شما را در تمام عمر فقير نگه داشته تا شما پولدار مرده و مراسم 
کفن و دفنتان آبرومندانه برگزار شود. 

  
قبولی در دانشگاه: نتيجه ای است که در کمال عدالت و انصاف، هيچ ربطی به رتبه ی 

کسب کرده تان ندارد. 
  

سريال: فيلمی ست چند قسمتی، که روش مصرف مواد مخدر و آخرين شيوه های دزدی 
را به شما آموزش می دهد. 

  
تلفن همراه: وسيله ای سه کاره جهت کالس گذاشتن، آهنگ گوش کردن و نهايتا  عکس 

گرفتن است. 
  

گرانی: کلمه يی است زاده ی توهم غربيان که در ايران تا کنون مشاهده نشده است!! 
  

مترو: سونای بخار متحرک 
عذرخواهی: در ايران دمده شده و بجای آن از توجيه استفاده می شود. 

  
آثار باستانی: خرابه هايی که هرچه زودتر بايد نابود شوند چون خيلی جا گرفته اند. 

  
خودپرداز: دستگاهی ست که هميشه ی خدا بايد برای رسيدن به آن در صف ايستاد و اگر 

صفی در کار نباشد ٩٩,٩٩ درصد خراب است. 
  

اداره: محلی که شما بعد از تنش ها و جدل های منزل در آنجا استراحت می کنيد. 
  

مجرم: فردی که هيچ فرقی با ساير افراد ندارد و تنها تفاوتش در اين است که توانسته اند 
او را دستگير کنند. 

  
رئيس جمهور: فردی که هر آنچه قبل از انتخابات گفته است را بعد از انتخابات تکذيب 

می کند. 
  

تورم: عددی بی خود و چرت بوده که همچنان در ايران يک رقمی است!!! 
  

گارانتی: يک اسم زيبا و خوش تلفظ 
  

تحقيق: کپی-پيست کردن مقاالت اينترنتی 

شب امتحان: حکم بين دو نيمه در فوتبال ايران در زمان مربی گری مايلی کهن را دارد و 
فقط بايد توکل کرد به خدا و دعا خواند. 

شناسنامه يا کارت ملی: دفترچه و کارتی که يکی بدون ديگری فاقد ارزش بوده و حتما 
جفتش الزم است. 

سطل آشغال: وسيله يی ست موجود در خيابان ها جهت ريختن زباله در اطراف آنها 

مدرک تحصيلی: کاغذی مستطيل شکل، در ابعاد مختلف که بسته به مقطع، قيمتش 
فرق می کند. 

تابلويی که در همه جا نصب شده، جهت  از پذيرفتن خانم های بد حجاب معذوريم: 
کرکر خنده و عوض کردن روحيه ی مردم 

و  باناموسی  تو ديت ترين فحش های  يادگيری آپ  به همراه  رالی  پيست  نوعی  بزرگراه: 
بدون آن! 

فرهنگ لغات ايرانی                                         
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- Purchase limited benefit medical coverage at discounted group rates
- Discount for PCC events

Membership Application
Name: _________________________________________________________________
Company Name: _______________________________________________________
Address: _______________________________________________________________
City: ________________________ State _______ ZIP __________________________
Tel.: (     ) ______________________ E-mail: _________________________________
Credit Card # ____________________________ Expiration Date:  ______________

General Membership:                                                      Corporate Sponsorships:
___ $ 35 Individual                                                           ___ $5000 & UP Platinum
___ $ 50 Family                                                                 ___ $1000-$4999 Gold
___ $ 20 Students                                                             ___ $500- $999 Silver
___ $          Donation                                                         ___ $100- $499 Patron
___ $          Peyk Donation                                                

Membership benefits include: 
- Free annual subscription to Peyk magazine
- PCC membership card (discount at various retail stores)
- For a list of sponsorship benefits please contact us.
- All donations are tax deductible.

با عضويت و حمايت خود، ما را در پيشبرد ارزشهای واالی فرهنگی مان ياری دهيد.
کمکهای مالی شما به کانون فرهنگی ايرانيان شامل بخشودگی مالياتی است.

 اعضای کانون فرهنگی ايرانيان با داشتن کارت عضويت مشمول تخفيفات ويژه (بليط برنامه های مختلف کانون، تخفيف از مراکز تجاری) خواهند بود. 
و همچنين مجله پيک نشريه کانون فرهنگی ايرانيان مجانا در اختيار آنها قرار می گيرد.

