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امروز که اين يادداشت را می نويسم، ايران در تب و تاب بی سابقه ای فرو رفته است. اين سيل حوادث هر دقيقه بعد تازه ای 
بخود می گيرد. ما هم از اينجا، با وجود فاصله بسيار ولی با استفاده از تکنولوژی پيشرفته تقريبا بصورت دائم در جريان حوادث 
قرار می گيريم. نمی دانم تا وقتی که شما اين نوشته را می خوانيد اوضاع به چه صورتی باشد. از زمانی که اين مطلب تهيه می 
شود تا وقتيکه به دست شما می رسد حداقل دو هفته گذشته است و اغلب شما از راه های مختلف در جريان وقايع قرار گرفته 
ايد. خبر رسانی اين روزها ديگر از روزنامه ها هم ساخته نيست. چرا که روزنامه می تواند حداکثر حوادث روز گذشته را گزارش 
کند در حاليکه اغلب مردم از طريق رسانه های اينترنتی اخبار ديروز را ديروز ديده و شنيده اند. بنابر اين قصد  ندارم گزارشی 

ژورناليستی از اوضاع کنونی ارايه کنم بلکه قصد دارم با ديد کلی تری به اين وقايع و جايگاه خودمان در مهاجرت بپردازم.
لطفا در نظر داشته باشيد که ما بعنوان يک سازمان غير انتفاعی بايد غير سياسی هم باشيم. ولی صفت "غير سياسی"  طيف 
وسيعی از معانی را شامل می شود. مثال بنابر تعريفی که بعضی از دوستان دارند در انتخابات ايران، نمی توانيم بر له يا عليه 
کانديدائی بنويسيم. می شود نوشت که مردم در حرکتی بی سابقه در تاريخ معاصر ايران با اميد زياد پای صندوقهای رای رفتند 
و به کانديدای مورد عالقه خودشان رای دادند. ولی نمی توان گفت از بين چهارصد و اندی کانديدای مقام رياست جمهوری، 
شورای نگهبان  چهار نفر را با توجه به اصولی که به آن معتقدند حائز شرايط شناخت و بقيه  از جمله زنان متقاضی را به 
خانه فرستاد. می شود نوشت که در بيست روز قبل از انتخابات جامعه فضای باز بی سابقه ای را تجربه نمود. برای اولين بار 
کانديداهای رياست جمهوری دو به دو به مناظره تلويزيونی پرداختند. نمی دانم می توان نوشت يا نه که در اين مناظره ها 
بسياری از حقايق ممنوعه در مورد افراد طراز اول حکومت مطرح شد که تا قبل از اين، حتی اشاره به آنها می توانست جريمه 
و زندان يا اقال کتک را دستاورد داشته باشد. می توان نوشت که جوانان، روشنفکران، هنرمندان و بخصوص زنان به طور بی 
سابقه ای به صحنه مبارزات انتخاباتی کشيده شدند. اميد بی سابقه ای در بين مردم بوجود آمد. ولی نمی توانم بنويسم که 
اين اميد را مردم نسبت به کدام يک از کانديداها داشتند و يا مثال نمی توان نوشت که يکی از کانديداها نه تنها خود را درگير 
مسايل روزمره زندگی و کمبودهای اقتصادی و اجتماعی نمی کرد بلکه بيشتر با تغيير واقعيات بدنبال پرخاشگری، جنگ طلبی 
و ايجاد بحران بود. می توان نوشت که باالخره انتخابات در روز ١٢ ماه جون (٢٢ خرداد) برگزار شد. مردم بطور بی سابقه ای به 
پای صندوق های رای رفتند. به اذعان وزارت کشور بيش از ٨٠ درصد از واجدين شرايط در رای گيری شرکت کردند. اين يک 
پديده بی سابقه در تاريخ معاصر ايران بود. در ظرف بيست روز ديدگاه بخش بزرگی از جامعه تغيير يافت، اميدوار به سيستم و 
اميدوار به تغيير. ولی بالفاصله نتايجی از صندوقهای رای درآمد که باعث شگفتی هر چهار طرف رقابت شد. نمی شود نوشت 
بقولی نتيجه انتخابات از قبل تعيين شده بود. رای ها شايد شمرده هم نشدند من نمی توانم بگويم ولی آنها که می توانند می 
گفتند که اين يک کودتا بوده برای تضمين بقای سيستم و همه جريان رای گيری بقول خودشان "کشک" بوده. عده ای از اين 
نتايج شادمان شدند ولی عده زيادی فکر می کردند که حقشان ضايع شده. البته اين حق ضايع شدن ها و کودتاها در تاريخ 
ما کم سابقه نيستند. تجربه نشان ميدهد از مردم عده ای سرکوب می شوند عده ای هم قدری قر می زنند و منفعل شده و تا 
مدتها از صحنه سياسی و اجتماعی خارج می شوند. ولی اين بار قضيه تفاوت داشت. احتماال نمی توانم بنويسم که کدام دسته 
از مردم به حساب گردانندگان اوضاع سرشان کاله رفت. ولی  مردم اين بار نه تنها قهر نکردند بلکه برای احقاق حقوقشان 
بطور بی سابقه ای به خيابانها ريختند و حماسه ها آفريدند. و اين بار همه چيز در مقابل چشم جهانيان صورت می گرفت. راه پيمائی 
ها، تحصن ها، جنگ و جدل ها بالفاصله توسط خود مردم بصورت عکس و فيلم از طريق شبکه جهانی اينترنت  پخش می 
شد. دنيا به تماشا نشسته بود. نکته در خور توجه ديگر، يکپارچگی مردم بود که حتی به خارج از ايران هم سرايت کرد. تعداد 
ايرانيان خارج از ايران که در اين انتخابات شرکت کردند هم بی سابقه بود.  در سن ديگو يک حوزه رای گيری وجود داشت که 
در نيم روز برگه های رای در آن تمام شد. عده ای ساعتها منتظر نشستند تا تعرفه رای از اورنج کانتی برسد. البته بماند که 
در غرب آمريکا تا ساعت ٩ شب رای گيری ادامه داشت در حاليکه در ساعت چهار بعد از ظهربه وقت اينجا نتايج نهائی اعالم 
شده بود. بعد از اعالم نتايج هم ايرانيان خارج از کشور حساسيت فوق العاده ای از خود نشان دادند و با تظاهرات اعتراضی 
در نقاط مختلف در مراکز کشورها و در شهرهای مختلف به اطالع رسانی از اوضاع داخل ايران پرداختند. اين برای مردم دنيا 
هم شگفت انگيز بود. آنچنان مردم جويای اطالعات بيشتر شدند که "سی ان ان" به گزارش لحظه به لحظه از ايران پرداخت. 
همه خبرگزاريها مشتاق دانستن بيشتر در مورد ايران شده، مساله ايران در صدر مسايل جهانی قرار گرفت. اغلب دوستان به 
کامپيوترها شان چسبيده از طريق ايميل، سايت های مختلف، فيس بوک، توئی تر و غيره در ارتباط مستقيم با هموطنان داخل 
ايران و در جريان اخبار لحظه به لحظه قرار می گرفتند. در ايران اغلب شرکت کنندگان در تظاهرات را جوانان زير سی سال 
تشکيل می دادند. اغلب مسلح به تلفن و دوربين که به راحتی از طريق اس ام اس و اينترنت در ارتباط و گزارش بودند. شايد 
بشود گفت که اين اولين جنبش  عدالتخواه اينترنتی دنيا بود. يک خصوصيت ديگر اين تحوالت کمبود و يا نبود شعارهای ضد 
آمريکائی بود. اين شعارها محور حرکتهای سی سال گذشته در ايران بوده است. ولی با تغيير رژيم در آمريکا و برخورد معقوالنه 
آقای اوباما طرف های جنگ طلب مقابل هم خلع سالح شدند. همه کانديداها در زمينه عادی شدن دوباره روابط سياسی با 

آمريکا از هم سبقت می گرفتند.
بهر صورت انتخابات تمام شد ولی در ايران جنبشی بوجود آمد که در سی سال گذشته بی سابقه بود. اينکه مردم تا چه حد 
به خواستهای خود خواهند رسيد و آيا رهبران جنبش حاضرند برای عقب نيافتادن از حرکت مردم، راديکاليزه شوند را آينده 

نشان خواهد داد.

 

یادداشت 
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کنیم! تا روایت ایم زنده
ُجنبش جوانان ايران نگاهی تحليلی به

                                                                                    آريا فانی

خونريزی اش، هميشگی گزافِ بهای است. البته با شده آغاز ايران در نوينی تاريخ
احساس ديگری، زمان هر از بيش بسياری، مانند هم نگارنده خشونت. و مرگ و
داشته حضور ايران جواناِن ِ ُجنبش در تواند نمی اينکه از کند. می ناتوانی و درد
به تنها دوستانش است. و عزيزان حاِل نگران پيوسته است. و آشفته تاب بی باشد
است. يکی فراگرفته را وجودش خشم است و زده ُزل اينترنتی خبری شبکه های
برای کند می روزآمد را ايران ِ اوضاع دقيقه به دقيقه که خبری های سايت ِوب از
خيابانی، برخوردهای دلخراش، های فيلم تظاهرات، های عکس دارد! حکايتی خود
دست از خواهر برای های زنی ترانه جوانان، خونين تصاوير پيکر مردمی، ُشعارهای
می روايت را مقاومت و آزادی که است بلند شعری خود سايت ِوب اش...اين رفته
خواهند که می کند می روايت مردمی را فرياِد انکارناپذيِر را، جسارت دليری و کند،
می انگليسی نويسنده ی ويرجينيا وولف، باشند. داستانِ خود خود راوی پس اين از
اين نوشتار در نيز نگارنده آن!» خارهای نه باشد، ُرز ُگلبرگِ َخشَمت « بگذار گويد:
ُجنبش مهم اين اَبعاِد تحليلی نگاهی با بگيرد و فاصله ايران وقايِع تا از کوشد می

