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نوروز جهانی شد

به پيشواز نوروز می رويم و صميمانه ترين شادباش های را به شما خوانندگان گرامی پيک تقديم می داريم. اميداريم 
که سال جديد برای همه مردم جهان بخصوص مردم ايران صلح و آرامش و پيروزی به ارمغان بياورد.

بزرگترين تبريک اما به نتيجه رسيدن تالشی است که با همت کانون فرهنگی ايرانيان آغاز شده بود. در حمايت 
ماه  روز سه شنبه ٢٢  را جشن می گيرند، سرانجام در  نوروز  از مردم جهانی که  نفر  ميليون  از سيصد  بيش  از 
فوريه ٢٠١٠ مجمع عمومی سازمان ملل نوروز را به رسمت شناخت. تا امروز بيش از ٦٢٦ هزار نفر از سراسر دنيا 
درخواست نامه ای که ما در ماه مارچ ٢٠٠٩ بعنوان آقای بان کی مون، دبير کل سازمان ملل تهيه کرده بوديم امضا 
کرده اند. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل بنابر درخواست نماينده آذربايجان طی قطعنامه ای عيد نوروز را به 
عنوان يک مناسبت جهانی به رسميت شناخت. گزارش رسمی اين رخداد در بخش انگليسی پيک آورده شده است. 
در اين گزارش درباره اهميت نوروز آمده که بيش از سيصد ميليون نفر در سراسر جهان نوروز را بعنوان آغاز سال نو 
جشن می گيرند. قدمت اين جشن به بيش از سه هزار سال می رسد و از کشورهای بالکان گرفته تا منطقه دريای 
سياه، آسيای مرکزی و خاورميانه مردم اين روز را جشن می گيرند. در ادامه اين خبر آمده که نماينده ايران در ادامه 
سخنان نماينده جمهوری آذربايجان شعری از مولوی را خواند که در آن به تولد دوباره زمين و انسان در نوروز اشاره 
شده بود. بنابر اين گزارش از اين پس همه کشورهای عضو سازمان ملل بايد در تقويم های رسمی خود روز بيست 
و يکم مارچ را به عنوان نوروز ثبت کرده، برای حفظ و اشاعه فرهنگ و سنت های آن تالش کنند. من اين پيروزی 

را به همه شما که اين درخواست را امضاء کرديد و در جهت نتيجه بخشيدن آن تالش کرديد تبريک می گويم. 
جا دارد که به يک نکته حاشيه ای جالب نيز اشاره کنم و آن اينکه درجائی که دولت جمهوری اسالمی از ابتدای 
پيدايش اش همواره همه گونه تالشی را بکار بسته که نوروز را تخطئه کند و در راه فرهنگ سيتزی از هيچ کوششی 
فرو گزار نکرده، سرانجام تسليم خواست مردم شده برای "حفظ آبرو" از قطعنامه مزبور حمايت کرده است. آيا اين 
بدان معنی است که دولت جمهوری اسالمی از سياست های فرهنگ ستيز خود دست بر می دارد و مردم را به حال 
خود می گذارد که آداب و سنن خود را آنطور که می خواهند برگزار کنند؟ مردم خودشان می دانند که اين ژست های 

بين المللی ربطی به سياست داخلی ندارد.

مردم ما بيش از سه هزار سال است که اين سنت زيبا را زنده نگهداشته اند و آنرا از طوفان ها و تهاجمات فرهنگی 
حفظ کرده اند. حتی با بزرگداشت آن به هر قيمتی و در هر شرايطی آنرا بصورت وسيله ای برای مبارزه با فرهنگ 
ها و رژيم های تحميلی درآورده اند. هميشه هم نهايتا پيروز از کارزار درآمده اند. اين پيروزی نيز در ادامه همان 
مبارزات است. ولی تالش و مبارزه همچنان ادامه دارد. امسال پيش بينی می شود که گردهم آئی های نوروزی از 
چهارشنبه سوری گرفته تا سيزده بدر رنگ اعتراضی خاص خود را داشته باشند. برای اين مردم ستم ديده پيروزی 

های بزرگتر و پايدار آرزو می کنيم.
 برای اين مردم ستمديده پيروزی های بزرگتر و پايدار آرزو می کنيم.                                                  

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

در  شرکت  کرده  مشغول  خود  به  حدودی  تا  را  ما  آمريکائی  ايرانی-  جامعه  بعنوان  که  ديگری  مطلب  دوستان، 
سرشماری سراسری امسال است. اولين بار است که سازمانها و تشکل های ايرانی مرکب از نمايندگان سازمانهای 
فرهنگی، اجتماعی، مذهبی برای هدفی مشترک گرد هم آمده اند. پوسترها و آگهی های مربوط به سرشماری با 
امضای اين سازمانها در سطح شهر پخش شده است. در گردهم آئی هائی که اين گروه های مختلف دارند درباره 
اهميت شرکت مثبت وفعال در سرشماری تاکيد می شود. در سطح منطقه ای و کشوری نيز کميته های هماهنگ 
کننده تشکيل شده است و با تمام قدرت به کار مشغولند. اميد است که اين تالشها نتيجه بخش باشد و تعداد 
دقيقتر ايرانيان مقيم آمريکا مشخص شود. همچنين اميدواريم که پيوندها و ارتباطات بوجود آمده، درسازمانهای 