Please make checks payable to PCC
Mail to: P.O. Box 500914, San Diego, CA 92150     For more information or questions contact us at:  
Tel.: (858) 653-0336   Fax: (619) 374-7335   E-mail: pcc@pccus.org

THE FOLLOWING ARE THE BUSINESSES FROM WHICH YOU 
WILL RECEIVE A DISCOUNT WITH YOUR MEMBERSHIP CARD:

• Alex Cleaners • Apadana Cleaners • Asho Fabrics
• Balboa International Market • C & A Pharmacy 

• Cal Copy • Darband Restaurant • Sadaf Restaurant 
• International Market $ Grill • Dr. Ostad • Parsian Market 
• Pro Master Auto • Rug Gallery • Sahel Bazaar • Wholesome Choice Market

*** If you have a business and want to become part of this program please call us.

PERSIAN CULTURAL CENTER 
Celebrate with us by Participating in 
     Our Membership Campaign 

THE FOLLOWING ARE THE BUSINESSES FROM WHICH YOU 
WILL RECEIVE A DISCOUNT WITH YOUR MEMBERSHIP CARD:

• Cal Copy • Darband Restaurant • Sadaf Restaurant 
• International Market $ Grill • Dr. Ostad • Parsian Market 
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ایرانی' زن نام به اروپایی های میدان نامگذاری 'طرح
سی بی بی فارسی بخش از برگرفته

در که است تهيه دست در طرحی گويد می نوبل، صلح جايزه برنده عبادی، شيرين
شد. ايرانی نامگذاری خواهد زن اروپايی به نام هزار ميدان اجرا هفت صورت

شهردار به مارتا وينچنزی، اين طرح را سی فارسی گفت که بی بی به عبادی خانم
مسئوالن شهرهای با وينچنزی خانم به همراه قرار است و داده پيشنهاد ايتاليا، در جنوا

کند. رايزنی اروپايی مختلف
زنان آزاديخواهانه "مبارزات گراميداشت را طرح اين اجرای از هدف بشر حقوق فعال اين

کرد. اعالم ايران"
های  از ميدان يکی نامگذاری در مراسم (۲۱ ژوئيه) تير ام سی چهارشنبه عبادی خانم
شمالی افتخاری اين بندر شهروند عنوان به و کرد شرکت تهران" به نام "زن جنوا شهر

شد. معرفی ايتاليا
نامگذاری تجليل از تمام از اين جنوا شهر شورای که هدف گفت سی فارسی به بی بی او

شدند. تهران سرکوب در اخير ماه سيزده در که ايرانی است زنان
از را جان خود تهران شهر در زيادی اخير، زنان سال يک حوادث "در عبادی گفت: خانم

ديگر." اقوام ساير چه و عرب زبان چه آذری، بلوچ، چه چه کرد، چه دادند، دست
نيز تهران" ميدان "زن يادبود لوح از برداری پرده جريان در نوبل جايزه صلح برنده اين

سخنرانی کرد. کنندگان برای شرکت
اعتراض چهره به که دانشجويی ندا آقاسلطان، از تجليل ضمن سخنانش از بخشی در او

پليس روز عاشورا در عزاداری هنگام که سهرابی "شبنم از شد، بدل دولت ايران مخالفان
هنگام به نيمه شب و سه ساعت دانشجو که دختر نيز "دو و گرفت" او را زير ماشين با

ماه ۱۳۸۸ با  ۲۴ خرداد تاريخ تهران در دانشگاه دانشجويان خوابگاه پليس به حمله
ياد کرد. رسيدند" قتل به شليک گلوله

کرمی، محبوبه جمله از رفته يا زندان زن زندانی فعاالن تالش همچنين خانم عبادی
ستود. را و نرگس محمدی مفيدی بدرالسادات يعقوب، ژيال بنی شيوا نظرآهاری،

به نسبت فعال کرد، هولی، علم شيرين اعدام کردن محکوم ضمن سخنرانی اش در او
و سياسی مدنی فعاليتهای علت که به جوان کردی "دختر جالليان، زينب سرنوشت

نگرانی ابراز گردد" اجرا اعدامش حکم آتی هفته تا است ممکن و شده اعدام به محکوم
کرد.

تغيير تهران" "دانشجويان به ايتاليا شهر سالمی های خيابان از يکی نيز گذشته آذرماه در
شود. داشته نگه زنده ۱۸ تير ۱۳۷۸ دانشجويان در سرکوب خاطره تا نام يافت
به ايرانی آزاديخواهان تجليل از در ايتاليا ميدانهای خيابانها و نامگذاری واقع در

است. شده سياسی بدل کشمکشی
نام به شهر اين خيابان نامگذاری يک برای رم پيشنهاد شهردار از بعد پيش سال دو

ايران پايتخت ايتاليا در خيابان نام تغيير به تهديد نيز تهران شورای شهر تير، هجدهم
کرد.

نامگذاری دادند بعد از گزارش امسال تيرماه اوايل ايران کار رسانه های محافظه همچنين
ادواردو به تهران در خيابان رم آقاسلطان، ندا نام به پايتخت ايتاليا خيابانهای از يکی

است. يافته اسم تغيير آنيلی
های "گروه توسط پيش ده سال و بوده شيعه مسلمان آقای آنيلی گويند می منابع اين

است. شده کشته مشکوکی بطرز ايتاليا صهيونيست"