کند. ُمنعکس را

اجتماعی؟ يا سياسی ُجنبِش
پای از ايم بوده آن شاهد انتخابات از  پس  روزهای در که خيابانی های خشونت
تفاوتی بی سّدِ که زمانی برگرديم، بايد تر پيش به است. نشده آغاز رای های صندوق
در شرکت به آنها را تشويق و شکستند سياسی با ترفندهای را  ملت يک جواناِن
نه بود آراسته نژاد سيمای احمدی به نه جوانان برای انتخاباتی که کردند. انتخابات
بوده آراسته خود تعيين سرنوشِت سيمای ستاندِن دموکراسی و به انتخابات موسوی.
توسِط ُخبرگان) قضايی، (رهبری، اش سياسی حساِس ِسَمِت سه که نظامی در است.
جمهوری رياست انتخاباِت در شرکت توسِط تنها عمًال شود، نمی برگزيده  مردم
جمهوری انتخاباتِرياست کنند. تايين را خود سرنوشِت توانند می ايرانيان که است
بلکه انداخت، شوقی و شور جوانان اکثرِ ميان اش، سياسی ی بسته های افق ورای
ترقی برای تغيير و خود صدای کرده، دگرگون را کشورشان درونیِ بتوانند تصويرِ 
جوانان اما بودند، کرده پشت يی به انتخابات عده برسانند. جهانی ی جامعه گوش به

اصًال را تاسيسش که نظامی بودند، نظام ساختار در تغيير ايجاد به اميدوار همچنان
است. نظامی ديگری عصِر جنِس از آنان برای هايش ارزش که نظامی ياد ندارند. به
پدرها برعکِس جوانان، آری است. کرده سلب را شهروندانش بنيادی ِ حقوق که
از پيش ها ماه را خود مدنیِ  ی مبارزه بودند، کام نظام تلخ از که مادرهايشان و
سياست با و است تغيير ِ ايران خواستار جوانان سبزِ  ُجنبِش کردند. آغاز انتخابات
نمايندگی به که جمهوری رئيس است. با ديکتاتوری مخالف و خواهانه تماميت های
نه آن تفکری که در با است. مخالف کند می پراکنی انزجار ملت در جهان يک از
با است. مخالف مذهبی اقليت نه گرا، همجنس نه باشد، داشته وجود تواند می زن

می کند مخالف است. را نقض بشر به طور گسترده حقوق تفکری که

برخورد با ها دانشگاه در مبارزه بود. شده آغاز پيش ها سال نه، ها ماه مبارزه آری،
نظام با ناشکيبايی بود. مبارزه شده آغاز واپسگرا و مترقی  ارزش های ی روزانه ِ
نمی خواهند. قّيم ديگر که جوانانی بود، شده آغاز جوانان های مقابل خواسته در
سانسور و دروغ و ريا خواهند. نمی را گی ساخته و مذهبی ِ تحميلی های ارزش
شان را مذهبی يا غير مذهبی های ارزش خواهند. می بيان آزادی  نمی خواهند.
می ارزش و احترام نظرهايشان برای خواند. می شان خصوصی زندگی چارچوب در

خواهند.

بود، با زندانی کردن  شده آغاز زنان برابری ُجنبش دستگيری فعاالن با مبارزه آری،
سرکوِب با گرايان، اعداِم همجنس با سياسی، فعاالِن ی شکنجه با نويسان، وبالگ
روزهای در آنچه مدنی. شرم و بردِن حيا از بين با روزنامه ها، توقيِف با بهاييان، علنی
ها آن از تر ژرف که و اجتماعی، عميق جنبشی است ايم بوده آن شاهد گذشته
اش سرمايه که جنبشی متوقفش کرد. گلوله و باتون بتوان با که است دوانده ريشه
نوميد و است کوشا عرصه هر و در و آزادی است برابری هايش ارزش است. جوانی
اين مشروعيِت پِی هر چه بيشتر و آمده صبرش به تنگ که جنبشی شوند. نمی
ُبعِد يک تنها ديده ايم ها در خيابان آنچه می يابد. آنرا کمتر کمتر و گردد، می نظام

است. جنبش اين

جهان... روی در رو
يعنی حدود است. سوم جهان در ِوبالگ نويسی و اينترنت از حيثِ استفاده از ايران
و وبالگ سانسور را ها وبالگ توانسته که آنجا تا نظام فعال! وبالگ نويس پنجاه هزار
جوانان ايران، در خبررسانی فضای  بودن بسته با است.  کرده زندانی را نويسان
آورده اينترنت رو به اخبار جهان  به دسترسی  بيان و آزادی  آوردن بدست  برای
آن در که جهانی داده است. قرار جهان روی در رو را ايران جوانانِ  اينترنت، اند.
اعتالی برای است اينترنت فضايی کند. می بيداد و سياسی دينی قومی، گوناگونی
در رونِد دموکراسی ايرانی جوانان مختلف. ديدگاهی و نظرها و برخورِد بيان آزادی
از و اندازند نگاهی می خود وطن به نگرند، می موشکاف و نگاهی کنجکاو با را جهان
اعتراض طول در « بيافتند؟ عقب جنبش اين از بايد ما وطِن چرا » پرسند: می خود
های ستم و ها عدالتی بی تا است آورده فراهم راهی اينترنت انتخابات، از پس های
گذشته در که عدالت هايی بی ديِد همگان برسد، به و ثبت گردد تاريخ در نظام
سرکوبِ مردم بود. تصاوير آفتاده آسياب از آب که رسيد ها می رسانه زمانی بدسِت
خود مشروعيت نظام شده باعث را برانگيخته، بلکه جهانی ی جامعه همدردی تنها نه
پيشبرِد در نيز نويسان وبالگ نقِش دست بدهد. از کامًال جهانی ی جامعه نگاه در را
تر می شود کوچک روز جهان هر تکنولوژی، پيشرفت است. با بوده جنبش کم نظير
شبکه ناپذير توقف رسد. رشدِ می جهان گوش به سريع تر مردم اعتراض صدای و
جدی است تهديدی که برده باال چنان انقالب ها را اينترنتی، احتماِل بروزِ  های

جهان. در های ديکتاتوری نظام تمامِ برای
  

حضورِ  زنان
نقِش ايران-عراق  ی ساله هشت جنگ و اسالمی انقالِب  پيشبرد در ايرانی زناِن
کنونی ايران جنبِش ِ بارز های ويژگی از يکی شايد اما کردند. ايفا سرنوشت سازی
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آشپزخانه در بتوان  که است زنی همان اين آيا است. بوده زنان پرشور  ِ حضور
به قّيم که است « زيری سربه و مظلوم » موجودِ همان زن اين آيا محبوسش کرد؟
قدرت ی صفحه از بتوان است که زِن خانه داری اين همان آيا باشد؟ داشته نياز
اش خواهی برابری صدای که است زنی اين خير! کرد؟ حذفش اجتماعی و سياسی
ايران های دانشگاه در که است اين زنی رسانده است. جهان گوش به است ساليان را
است که قاضی زنی اين کاری می شود. وارِد نظامِ  و  رود  می پيش جلوتر از مردان
استاد، پزشک، وکيل، دانشگاه، رئيس اتوبوس، ی راننده نشان، آتش معلم، است،
ی جايزه گيرد، می صلح نوبلِ است. اين زنی است که نويسنده و شاعر سياسی، فعال
به را جمهوری همسرش، َکمپينِ رياست کنارِ و در کند دريافت می دوبوار سيمون
جدی محکی ايران را مرد ساالِر ی جامعه ذهنيِت است که زنی اين راند. پيش می
آميز نظام را تبيعض قوانين اش خواهی حق جنبش که است زنی زده است. اين
ُسنتی در بافتِ  گرفته و کار به را جامعه فکور ِ بافت بی باکانه قرار داده و هدف
به شانه و آمده خيابان به اکنون که است زنی اين است. کاشته آگاهی نهاِل جامعه
مردان شانه به بستاند، شانه را اش مدنی و سياسی ِ خواهد حقوق می مردان شانه

جان می سپارد. و می خورد کتک مقاومت می کند،

را آوايش اما بريد، آور اشک با گاز را صدای اعتراضش بتوان شايد که است زنی .اين
حجاب که می توان در است زنی اين بند آورد. قوری و تابه نمی توان با ماهی ديگر
زنی اين کاشت. « هيچ » ديگر نمی توان در ذهنش بذر ِ اما پوشاندش، اسالمی
و ِعصمت ِعفت » سالحِ  توان با نمی ديگر اما زندانش انداخت، توان به می که است
دست ی کشورش را به آينده و ماند می است، آمده ايرانی گلويش را بريد. زِن «

گرفت. خواهد
    

شده... روايت پيش داستاِن
بيان نديده آزادی و انقالب چيزی نديده است. دموکراسی به جز « انقالب نسِل «
ديده و مذهب را سياست قدرت، تلفيقِ  ديده است. تحريم جنگ ديده است. است.
ِ عصر در که باشد يادمان » است: روايت شده پيش از اش زندگی ِ داستان است.
ِ در آتش ديگران بهشت می روند و به دارند هستيم، آنان که ايمان ِ بزرگ ظهور
مردم » « اسرائيل بيزارند. از ايران ی صحنه در هميشه « مردمِ « می سوزند. جهنم
بيش ذهنيت ها دسته اين « يی اند. هسته خواهاِن انرژی چيز هر از ايران بيش ِ
» است. انقالب نسِل « زندگی داستانِ ها اين اند. ايدئولوژی يک بيش از باور، يک از
است اين ها داستان اين مشترک وجه است. شده روايت برايشان پيش از که داستانی
ايدئولوژی يک به تعلق به شان، و باورهای شخصی نظرها از فارغ را، مردم تمامِ که
زمان باور امام ايرانيان به ظهورِ از بسياری البته محکوم می کند. اجتماعی مذهبی يا
اما زمانی کنند. می يی نظام حمايت هسته ی از برنامه بيزارند و اسرائيل دارند، از
نظام زمانی که دارند؟ اعتباری اين باورها چه نيست، موجود ديگری گزينه ی که
انديشه است، آزادی دلخواهش پرورانده ايدئولوژی را با « انقالب » نسِل کودکی از