ايرانی مختلف منطقه و سراسر آمريکا برقرار مانده و زمينه ساز فعاليت های سراسری ايرانيان در آينده شود.
بايد  تبار فعاالنه شرکت کنيم.  ايرانی  ايرانيان و آمريکائيان  اين کمپين، برای به ثبت رسيدن  بيائيد در  دوستان 
دوستان و آشنايان خود را در هر جای آمريکا که هستند متقاعد کنيم به سوال ٩ پرسشنامه که به منازل ارسال 
آينده فرزندانما ن اهميت  برای ما و  امر  اين  "ايرانی- آمريکائی" بدهيم.  يا  "ايرانی" و  می شود جواب مناسب 

فوق العاده دارد.



شماره ۱۲۶   فروردین - اردیبهشت  ۶۱۳۸۹

خوانندگان گرامی:
در رابطه با سرمقاله پيک ١٢٤ تحت عنوان "مار" تعداد بسياری از شما با فرستادن 
ايميل و يا حضوری مرا شامل لطف خود قرار داده و نظرات تائيدی و مثبتی راجع به 
مقاله مزبور اظهار فرموده بوديد. از اين بابت صميمانه سپاسگزارم. در اين بين نامه ای 
از يکی از همشهريان دريافت کردم که الزم می دانم با شما آنرا در ميان بگذارم. در 
اين نامه نويسنده جدا از لحن توهين آميز و ناسزاهائی که نثار من کرده اند به نکاتی 
اشاره کرده اند که مرا مجبور به توضيح دادن می کند. در زير متن کامل نامه آقای 

دکتر علوی را می آورم و سپس به چند نکته از آن پاسخ خواهم داد.

نامه آقای دکتر فريدون علوی
آقای علی صدر:

من شانس آنرا داشتم که تصادفا در ميان انبوه نشريات بيشمار سر مقاله شما را 
در نشريه پيک شماره ١٢٦ بخوانم. از انصاف دور ديدم کاری را که هرگز نکرده 
ام و آن مقابله با افراد تک بين است اين بار نيز تکرار کرده و بدون جواب از کنار 
آن بگذرم. من خود زمانی عضو کانون فرهنگيان و هيئت مديره آن بودم درک 
من اين است که کار اين کانون ترويج فرهنگ ايرانی بين خارجيان و جلوگيری از 
زوال آن در هموطنان مقيم آمريکا و بخصوص نسل جوان است که بسيار آرمان و 

هدف پسنديده ايست.
متاسفانه  که  باشيم  داشته  بيشتری  های  پيشرفت  ميتوانستيم  زمينه  دراين  ما 

نداشته ايم.
اين کانون فرهنگی طبق اساس نامه اش کانونی غير سياسی و غيز مذهبی است 
تا که بتواند جميع افراد جامعه را در پيرامون اهداف خود گرد هم آورد. مشاهده 
ميشود که گروهی آنرا از اين قانون اساسی کانون منحرف کرده اند که سر دسته 

آنان شخص شما ميباشد.
من به همه افراد صرفنظر از اعتقادات سياسی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی آنان 
فوق العاده احترام ميگذارم زيرا برخورد عقايد را راه شکوفائی و خالقيت انسانها 
ميدانم. به عکس خفه کردن، توهين، ناچيز شمردن و تحقير ديگران و احيانا به 
زنجير کشيدن افکار و عقايدشان را بزرگترين ضربه به قدرت شگرف سازنده گی 
از همه  را  افرادی که مسائل  به سعادت  اين اشرف مخلوقات ميدانم. خوشا  بشر 
جهت ديده و ارزيابی ميکنند و زبون کسانی که بعلت تحجر فکری مسائل را فقط 

با يک ديده و از يک زاويه می نگرند.
ابدالدهر  احتماال  {منظور  عبدالدهر  مرکب  جهل  در  آنان  معروف  مثل  قول  به 

است- ع.ص.} بمانند.
شما نشريه کانون را که با حمايت مادی و معنوی گروهی ايرانيان فرهنگ دوست 
فرهنگی  نشريه  ايد. يک  بدل کرده  افکار شخصی خود  کانون  به  ميشود  منتشر 
بايد  باشد  نوع که  از هر  را  ديگران  افکار  به  احترام  و  انديشيدن  فرهنگ درست 
تشويق و ترويج کند و نبايد با خود محوری و خود خواهی افکار فردی شان را چون 

آيات آسمانی بخورد خلق اهللا بدهند !!؟؟
اين افراد چون در انديشيدن ناتوانند افکار خود را صد در صد درست و ديگران را 
ناقص العقل، شياد و طوطی صفت قلم داد ميکنند و با بی فرهنگی خود باصطالح 