کرده تبديل قدرت بازی سياسی و ابزار به را مردم باورهای دينی که زمانی کجاست؟
گرفتن بازپس خصوصی باور کجاست؟ مبارزه ی جوانان ايرانی تنها برای حريمِ اند،
که است نسلی مبارزه است. شان » داستان » بازپس گرفتنِ برای نيست، شان رای ِ
دهد، اکبر سر می اهللا فرياد بام ها بر نسلی که روايت کند. خود پس اين از خواهد می
نسلی فرياد اين می کنند. تعيين را مردم سرنوشتِ و شده اند خدا ای عده که چرا

کند. روايت تا است زنده که است
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مناسب برای منزلی خود حد توان در مبلغی با صرف که داريد نظر در هستيد و
سراغ مهندسی به بايستی از طی مراحل قانونی بسازيد. پس خويش خانواده استفاده 
از بخشی شما  رابطه اين در است. "قدرتمند" ساختمان طراحی امر در که  برويد
دو هر و مينماييد معاوضه وی از "قدرت طراحی " بخشی با را خود مالی" "قدرت
معمار و محاسب  مهندس با را رابطه همين سپس هستيد. راضی کار نتيجه  از
و و گچکار و نقاش سيم کش نجار و لوله کش و بنا و ساختمان و مصالح فروش و
"قدرتمند" خود کار در حرفه و صاحبان هنر کليه آنجا که از نمائيد. می برقرار باغبان
شما برای مکانی دلخواه را و ميرسد پايان به خوشی و با خوبی بنای شما ميباشند
خود زمينه تخصص در را افراد اين که داريد حق شما آورد. می ارمغان خانواده به و
ياد مالی" با "قدرت عنوان فردی به شما از نيز آنان "قدرتمند" بشناسيد و افرادی

کرد. خواهند

داشتن خصوصيتی به که کسی به فارسی زبان در عموما که بگوييد ممکن است حال
که فردی و بند" "خالی يک  بعنوان را  وی گوئيم و نمی "قدرتمند"  ميکند تظاهر
بندی طبقه  نوع  اين که باشيد داشته  توجه ولی ميشناسيم.  ندارد" مالی  "قدرت 
وی مينمايد که را مجبور ميگيرد که ما لغت مناسب سر چشمه نداشتن آدمها/ از
با را خصوصيت و نداشتن يک نمائيم توصيف کلمه" جای "يک جمله" به "يک با را
راه توصيف نمائيم. است ساخته شده يک خصوصيت داشتن که برای مثبتی لغت
نداشتن و داشتن بين فاحش تفاوت "قردت" است که آوردی در من لغت قبول بهتر،
اين کنم که تفاوت اشاره بايد اصل چند در . هر نمايد می بيان توانائی را بخوبی يک
"قدرت" اگر نيست. خصوصيت يک خشک و خالی نداشتن و داشتن در فقط لغت دو
بلکه نيست توانائی نداشتن "قردت" بايد بگويم که کنيم، معنا توانائی يک داشتن را
نداشته را وانمود توانائی وجود ديگران به که است انسان ديگر استفاده از خصوصيات
استفاده با است قادر است و مديريت" "قدرت دارای که شخصی بفرمائيد فرض نمايد.
پايان به راندمان حداکثر با زمان و کمترين در پروژه را يک گوناگونش های داده از
رابطه پروژه در موثر افراد با انسانی خصوصيات به احترام با کار اين در وی برساند.
راندمان از حداکثر برنامه ريزی و ريزی طرح های بخاطر توانائی مينمايد و قرار بر
مسلما ميرساند. انجام به را کار شود، ضايع کسی از حقی اينکه بدون انسانی،
را دومی  شخص کنيد که فرض حال است. "قدرتمند" درحوزه مديريت اين فرد
اراجيف زدن، تمسخر، حرف آن و اين سر پشت دروغ، کاری، با دغل که ميشناسيم
به پايان را پروژه همان کشی از بهره استفاده با انسانی و حقوق به احترام و عدم بافی
آيا ميتوان ميگيرد. بکار ديگر استفاده از انسانهای سوء برای را توانائيش ميرساند و
و نميتوان نه نظر بنده به ناميد؟ قدرت با شخصی اولی مانند مدير را وی همچنان
با مينامم. مند" "قردت را دوم فرد که اينجاست در
تفاوت خواهم بود قادر جداگانه ئی از کلمه استفاده
بدهم. نشان اين دو فرد را بخوبی بين اصولی های
که هستند افرادی مند" "قدرت افراد اينکه نتيجه
احترام خود با شده آموخته و خصوصيات ذاتی از
نتيجه و مينمايند استفاده  انسانی  خصوصيات به
افراد و ميباشد  ذينفع افراد کليه آنها رضايت کار
داشته خصوصيات که هستند افرادی مند" "قردت
مردم از چشم زبانی وچرب حقه و با دروغ را شان
بعنوان را شان نداشته خصوصيات و ميسازند پنهان
قادرند باصطالح قبوالنند و می مردم به داشته ها
خلق به واگن فولکس بجای و زده رنگ را "قورباغه

نمايند". قالب اهللا

                     دنباله در صفحه ٢٣

خبازيان رضا

است؟ شکر راستی به فارسی آيا
هم همين من امروز، تا راستش است". شکر "فارسی که ايم شنيده و اند بسيار گفته
با که امروز ولی است.  شيرينی زبان فارسی، که ميکردم فکر و  داشتم را عقيده
برای او، شدم که متوجه ناگهان ميکردم، زبان و فرهنگ صحبت دوست ويتنامی ام
که ميکردم گی فکر ساده روی از من است. شيرين ويتنامی بلکه، زبان فارسی نه
اين شدم که متوجه امروز باشد. شيرين همه برای بايد و است شيرينی، شيرينی
پس بگوئيم "زبان فارسی از اين است بهتر و آن شيرينی متفاوت است شيرينی با
ما که انديشيدم خود با خانه به راه برگشت در است". شيرين زبانان فارسی برای
ايران بر استيالی عرب اوج در پنداريم چون ديده ايم که می شيرين را فارسی زبان
است گرانبهای خود، توانسته عمر از سال سی از بيش صرف فردوسی بزرگ با چگونه
پر و با بلکه بگذارد جای دفتر هويت به ايرانيان تنها برای ما نه زبان اين به با توسل
يا در بيافريند. زيبائی حماسه به ايرانيان، ذهن در های محفوظ داستان به بال دادن
آثاری زبان همين به توسل سپهری با اخوان و هدايت و چگونه خودمان عصر همين
شاهکار باشند. خاص خود جهانی بيافرينند که هر يک در زمينه در سطح هنری
به نوبه که هر يک بگذريم ديگر و انبوهی مولوی و سعدی و اجازه بدهيد از حافظ

اند. فارسی افزوده استحکام زبان شيرينی و آثار ارزشمندشان به با خود

را سئوال اين بتوانيم بيندازيم، شايد خود به بگذريم ونگاهی که آوران نام اين از
خير؟. هست يا نيز کاملی زبان فارسی زبان آيا مزه، و طعم از گذشته کنيم که مطرح
نور زير صحبت به که آنجا تا بس. ولی و سخندانان است نزد در قطعی جواب مسلما
فارسی خير، زبان که بی سوادی بگويم سر از با اجازه شما بايد مربوط ميشود مهتاب
نيازهای کليه برای کامل، های زبان که در اينست هم اش دليل نيست. کاملی زبان
زبان از شده گرفته وام کلمات بکار بردن از گوينده را که وجوددارد ئی کلمه انسانی
نيست اينگونه زبان فارسی که هستم فکر اين در امشب می سازد. نياز بی ديگر های
شمای وقت دارم نظر در که روست از اين مناسب ندارد. کلمه ما نيازهای تمام برای و
اين کنم که تا اضافه به زبان فارسی را ئی حضور شما، کلمه در و خواننده را بگيرم
چقدر جديد اين کلمه که ببينيم هم با بعد . است نداشته ما وجود زبان در لحظه
آن استفاده کنيد ببعد از اين از که پسنديديد شما اگر موارد استفاده خواهد داشت.
به يا بيندازيد و دور خود ذهن آن را از دفتر نيامد، خوش شما مضاق هم به اگر و

کنيد. "ايگنور" را آن زبانان انگليسی قول

توانائی های توصيف رابرای آن و داريم کامل آشنائی "قدرت" کلمه يا لغت همگی با
ويک شناسيم می با" قدرت مالی" خود را دوستی ميبريم. دوست متمول کار به افراد
در کار هم آوريم. رمز می ياد به هنری" خالقيت بودن "قدرت دارا با را شاعر هنرمند
ذوق از حتما ما هست يا هنرمند هم متمول ما در واقع متمول دوست که اينست

به همين دليل و ميباشد سرشار هنری برخوردار
چه ميشود حال ميباشند. هم قدرت شايسته واژه
و نباشد متمول  اصل  در ما متمول  دوست  اگر
آوردن فراهم  صدد  در تمول به تظاهر  با  فقط

باشد. تمول قدرت وجهه

وی باز هم که است صالح آيا موقعيتی در چنين
جای که نميکنيد آيا حس بدانيم؟  قدرتمند را
موقعيت اين در که است خالی ديگری کلمه
اينجا در گيرد؟. قرار استفاده مورد بايستی خاص
آيد می کمک به  من اختراعی کلمه  که است
ميتوانيم بلکه مند" "قدرت نه را دوست اين و
بياييد بيشتر توضيح برای بناميم. مند" "قردت
زمينی قطعه دارای شما  که  کنيم فرض هم با

مهتاب نور زیر
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مردان بدون زنان
پور پارسی شهرنوش آثار معرفی و

باغچه می کارم.... هايم را در دست
دانم... می دانم می شد، خواهد سبز

در و بيايند تا زمانی پرستوهای مهاجر در باغچه کاشت را دست ها فرخزاد اگرفروغ
بگذارند؛ تخم نبود- هيچکس مثل در زمانه خود که زنی - او جوهری انگشتان گودی
روان رودی کنار ؛ باغی در را مهدخت مردان- بدون زنان در پور- پارسی نوش شهر
ببالد تا داد را آب خود نهال آدمی شيره جان با و دمان شبنم سپيده با کرد، غرس

گيتی بپراکند. در سراسر شگرف پيامی با را  دانه ميليون ها و

است. اجتماعی علوم  رشته  التحصيل فارغ و تهران متولد پور  پارسی  نوش شهر
ايران مستعار در مطبوعات با نام او آغازين وآثار آغاز کرده از نو جوانی را نويسندگی
بلند زمستان و سگ بنام پور پارسی بلند داستان نخستين است. رسيده می چاپ به
زندان ساواک روانه را او مبارز؛ ايرانيان برای اش خواهانه آزادی اعتراض ندای  و
فرانسه در درخت را يک روح ساده ماجراهای کتاب آزادی، از نوش پس شهر نمود.
جمهوری در زندان رژيم را دير گاهی به ايران بازگشت و انقالب بعداز . رساند بچاپ
پر آوازه نويسندگان صف به معنای شب طوبا و آزادی با از پس و اسالمی گذراند
پيشکش خود آثار شمار بی خوانندگان به را فارسی ادبيات از تازه نگرشی و پيوست
های ، آويزه نشستن بال بر باد شيوا، زندان، های پور؛ خاطره پارسی ساير آثار نمود.
و ايتاليائی ، انگليسی،آلمانی های زبان به گرگ حضور در چای صرف آداب و بلور
آبی عقل گرچه رمان است. رسيده چاپ به وسيع سطوحی و در ترجمه سوئدی
خوانندگان؛ برای ارمغان آن و دارد شباهت او خود به اين نويسنده آثار همه از بيش
گاه نظر از مردان،  بدون زنان  است؛ زنانه های از قهرمانی پرتوان و زيبا  تصويری
جامعه مرد در ايران زنان از فرهنگ لطيف تری و بيشتر شناخت قلم صاحب اين

کشد: می تصوير به را ساالر

سبک ميگذارد. تماشا به زن پنج های العمل وعکس ها انديشه را اثر اين ساختار
آرزوی در و قومی فرهنگ و سنت بر تکيه با که است جادوئی رئاليست نوعی نگارش
در مردی اسارت بند هميشگی در رسم از بريده است. مهدخت آزادی به دستيابی
و زاد برای را روياهای خود و دارد محصور های برکه در ماند. پای می مجرد آمدن؛
دانش و غريزه ها و در انديشه رشدی بيشتر است. فائزه در مرز بافد برادرش می ولد
در بند سخت مونس است و مونس و دوست زند می پا دست و خود اندک کتابی
بار ديگر به و است می ميرد؛ تاريخی رويدادی گر بار که نظاره يک . مونس سنت ها

. رسد می قتل غيرتی خويش به برادر دست

گستاخ همسری و خالی دلی با است. اشرافی و زيبا بانوئی لقا- فرخ چهارم- زن
فرخ شود. می جانش تمام قيمت به زن حقيقی نام بردن سان که آن آور! رعب و
آداب زندگی خانه وشهر و خويش؛ هويت احراز برای تالش با مرد؛ مرگ از پس لقا
و مونس کند. می خانه خويش آمال خور در باغی در و گذارد می کنار را پيشين
رود کنار در باغ در اين و مهدخت نيز می پيوندند به او اعجاب آور روندی با فائزه

دارد؟! در بند زمين پای خانه

ميرسند. راه مهربان از باغبان يک با کرده گم راه روسپی يک کاله، زرين انجام سر و
از باغبان بار بر نيز زرين کاله . شود می بالنده و باغبان سبز دست به لقا فرخ باغ
کاشته رودخانه کنار در باغ اين در که مهدخت درخت . زايد می نيلوفری و دارد می
دانه شود و می زنده و نوشد کاله عصاره حيات می زرين پر شير پستان های شده، از
گيرد می خويش در جهان را سراسر و می دهد رودخانه به خود را زنانه رسالت های
نشينند می نيلوفر روی روند می باهم گيرد و می را شوهرش دست نيز زرين کاله .

آسمان می روند. به و دود می شوند و

پارسی سابقه همپای کم سطوری در خوانان فارسی عباس ميالنی؛ دکتر گفته به
گويد:" می او خود اما اند، پسنديده و پذيرفته را هايش داستان آور حيرت جهان پور،
شده!... چنين که نبوده دست خودم ام، کرده را آغاز انديشيدن چون نويسم می من

شوم." می انسان دارم گويا چون نويسم می رو اين از

معرفی کتاب          
ايروانيان مريم           از:

پور پارسی شهرنوش
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زیر نظر مریم ایروانیانزیر نظر مریم ایروانیان

آی آدم ها
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد،

يک نفر در آب دارد می سپارد جان.
يک نفر دارد که دست و پای دائم می زند

روی اين دريای تند و تيره و سنگين که می دانيد،
آن زمان که مست هستند

از خيال دست يازيدن به دشمن  ،
آن زمان که پيش خود بيهوده پنداريد

که گرفتستيد دست ناتوان را  ،
تا توانائی بهتر را پديد آريد  ،
آن زمان که تنگ می بنديد

بر کمر هاتان کمر بند....
در چه هنگامی بگويم ؟

يک نفر در آب دارد می کند بيهوده جان، قربان.

آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا داريد،
نان به سفره جامه تان بر تن  ،

يک نفر در آب می خواهد شما را
موج سنگين را به دست خسته می کوبد  ،

باز می دارد دهان  با چشم از وحشت دريده
سايه هاتان را زراه دور ديده   ،

آب را بلعيده در گود کبود و هر زمان بی تابيش افزون.
می کند زين آب ها بيرون

گاه سر  ،  گه پا  ،

آی آدم ها   !
او ز راه مرگ اين کهنه جهان را باز می پايد،

می زند فرياد و اميد کمک دارد  .
آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشائيد!

موج می کوبد به روی ساحل خاموش  !
پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده . بس مدهوش

می رود ،  نعره زنان اين بانگ باز از دور می آيد،
آی آدم ها  !

وصدای باد هر دم دلگزا تر  ؛
در صدای باد بانگ او رهاتر  ،

 از ميان آب های دور و نز ديک
باز در گوش اين ندا ها  ،

 آی آدم ها  ! 
نيما يوشيج     

 فریاد آزادی…
باز شوق يوسف ام دامن گرفت

پير ما را بوی پيراهن گرفت

ای دريغا نازک آرای تن اش
بوی خون می آيد از پيراهن اش

ای برادرها خبر چون می بريد
اين سفر آن گرگ يوسف را دريد

يوسف من،پس چه شد پيراهن ات
بر چه خاکی ريخت خون روشن ات

بر زميِن سرد خون گرم تو
ريخت آن گرگ و نبود اش شرم تو

تا نپنداری ز ياد ات غافلم
گريه می جوشد شب و روز از دل ام

داغ ماتم هاست بر جان ام بسی
در دل ام پيوسته می گريد کسی

ای دريغا پاره ی دل جفت جان
بی جوانی مانده جاويدان جوان

در بهار عمر ای سرو جوان
ريختی چون برگريزِ  ارغوان

ارغوان ام ارغوان ام الله ام
در غم ات خون می چکد از ناله ام

آن شقايق رسته در دامان دشت
گوش کن تا با تو گويد سرگذشت

نغمه ی ناخوانده را دادم به رود
تا بخواند با جوانان اين سرود

چشمه ای در کوه می جوشد منم
کز درون سنگ بيرون می زنم

از نگاه آب تابيدم به گل
وز رخ خود رنگ بخشيدم به گل

پر زدم از گل به خوناب شفق
ناله گشتم در گلوی مرغ حق

پر شدم از خون بلبل لب به لب
رفتم از جام شفق در کام شب

آذرخش از سينه ی من روشن است
تندر توفنده فرياد من است

هر کجا مشتی گره شد مشت من
زخمی هر تازيانه پشت من

هر کجا فرياد آزادی منم 
من در اين فريادها دم می زنم . . . 

امير هوشنگ ابتهاج (ه.الف سايه)    
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 فریاد آزادی…
باز شوق يوسف ام دامن گرفت

پير ما را بوی پيراهن گرفت

ای دريغا نازک آرای تن اش
بوی خون می آيد از پيراهن اش

ای برادرها خبر چون می بريد
اين سفر آن گرگ يوسف را دريد

يوسف من،پس چه شد پيراهن ات
بر چه خاکی ريخت خون روشن ات

بر زميِن سرد خون گرم تو
ريخت آن گرگ و نبود اش شرم تو

تا نپنداری ز ياد ات غافلم
گريه می جوشد شب و روز از دل ام

داغ ماتم هاست بر جان ام بسی
در دل ام پيوسته می گريد کسی

ای دريغا پاره ی دل جفت جان
بی جوانی مانده جاويدان جوان

در بهار عمر ای سرو جوان
ريختی چون برگريزِ  ارغوان

ارغوان ام ارغوان ام الله ام
در غم ات خون می چکد از ناله ام

آن شقايق رسته در دامان دشت
گوش کن تا با تو گويد سرگذشت

نغمه ی ناخوانده را دادم به رود
تا بخواند با جوانان اين سرود

چشمه ای در کوه می جوشد منم
کز درون سنگ بيرون می زنم

از نگاه آب تابيدم به گل
وز رخ خود رنگ بخشيدم به گل

پر زدم از گل به خوناب شفق
ناله گشتم در گلوی مرغ حق

پر شدم از خون بلبل لب به لب
رفتم از جام شفق در کام شب

آذرخش از سينه ی من روشن است
تندر توفنده فرياد من است

هر کجا مشتی گره شد مشت من
زخمی هر تازيانه پشت من

هر کجا فرياد آزادی منم 
من در اين فريادها دم می زنم . . . 

امير هوشنگ ابتهاج (ه.الف سايه)    

           

 

                                         ن. والقلم وما يسطرون 
قرآ ن مجيد نیایش       

 
ما را صدا زدند:

ما را به کوی دوست،
خواندند و مهر ختم بر اين ماجرا زدند.

دستم تهی و بار گران گنه به دوش؛
راهی دراز و شوق به پرواز و بسته پر،
"من گنگ خوابديده وعالم تمام کر"،
ره توشه سفر ز کجا می توان خريد؟!

ای آفريدگار:
امشب طلسم ديو پليد سکوت را،

با های های گريه ز لب باز ميکنم.
سوی تو ای خدا که زمن دور و با منی،

پر می کشم مسافرت آغاز ميکنم ؛
بگشا زراه لطف،

دروازه های سربی عرش بلند 

وآنگاه گوش کن،
فرياد های تلخ دلی دردمند را.

من جاودانه با تو وياد تو بوده ام.
هر جا ، به هر زمان:

آن دم که ساقه های زراندود نور صبح،
از خاک های تيره شب سر برون کند.

آن دم که دست های سپيد سپيده دم،

برج بلند شام مرا واژگون کند؛
بر آستان توست دو دست نيايشم. 

هر ظهر و عصر و شام،
 همراه آفتاب،

با چرخشی مدام
بهر حريم توست سرود ستايشم.

ای آفريدگار
بر بنده جسور ببخشا گناه را،

ما در گناه خويش به ياد توايم باز؛

موسی نئيم وطور تسالی ما توئی.
بنمای راه را.

راهی بنه که توسن اقبال زين کنيم،
با شوق عزم ديدن ايران زمين کنيم؛

 دشت و کوير و کوه،
 باروی ارک پير.

رويای دير پای ... خدا يا ..چه دور ودير!

ای آفريدگار
ديگر هراس من ز ره  و راهدار نيست

اين بار، عصای من قلم است.. ای خدا .. قلم.
سوگند بر تو باد و به " ما يسطرون"  تو

بر پشت، کوله بار رسالت؛ به مشت و گام،
بر نفس بی امان گريزا ، زنم لگام.

ره را بنه، که توسن اقبال زين کنيم،
با شوق عزم ديدن ايران زمين کنيم.

ای آ فريدگار قلم، خوش مرا بسوز؛
ما را بسوز و ز آتش ما يک وطن بساز،

ای کر دگار چاره اين اهرمن بساز.
                                                    مريم ايروانيان
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جشن پایان سال
جشن پايان سال تحصيلی مدرسه در روز يکشنبه ۱۴ ماه جون در 

سالن اجتماعات مدرسه استندلی برگزار شد. در اين برنامه دو تئاتر 
کوتاه کمدی توسط گروه تئاتر اجرا شد. همچنين سه رقص بسيار 
زيبا توسط هنرآموزان رقص در گروه های سنی مختلف به اجرا در 

آمد که مورد استقبال تماشاچيان واقع شد. در فواصل برنامه جوايز 
نفرات اول و دوم برندگان مسابقه کتابخوانی به آنها ارائه شد. در اين 

برنامه دانش آموزانی که دوره پيشرفته را در مدرسه به اتمام رسانيده 
اند گواهينامه های خود را دريافت کردند. در سال گذشته تعدادی 
از فارغ التحصيالن مدرسه بصورت کمک معلم در مدرسه اشتغال 

داشتند. در قسمت پايانی جشن از اين افراد قدردانی شد. پايان 
بخش اين قسمت از برنامه رقص بسيار زيبائی بود که توسط خانم 

بنفشه صياد، مربی رقص مدرسه به شرکت کنندگان و دانش آموزان 
مدرسه تقديم شد.

قسمت دوم جشن در حياط مدرسه با بازی های گوناگون همراه 
با موسيقی برگزار شد. بچه ها گروه گروه در مسابقه های مختلف 

شرکت کرده، برندگان جوايزی دريافت می کردند. بر اساس روال همه 
ساله مسابقه سيب خوری و هندوانه خوری برای سنين مختلف با 

استقبال زياد روبرو شد. در پايان مسابقه هندوانه خوری بين تعدادی 
از والدين برگزار شد که مورد استقبال همه بچه ها قرار گرفت. دانش 
آموزان کتاب سال خود را برای نوشتن يادگاری به يکديگر می دادند 

و برای يکديگر تابستانی خوب آرزو می کردند.

آگهی ثبت نام سال ٢٠١٠-٢٠٠٩

شعبه اول روز یکشنبه ١٣ سپتامبر ٢٠٠٩ 
محل کالسها بزودی اعالم خواهد شد

شعبه دوم روز پنجشنبه ١٠ سپتامبر ٢٠٠٩ 
ساعت ٦-٨ بعد از ظهر در مدرسه مونت کارمل

Mt. Carmel High School
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مدرسه ایرانیان شعبه شماره  دو

DVD های جشن مدرسه هم اکنون آماده 
فروش می باشد. 

کپی های خود را از دفتر کانون فرهنگی تهیه فرمائید.

Contact Persian Cultural Center
Office at  858-653-0336
to obtain your student yearbook
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البته گردهمايی  ايرانيان بود.  در چند هفته گذشته سن ديگو شاهد گرد همايی 
ايرانيان در مقياسی به مراتب وسيع چندين بار در سال شکل می گيرد. از جشن های 
نوروزی (چهارشنبه سوری و سيزده بدر) گرفته تا جشن مهرگان و غيره. و اينکه 
چرا تجمع برای دفاع از حقوق قانونی و مدنی ايرانيان به بزرگی و شکوه سيزده بدر و 

چهارشنبه سوری نيست، جای پرسش فراوان دارد و البته گله.
ممکن است از خودمان بپرسيم آمدن امثال من و شما به گردهمايی های (غير 

تفريحی) سن ديگو چه تاثيری در پيشبرد مسئله دارد؟
همه می دانيم که در هيچ کجای دنيا دموکراسی و آزادی را در بسته بندی های 
رنگارنگ به مردم کوچه و بازار هديه نکرده اند. چرا که انسان قدرت طلب است 
و در پی اعمال توانمندی خود بر زيردستان. و لذا هرگز هيچ قدرتمندی با ميل و 
رغبت، ملت را شريک قدرت خود نکرده و پس از اين هم نخواهد کرد. در همين 
کشوری که در آن زندگی می کنيم و آنرا مهد آزادی و فرصت های طاليی می دانيم 
حد  همين  تا  عدالت،  گذار  پايه  مردمی  جوش  خود  های  جنبش  دانند،  می  و 
اندکی که می بينيم، بوده اند. اعتراضات جامعه آفريقايی- آمريکايی در لوس آنجلس، 
به رهبری مارتين لوتر کينگ، که بعدها بسياری گروه های غير سفيد را هم به 
خودش جذب کرد، يکی از بارزترين نمونه های اين جنبش هاست. ايرانی هم، که 
هرگز به معنای واقعی کلمه از دموکراسی و آزادی حزبی- سياسی- فکری-مدنی 
و مذهبی برخوردار نبوده است، می بايد پله ها ی تکامل را يک به يک بپيمايد تا 
به دموکراسی، آنهم نوع ايرانيش، برسد. ساده بگويم، نبايد نشست و منتظر شد 
که قدرت های خارجی به سبک عراق، ايران را هم از شر ديکتاتور وقتش نجات 

دهند. 
همه را گفتم که بگويم: خطاست که بنشينيم تا سياست ها عوض شوند، مملکت 
چنين و چنان شود، و اگر شد، بعد ما هم مهمان سفره اش باشيم و در افتخاراتش 
سهيم. اگر من و شما که در خوش آب و هواترين نقطه دنيا زندگی می کنيم و به 
آن می باليم، چند ساعتی از وقتمان را برای ارزشی به اين اهميت به حساسيت 
نگذاريم، چطور می توانيم در آنچه به دست می آيد خود را سهيم بدانيم؟ چطور 
می توانيم انتظار داشته باشيم که مردم در ايران، از خشونت دولتيان نترسند و از 
مبارزه دست نکشند؟ چگونه می توانيم توقع تغيير داشته باشيم، در حاليکه شرکت 
در اين تجمعات را ضروری نمی دانيم؟ البته نبايد انتظار داشت که بعد از اين تنش 
ها و جنبش مردمی، ايران به يکباره به يک کشور آرمانی مبدل شود. اما واضح است 
که راهپيمايی های عظيم مردم مان در هفته های اخير عظمت مذهب، قبح واليت 
فقيه،  بت حکومت را شکسته اند. طبيعی است که هر آنچه بشود، و هر آنکس که 

بيايد، نخواهد توانست منکر قدم برداشته شده باشد. و اين بسيار مهم است.
و بر ما واجب، که اگر جانمان را نثار نمی کنيم، حداقل کوتاه زمانی وقت بگذاريم 

و از اين حرکت تاريخی دفاع کنيم.
همين جا الزم است نکته ای را که در گردهمايی های سن ديگو و لوس آنجلس 
شاهد آن بودم، بازگو کنم. در حاليکه هدف اصلی برای تجمع اينچنينی دفاع از 
حقوق حقه مردم ايران و دموکراسی است، باز هم بر سر نمادهای پرچم ايران نزاع 
می کنيم، به يکديگر توهين می کنيم، و در همين گروه های کوچمان چند شاخه 
می شويم. گر نه اين است که تحمل تفاوت های انديشه و بيان، و احترام به حقوق 
يکديگر از پايه ای ترين اصول دموکراسی هستند؟ پس چگونه است که کوچکترين 
را  يکديگر  و  کنيم  می  فراموش  را  همبستگی  بينيم،  می  نظر  اختالف  از  نشانی 
محکوم؟ آيا جز اين است که ايران، ايران است چه اهللا مياندار پرچم آن باشد چه 

شير و خورشيد؟

از آن مهم تر: درست است که واژه های پارس و پارسی ياد آور هزاره های شکوه و 
تمدن ايران هستند و جايز است که همواره در ياد ما و فرزندانمان جاودان بمانند. 
اما نام امروزی کشور ما، پارس نيست و ايران است، و چه مدافع جمهوری اسالمی 
باشيم و چه نه، نشان اهللا ميانه دار پرچم فعلی ما. تغيير نشان پرچم هم از ساده 
ترين کارهاست. مهم اين است که ملت ايران برای تغييرات اساسی تر و مهم تری 
پا به عرصه گذاشته است و وظيفه هر ايرانی با غيرت است که به حمايت از اين 

جنبش به پا خيزد. از فردگرايی ها و ترس ها بگذرد و به جمع معترضين به دروغ و 
ديکتاتوری بپيوندد.

نکته آخر شرکت دادن جوان ها و بچه هاست. آينده از آن جوانترهاست و کودکان، و 
چه خوب است که در آنچه پيش رويشان است، نقشی داشته باشند. گمان نمی کنم 
اين بخش از ايرانی بودن را بتوان از نسلی که سعی می کنيم ايرانی بارش بياوريم، 
فارسی  زبان  اموزش  ايرانی،  سياق  و  به سبک  خانواده  و  عشق  کنار  در  کرد.  پنهان 
به  در مدرسه و منزل، هفت سين و عيد و جشن های ديگر، و گهگداری هم سفر 
ايران خاطره ها، شايد بد نباشد جوانترها و بچه هايمان اصالت و غيرت ايرانی را هم 

بشناسند، به چشم ببينند، و به گوش دل و جان بسپارند.
با موج سبز همراه شويم و اعتراضات خاموش مردم ايران را فرياد کنيم.

موج سبز سن دیگو          
                        

رانا سليمی
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1-619-445-62461-619-445-6246

FOR SALE
at SPRING VALLEY       

Reduced $325,000
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(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

(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

۲۰۰۹-۲۰۱۰ آگهی ثبت نام سال
کالسها  محل ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹ يکشنبه روز اول شعبه

شد خواهد اعالم بزودی
۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹ ساعت ۸-۶  دوم روز پنجشنبه شعبه

کارمل مدرسه مونت ظهر در از بعد
Mt. Carmel High School

شعبه اول:
Standley Middle School

پيشرفته و متوسطه ابتدائی، مرحله سه در سنين تمام برای فارسی: اموزش
است سال ٤/٥ از کودکان پذيرش سن حداقل

ظهر از بعد ٣/٥ تا ٤/٥ ساعت از تئاتر و رقص برنامه: فوق کالسهای

دوم شعبه
Mt. Carmel High School

ابتدائی، مرحله سه در نوجوانان و کودکان برای فارسی آموزش
و پيشرفته متوسطه

فرمائيد سايت مدرسه ديدن اطالعات بيشتر از برای
www.pccus.org/issd

ملی های رقص آکادمی

ایرانیان در محل مدرسه رقص کالسهای
ايرانيان در محل مدرسه رقص کالسهای

Standley Middle School روزهای يکشنبه ۱/۵ تا ۵/۵ بعد از ظهر

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 ۳۱  طريق فکس ورزد که متن آن از مبادرت می (شماره۱۲۳) آينده نشريه برای

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

آمریکایی - ایرانی دانشجویان حتصیلی بورس سازمان

www.iasfund.org     (۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶

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

AIAP (۶۱۹)۶۴۵-۷۲۷۳ متخصصین: اجنمن
www.aiap.org   ماه هر چهارشنبه جلسات آخرين

(۸۵۸)۵۳۸-۰۸۲۹ کمال: فرهنگی بنیاد

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

ماه هر اول يکشنبه ماهيانه جلسات

 

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

(۸۵۸)۹۵۲-۶۷۱۳ دیگو: سن زنان مطالعاتی  گروه

      Iranian Women’s Study Group of San Diego

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

 

مسینار بنیاد فرهنگی مهرگان هفتمین

انقالب“ های ”ریشه
Hotel Marriott Del Mar, San Diego       در  September  4-7  
بگيريد تماس (۸۵۸) ۶۷۳-۷۰۰۰ تلفن با لطفا بيشتر برای اطالعات
www.mehrganfoundation.org
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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
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 • 

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

PERSIAN CULTURAL CENTER 
IS TURNING 20!!
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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طی عبادی، شيرين رياست به بشر حقوق  مدافعان  کانون فمينيستی: مدرسه
حقوق را جزء مردم سوی مدنی از مطالبات طرح اعتراضی و ای تجمعات بيانيه
زير در را بشر حقوق مدافعان کانون بيانيه کامل متن دانست. ملت اساسی

بخوانيد:

خدا نام به
است ملت اساسی حقوق جزء مدنی مطالبات طرح و اعتراضی تجمعات

رياست  و ٣ کانديدای اعتراضات مردمی شاهد آن، نتايج اعالم و خرداد ٢٢ انتخابات از پس
وزارت کشور بوديم. سوی از شده نتايج اعالم به نسبت جمهوری

حضور  مجلس که خواستار ٥٢ نماينده بيانيه همگانی و مشاهدات موجود، استناد اخبار به
افراطی بار و خشونت برخوردهای شاهد شدند، پاسخگويی جهت مجلس کشور در وزير
با های سازمان يافته گروه و بسيج انتظامی، نيروی سوی از سطح کشور ای در گسترده
با که - بوديم، می شوند هدايت و سازماندهی فوق سوی نهادهای که از شخصی- لباس

مجلس،٨٨/٣/٢٧) نماينده ٥٢ است.(بيانيه بوده همراه اسفناکی فجايع

و گسترده آنها بازداشت و ايران کشور عزيز و پناه بی دانشجويان های به خوابگاه هجوم
ميان در ازآنها شدن برخی كشته اخبار که دانشجويان شديد شتم ضرب و آن از بارتر تأسف
منازلي تخريب و هجوم و اکبر اهللا بانگ از پس مسکونی منازل حمله به دارد، وجود مردم
معترض مردم و مدنی آميز مسالمت به تجمعات حمله ميدهند، شدگان پناه حمله به كه
می شهر سطح در تردد که در حال مردم موتورهای و ها حمله به ماشين انتخابات، نتايج به

صحنه  که ٢٥ خرداد آميز مسالمت تجمع مظلوم در گناه و مردم بی شدن كشته باشند،
فرياد به يکصدا را بشر مدافعان حقوق و آورد درد به را ملت ايران دل قربانيان بار رقت های
بشری، حقوق مدنی، دانشجويی، سياسی، فعاالن گسترده و دليل بی بازداشت درآورد،

باشد. توجه بی آن به بتواند نسبت وجدانی انسان صاحب هيچ که نيست وقايعی

شدگان، كشته شدگان، بازداشت خانواده های با ابراز همدردی با بشر حقوق مدافعان کانون
و اسالمی ايران جمهوری ديدگان، از دولت آسيب و و بی پناه مظلوم دانشجويان و جوانان
توسط آن تشديد خشونت و تدوام خواهد از می و مجّدانه مّصرانه بلندپايه نظام مسئوالن

شده  تصريح نيز مجلس ٥٢ نماينده بيانيه که در قدرت به وابسته نهادهای مراکز و برخي
خسارات و نموده شدگان را آزاد بازداشت كليه  وقت و در اسرع نموده جلوگيری است،

نمايند. جبران را ايشان به وارده
خواهيم می مؤکدًا باشعور آگاه و هموطنان عموم از و شريف ايران و بزرگ همچنين از ملت
از تشنج پرهيز با را خويش حق به و قانونی و مدنی مطالبات و نموده حفظ را آرامش خود

نمايند. گيری پی درگيری و

حقوق  جهانی اعالميه تصريح و اساسی قانون ٢٧ اصل طبق و مسالمت آميز مدنی تجمعات
اين حقوق نهادی حق سلب هيچ باشد که می ها بنيادين انسان و ميثاقين از حقوق بشر
کارهای راه از گيری بهره با بايست می تجمع حق داشتن از اطمينان با لذا ندارد. را انسانی
و تحکيم صلح برای و نموده طلبان پرهيز خشونت در دام افتادن از آميز و مسالمت مدنی

نمود. کوشش منصفانه و انتخابات آزاد، سالم جمله از بشر حقوق

جمهوری نظام بلندپايه  مسئوالن  از مجددًا ايران عزيزمان کشور خاص شرايط به بنا
تک شهروندی تک حقوق و تأمين حقوق بشر اينکه با توجه به خواهيم می اسالمی ايران
با می آيد، شمار به آنها جمله وظايف مسلم نظم عمومی از برقراری و شهروندان ايرانی
به را و امنيت مردم، آرامش های درخواست به نسبت و پاسخگويی تدابير مناسب اتخاذ

بازگردانند. جامعه

بشر  حقوق مدافعان  کانون
٨٨/٣/٢٧  

زنان 

فمينيستی مدرسه

بشر: حقوق مدافعان کانون بیانیه
مدنی مطالبات طرح و اعتراضی جتمعات

است حقوق اساسی ملت جزء
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و هنری فرهنگی از فعالیت ای چکیده گزارش زیر
باشد: می گذشته سال در کانون اجتماعی و

 
برگزاری در همکاری يا برگزاری با را موفقی بسيار و پربار سال فرهنگی  کانون
اعالم مجمع عمومی اطالع جهت فعاليتها اين سرگذاشت. زير پشت های  برنامه

شود :می

مهرگان  مرشد گروه ضربانگ و کنسرت ٢٣ می -١
و سازمان مهرگان بنياد همکاری با همای و مستان گروه جوالی کنسرت ١٢ -٢ 

 زمان
پی حامد نيک و (موالنا) دنيای رومی آگوست ٩ -٣ 

پرشيا بياند همکاری با نامجو محسن کنسرت سپتامبر ١٩  -٤
ميوزيک ورد فور سنتر همکاری با هروی عزيز استاد سپتامبر ٢٠ -٥

نماد گروه کنسرت سپتامبر ٢٧ -٦ 
کانتی شرکت در فستيوال مهرگان (نيپاک) در اورنج اکتبر ١٣ -٧

فستيوال همکاری فيلم ماهی ها عاشق می شوند با نمايش اکتبر ١٦-١٩ -٨ 
ديگو  فيلمهای آسيايی سن

همکاری با ميانه آسيای و ايران از نشينی چادر روايت نمايشگاه دسامبر ١٣ -٩ 
مينگه ايران و موزه خانه

يلدا دسامبر جشن شب ٢٠ -١٠ 
ديگو شهر سن فرهنگی فستيوال در شرکت ژانويه  ١٧ -١١

طالبی نيلوفر شعر خوانی با سخنرانی و ژانويه ٢٣ -١٢
کامکارها گروه کنسرت مارچ ٤ -١٣

موزه مينگه و ايران با همکاری خانه نوروزی مارچ فستيوال ٧ -١٤
ايرانيان  مدرسه در نوروزی تدارکات مراسم مارچ ٨ -١٥ 

ايرانيان مدرسه نوروزی جشن مارچ ١٥ -١٦
و ايرانی متخصصين همکاری انجمن با چهارشنبه سوری برگزاری مارچ ١٧ -١٧ 

ايران   خانه
و انجمن فرهنگی ايرانيان کانون نوروزی مشترک مارچ جشن ٢١ -١٨ 

ديگو متخصصين ايرانی سن
خانه ايرانی و متخصصين انجمن همکاری با بدر سيزده آوريل مراسم ٥ -١٩ 

 ايران
چندين در هنرهای ايرانی نمايشگاه تاريخ، ادبيات و هفت سين کردن برپا -٢٠ 

ديگو سن عمومی  کتابخانه
کتابخانه همکاری با نو ايرانی سال رقص برای و موزيک برنامه آوريل ١٨ -٢١ 

کارلزبد
کارلزبد کتابخانه همکاری با نويسنده دوما فيروزه با نشستی آوريل ٢٣ -٢٢

شجريان همايون و دستان گروه کنسرت می ٢٨ -٢٣
فرهنگی کانون صدر در دفتر علی کالسهای دف توسط برگزاری -٢٤ 

تقوی توسط کورش تار سه کالسهای برگزاری -٢٥

اندرکاران دست کوشش و تالش با ايرانيان فرهنگی کانون گذشت که سالی  در
با باشد می کانون گروهی رسانه مهمترين که را "پيک" توانست انتشارات  کميته
تيراژ با ماه دو هر "پيک" اکنون هم دهد. قرار همگان دسترس در بهتر  محتوای
کانتی، اورنج از بخشی در و ديگو سن سراسر در مرکز چندين در نسخه ٦٠٠٠ 
نوادا پخش و داالس مريلند، سی، دی واشنگتن کاليفرنيا، آنجلس، شمال  لوس
يکی از صورت به مقاالت، "پيک" محتوای و چاپ کيفيت بردن باال با شود.  می
در ايرانی و اجتماعی فرهنگی های رسانه ترين و پرخواننده ترين شده  شناخته

است درآمده کاليفرنيا .جنوب
در - عضويت تقاضای درج با همچنان فرهنگی کانون در عضويت  عضويت:

عضويت برای کارت و تهيه چاپ به مبادرت مديره يافت. هيئت ادامه  مجله پيک
کارت عضويت مشمول داشتن با کانون اعضای نمود.  اعضای کانون فرهنگی

تجاری مراکز از بعضی از و تخفيف کانون های مختلف برنامه برای ويژه  تخفيفات
رسيد خواهد به چاپ پيک مجله مراکز در اين ليست کامل باشند.  .می

 

گزارش انتخابات و گردهمایی ساالنه
سال٢٠٠٩    ایرانیان فرهنگی کانون

مدرسه  در امسال می ٣١ ماه روز در فرهنگی ايرانيان ساالنه کانون گرد همائی
و شد ارائه کانون ساالنه گزارش نخست گردهمايی اين در شد. برگزار ايرانيان

رسيد. انجام به مديره هيئت انتخابات سپس
توسط خانم ، اجتماعی هنری فعاليت های فرهنگی، مورد کانون در ساالنه گزارش
قاضی باباخانی- فريبا خانم توسط مالی گزارش و مديره هيئت رئيس شهال صالح
صدر علی آقای توسط ايرانيان مدرسه گزارش و پيک مجله گزارش و دار خزانه
گرديد. ارائه داشتند حضور نشست که در اين هموندانی به ايرانيان مدرسه مدير

چاپ به در ذيل هموندان تمامی آگاهی برای کانون ساالنه گزارش از ای چکيده
رسيده است:

-١ آقايان: و خانم ها گذشته: سال در کانون مديره هيئت ساالنه اعضای گزارش
فانی آريا -٣ باقری رزيتا -٢ (قاضی) باباخانی فريبا

ايروانيان مريم ٦- ايمن حميد -٧ زاد حسينی سارا -٥ هنسن شقايق -٤
سماک محمد -١١ صالح شهال -١٠ صدر علی -٩ جاللی سعيد -٨ 

رسيو جرالدز برتون اسدی ٢- ترنگ - ١ اعضای علی البدل:
عاطفه اوليايی -٤ رنس   ٣- مارگارت

های (آکادمی رقص عياری هنگامه  -٢ استخری  ١- شهری مشاور: اعضاء
ملی)

دوازده جلسه  جمعا کانون به اهداف جهت دستيابی گذشته، سال در  هيئت مديره
های کميته اجرايی و هيئت اعضای فرهنگی، کانون جلسه اولين در نمود.  برگزار

انتخاب نمود. شرح بدين را مختلف کانون
هنسن شقايق نايب رئيس- صالح شهال مديره – هيئت  رئيس

باباخانی-قاضی فريبا دار- خزانه فانی آريا منشی-
عياری  هنگامه و استخری شهربانو اداری-  مشاور

ايرانيان- علی صدر  مدرسه مدير
باباخانی   فريبا رزيتا باقری و صدر، علی کميته آموزش -

رسيو ايروانيان،  مريم زاد،  حسينی  سارا صدر، علی  هنر- و فرهنگی  کميته 
پور عباس شيرين و سليمی مهرتاش،عبدی مرسده حميد، ايمن جرالدز،

و ايمن حميد هنسن، شقايق فريبا باباخانی، کميته عضويت و روابط عمومی-
جوالزاده شهرزاد

باقری  رزيتا و باباخانی فريبا صالح، گلريزان- شهال کميته
خبازيان، شهری رضا ايروانيان، مريم جاللی، سعيد صدر، علی انتشارات- کميته
شقايق و مهرتاش مرسده فانی، آريا ، زاد حسينی سارا استخری، شهرزاد جوالزاده،

هنسن
شهال باباخانی، فريبا باقری، رزيتا هنسن، شقايق دولتی- بورسهای  کميته 

جوالزاده شهرزاد رنس و مارگارت صالح،
باقری استخری و رزيتا صالح ، شهری شهال کميته خيريه-

مارگارت  صدر، علی باقری، رزيتا باباخانی، فريبا هنسن، قوانين- شقايق کميته
استخری شهری و رنس

صالح و شهال باقری رزيتا فريبا باباخانی، مالی- کميته
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بی اس" پی "کی راديو در کانون های برنامه از بسياری گذشت که در سالی -
"آرت و در سايت و همچنين در لوس آنجلس آر ان" آی و "کی ديگو در سن

جوامع برای بلکه برای ايرانيان، تنها نه ها، اين برنامه شد. اعالم ديگو سن سول"
هم فرهنگی با مختلف اميد که گروه های می شود، با اين اجرا نيز فرهنگی ديگر

نمايند. اجرا را واحدی های برنامه
گسترش تارنمای  و بهبود جهت گذشت که سالی در ايرانيان کانون فرهنگی - 

طراحی، کار حاضر در حال و کرد همکاری کانون تقاضای همياران از خود
اين آينده ماه چند در و است اجرا بررسی و تحت تارنما اين بهبود و گسترش

آگاهی از و برای دسترسی توانند می کانون هموندان خواهد رسيد. اتمام کار به
  www.pccsd.org يا www.pccus.org در تارنما کانون به اين فعاليتهای

فرمايند. مراجعه
حق عضويت،  شبکه، اين طريق از می توانند کانون تارنمای به  مراجعه کنندگان

دهند. انجام خود را مالی کمکهای و پرداخت بليط خريداری
شعبه  دو در را خود فعاليت سال بيستمين ايرانيان : مدرسه ايرانيان مدرسه

به فراگيری زبان  ٢٣٠ دانش آموز از بيش ايرانيان مدرسه در امسال کرد. برگزار
های برنامه فارسی، زبان بر آموزش عالوه ايرانيان مدرسه پرداختند. فارسی

سال پايان مراسم جشن نمود. برگزار بسيار موفقيت با را نوروزی خود ساليانه
برای ١١کالس جمعا مدرسه اول شعبه در شد. اجرا جون ١٤ماه در تحصيلی

پيشرفته و ميانه ابتدايی، سطح دارد که در سه وجود نوجوانان و آموزان دانش
در  که شده داده تخصيص کالس نيز برای بزرگساالن ٢ می آموزند. فارسی

برنامه فوق های کالس مشغولند. فارسی زبان فراگيری به و ميانه ابتدائی سطوح
کالس درس وجود  ٧ جمعا دوم شعبه در شوند. ارائه می نيز تئاتر و رقص نظير

فارسی فرهنگ و زبان به آموزش پيشرفته و ابتدائی، ميانه سطوح در که دارند
پردازد. می اشتغال

خانم  سرپرستی به ١٠٠ هنرآموز از بيش با ايران ملی های رقص هنرستان
در داد و ادامه ايرانی رقص هنر ترويج زمينه در خود فعاليت به هنگامه عياری

نمود. های زير شرکت برنامه
ايرانی متخصصين انجمن و ايرانيان فرهنگی کانون مشترک نوروزی جشن -١

ايرانيان مدرسه نوروزی جشن -٢
ديگو سن شهر شهرداری در نوروزی جشن -٣

و  بلبوا سيويک، تئاترهای: در ٦ برنامه در کودکان برای کالسيک موزيک -٤
اسکانديدو هنر مرکز

کارزبد کتابخانه در نورزی جشن -٥
ديگو سن ايالتی دانشگاه نوروزی جشن -٦

نيويورک در نوروزی جشن -٧
پارک بلبوا در ايران خانه نوروز جشن -٨

صياد خانم بنفشه سرپرستی به را خود فعاليت هنرآموزان اين ترم دوم شروع با
اند. داده ادامه

کمکهای آوری جمع برای که باشد می کانون نهادهای از يکی ايرانيان بنياد
به موفق نهاد اين که گذشت سالی در آمده. خيريه بوجود کارهای برای مالی

شد. ايرانی نيازمند خانواده يک به رساندن ياری
مدرسه  دوستان از امير پيروزان يکی دکتر گذشته پيروزان سال دکتر هديه

از قسمتی خود وصيتنامه در او گذشت. در ايرانيان فرهنگی کانون و ايرانيان
را بود نشده تفکيک زمين قطعه دو مسکونی او و خانه شامل که را خود دارايی
برای محلی بتواند امالک اين فروش با است اميدوار کانون کرد. اهدا مدرسه به

کند. تهيه ايرانيان مدرسه

مديره هيئت انتخابات
عبدی  آقايان استخری و خانم شهربانو با نظارت کانون هيئت مديره  انتخابات
نامزدهای معرفی از پس مراسم اين رسيد. در انجام به خبازيان رضا و سليمی

اعضای کرد ادامه پيدا حضوری شمارش آرا آرای غيابی و جمع آوری و انتخاباتی
شدند: انتخاب زير بگونه مديره جديدهيئت

حميد بعنوان ايمن آقای و رنس مارگارت قاضی، باباخانی- ها فريبا خانم
اعضاء بعنوان نوری علی و آقای انگيز اثيری روح خانم و اصلی اعضاء

البدل. علی
اوليايی  عاطفه و جرالدز برتون رسيو اسدی، ترنگ ازخانم ها که بجاست  بسيار

کمال ياری کردند را کانون خود کوشش و تالش با که جاللی سعيد آقای و
و آرزوی پيروزی مديره جديدهيئت اعضای برای و آوريم بجا سپاسگزاری را

داريم. موفقيت
اولين ********************************************************در

هيات  شد. اعضای تاريخ٣ ماه جون ٢٠٠٩ برگزار در که مديره هيات نشست
انتخاب شدند. زير ترتيب به اجرائی کانون

صالح شهال - هيئت مديره  رئيس -
هنسن شقايق - معاون -

(قاضی) باباخانی فريبا دار- خزانه
فانی آريا - منشی

که شدند مشخص نيز مختلف های کميته رابطين و مسئولين انتخابات دنباله به
آينده سال برای را خود ريزی و برنامه گزارش خود، های کميته تشکيل از پس

کرد. هيئت مديره اعالم خواهند آتی جلسه در
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٨ صفحه مهتاب از زير نور بقيه

همچنين ام بايد کرده روشن نظر خودم، را، به قردت" و تفاوت "قدرت" که حال
اشکاالت نمايم. اين کلمه بيان هم قدرت" جنگ به اصطالح" را خود اعتراض مراتب
قدرت"  " که اينست  هم دليلش قردت". "جنگ شود خوانده بايد و دارد  فراوان 
"معاوضه" ميشود انسانی روابط که در انسان است سازنده های توانائی مجموعه 
اطالع عدم خود و حفظ برای و اين "قردت" است که گيرد نمی مبارزه قرار در و
توجه عدم و بودن خام از استفاده و با مبارزه شود وارد است مجبور جامعه مردمان
"قدرت" نمايد. در اصل حقنه جامعه داشته به بعنوان ندارد آنچه را که ديگران
وجود انسان دارد که نيازی در محکم جايگاهی و اينقدر از خودش مطمئن است
يکروز که نگران است هميشه "قردت" ولی ندارد صحنه از کردن "قردت" بيرون به
بفهمند و همه باز شود درب "ناگهان ما آبادانی دوست بقول در بيايد و قضيه گند

باشد. نداشته حنا ديگر رنگی و ميم" من، که

مهتاب" نور "زير صفحات معمول ازحجم که بگيرم درز جا همين در را مطلب بايد
در رو و خصوصی های صحبت موقع در ببعد اين از اينکه آخر حرف . نرود بيرون
"قردت" بپرسيد محضی که به جديد را بشنويد. اين اصطالح ممکن است من با رو
در و نمی خوانيد را نور مهتاب" مطالب "زير ميشود که مسلم برای من چه يعنی
پس لطفا خواهد شد. تبديل بحث" "قردت به يکباره به نتيجه "قدرت بحثتان"
هم تعدادشان مندان" که رده "قردت در خدای نکرده که جمع کنيد را خود حواس

نگيريد. قرار ميشود بيشتر روز هر
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Adjusting the Sails
As we witnessed the shift in global economy, we saw first hand how
governments and world leaders adjusted their financial strategies in order
to deal with the economic crisis.  We, the Board of Directors of the House 
of Iran, also are adjusting our sails in order to expand our outreach into our 
community, strengthen our cultural programs and collaboration with other 
nonprofit organizations, and increase our fundraising efforts to support the
operation of our Cottage (House of Iran) as a catalyst promoting the Iranian 
culture among people of all nations. 

We need volunteers to assist with hosting the Cottage every Sunday from 
12:00 PM to 4:00 PM.   If you’re interested to volunteer during special events, 
help with promotions and marketing, fundraising and grant writing, cultural 
learning exchanges and programs, or have other talents and skills, we want to 
hear from you.  Serving on committees also provides a great opportunity for 
the youth to learn more about the Persian culture.

This is an enormous task and it requires all of us to work together to ensure 
we continue to serve the citizens of San Diego and the Iranian American 
community.  Many of our community members have asked how they can 
support this effort—your financial contributions provide the necessary funds
for our cultural programs and the day-to-day operation of the Cottage.  

Thank you for your ongoing support of the House of Iran and we look forward 
seeing you soon!

Board of Directors
House of Iran

SUMMER IS HERE!!!
The House of Iran wants you to join us on a naval mission in Mission 
Bay!  You and your partner will be paddling on the calm waters of 
Mission Bay on a two hour guided tour searching for Penguins and Sea 
Lions!  Paddle, lifejacket and kayak will be provided.  House of Iran will 
provide refreshments upon completion of your mission.  Cost: $35 per 
person based on two person minimum.  No maritime experience is 
required.   

Date:  Sunday July 12, 2009
Time:  10:00 a.m. (give enough time for parking)
Place: 819 San Fernando Place. One block south of Roller Coaster 

Space is limited!!! Please email your RSVP to 
Info@HouseofIranSanDiego.org  by July 5, 2009.   

GET READY FOR 
THE CENSUS 2010

Do Numbers Really Talk???
Dear friends:
In order for Iranian-Americans to have a voice in 
the community and the nation as a whole we need 
to have a realistic number of our population. For 
various reasons in the last Census in 2000, a lot of 
people who participated for the question of “race” 
or “origin”  responded white or did not respond at 
all. That is why the results were unrealistic. 

“According to United States 2000 Decennial 
Census data, here are the number of people the 
Census counted of Iranian ancestry in: 

The United States - 388,266
California - 159,016
Los Angeles County - 75,491
Orange County - 75,491

This gives all of us a good reason to work even 
harder on our campaign in order to have an 
accurate count of the Iranians in U.S.  Local, 
state, and national governments allocate funds for 
many programs based on population data from 
the census. Our community needs your help 
to encourage everyone to respond to the 2010 
Census questionnaire, regardless of age, race, or 
immigration status.”

Persian Cultural Center encourages all members 
of the Iranian American Community to actively 
participate in this effort. 

Ms. Nadia Babayi is a partnership specialist with the 
Bureau of the Census and will provide us updates in 
future issues of Peyk.
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املثل ضرب

است فرج ستون آن به ستون اين از

ميرسد قتل به فردي شب همان اتفاقا . بود غريب و كرد مسافرت شهري به مردي
مي قاضي نزد را او و كنند . مي دستگير قتل محل را نزديك غريب مرد نگهبانان .
، قاضي دستور كند را ثابت خود گناهي بي ناشناس نتوانست مرد چون . و برند

كرد صادر اعدام

بي كه گفت هرچه مرد . كنند اعدام تا بستند ستون يك به را مسافر مرد فردا
را دستور بايد من گفت جالد ، شد خواهند پشيمان كار اين از بعدا است و گناه

. كنم اجرا

. چيست اش خواسته آخرين كه گفت او به جالد

كنيد اعدام و ستون ببنديد يكي آن به مرا : گفت نزديك است مرگ ديد كه مرد
.

چه اين به او گفت و است بهانه اين يك دارد و فرار قصد فكركرد كه مرد جالد
! اي است خواهش مسخره

براي ضرري اگر اعدام به محكوم يك خواهش آخرين كه است اين رسم : گفت مرد
. شود نداشته باشد اجرا كسي

. بست بعدي ستون و به را باز كرد دست او احتياط با جالد

دور مردم از اي عده ديدند و گذشتند آنجا از سوارانش و حاكم هنگام همين در
پرسيد حاكم . زنند مي دار به مردي را پرسيدند گفتند را علت ، شدند جمع ميدان

؟ را كسي چه :

. داد نشان را حكم قاضي و آمد جلو جالد

؟ است نرسيده شما دستور جديد قاضي به مگر : گفت حاكم

. است : آخرين دستور همين گفت جالد

به كاخ ديشب اصلي قاتل . كنيد آزاد را او ، است گناه بي مرد اين : حاكم گفت
مرد كه خون اين شده ، ناراحت مرد را شنيده اين اعدام خبر و گفت وقتي آمد من
نزد را من هم او . معرفي كرد را خودش ميترسيده و بااينكه گردن او بيافتد به هم

. دهد تخفيف مجازاتش را كردم كه و سفارش فرستادم قاصي

بستيد نمي ستون اين به ستون آن از مرا اگر : گفت او و كردند آزاد را مسافر مرد
فرج ستون به آن ستون اين از بخواهد خدا اگر . بوديد كرده مرا اعدام حاال تا

. است

را دلداري و او است فردي نااميد كه برند مي به كار هنگامي ضرب المثل را اين
گشايش معناي به فرج ) . شود مي پيدا چاره راه فرصتي اندك در كه دهند مي

مشكل ) رفع و در كار