مدعی نشر فرهنگی ميشوند.
فرد يا افرادی که مخالفين عقايد خود را شياد و فريبکار ميدانند بايد بدانند و يا 

الاقل به فهمند که خود بهره کافی از اين صفت ناپسند دارند.
آقای صدر اگر مثال من و مليونها مليون امثال من با نظريات سياسی و اجتماعی 
جنابعالی مخالف باشيم اسم ما شياد و کاله بردار و فريبکار گرفتار در گرداب جهل 
قانونا اصال  افکار مشعشع شما که  و برده خود فروخته ای هستيم که در مقابل 
در درستی آن ترديدی وجود ندارد و با قاطعيت ديکتاتور مآبانه به مردم تلقين و 

تزريق ميکنيد شايسته اين القاب هستيم.
از نظر شما که گويا حتی عالم منحصر به فرد علوم اجتماعی منجمله طب و 

طبابت و بهداشت جامعه آمريکا هستيد، امثال ما را که عمری را به تحصيل و 
تحقيق و تدريس و درمانهای طبی پرداخته ايم و شايد باندازه چند ده برابر وزن 
شما مقاله و کتاب درباره مشکالت پزشکی خوانده ايم عوامفريبان و گمراه کننده 
گان جامعه ميشماريد. باقی گفتار جنابعالی که الاقل نصف جامعه ای که در آن 

زندگی ميکنند و با آن مخاف اند شياد به حساب ميآوريد.
من از کانون فرهنگی انتظار دارم اجازه ندهند افرادی که خودخواه، خودبين و 
خودپرستند اين چنان به هرکسی و هر کانون و مرجعی که مخالف نظر بينی 
آنهاست توهين کنند. اين جزو کم انديشی و کوته بينی نام و عنوان ديگری 

ندارد. با توهين و تحقير ديگران و افکارشان سالمت جامعه تامين نمی شود و 
گوينده مقام و منزلتی بدست نمی آورد.

من پيشنهاد می کنم آقای علی صدر عينک تيره ای را که در باالی مقاله خود 
به چشم دارند و جهان را تاريک می بينند عوض کرده و عينک روشن تری 

بچشم بگذارند تا واقعيات بسيار ناگوار را بهتر ديده و ارزيابی کنند حداقل نتيجه 
آن رسيدن بدرجه ای از علو همت و درست انديشی است تا مخالفين نظريات 

خود را شياد خطاب نکنند چون خدای ناخواسته خود بزرگترين کانديد دريافت 
اين لقب افتخار آميز خواهند بود.

 
                                                 با تجديد احترام دکتر فريدون علوی

اگر سرمقاله مزبور را بعد از خواندن نامه دوباره بخوانيد، کامال متوجه می شويد 
که آقای دکتر در برداشت خود کامال در اشتباه اند. در مقاله خيلی مشخص است 
امروزی  به شارالتان های  آن  ربط  مار؛  قديمی  داستان  آوردن  از  منظور من  که 
نظير راش ليمبا، گلن بيک و امثالهم بوده است که با هوشياری و با وارونه جلوه 
دادن حقايق، مردم را تحميق می کنند.  "مردم" مورد نظر من کسانی هستند که 
از لحاظ طبقاتی در سطوح پائين و ميانی جامعه قرار دارند. کسانی که قربانی اين 
شارالتانيسم می شوند و برخالف منافع طبقاتی خود عمل می کنند. منظور من 
بهيچ وجه کسانی نبوده و نيستند که بخاطر منافع طبقاتی شان از شرکت های 
بيمه و داروئی که از بلبشوی وضع بهداشتی بيشترين سود را می برند دفاع می 
کنند. طبيعی است که آنها با رفورم های پيشنهادی مخالفت کنند. و يا اينکه با 
سياست خارجی و داخلی اوباما باز هم بنابر منافع طبقاتی شان مخالفت کنند. اين 
حق مسلم آنهاست. جای تعجب است که آقای دکتر اين دو گروه را يکی می بينند. 

مساله دگر انديشی نيست. مساله تحميق مردم است!
من در اينجا به هيچ وجه قصد برخورد به توهين های ارائه شده در نامه ايشان را 

ندارم. فقط جا دارد نکاتی را به ايشان توضيح دهم:
الف: پيک همانطور که ايشان اشاره کرده اند نشريه کانون فرهنگی ايرانيان است 
که مرکزی است غير انتفاعی، غير سياسی و غير مذهبی. ولی کانون نه ضد انتفاعی 
است، نه ضد مذهبی و نه ضد سياسی. بنظر ما سياست و مذهب بخشی از فرهنگ 
اند. ما وظيفه خود می دانيم که از سياست های مردمی سياستمداران در دفاع از 
صلح، حقوق بشر، آزاديهای فردی و اجتماعی و انساندوستی حمايت کنيم.مخالفت 
با اساسنامه کانون مغايرت  انسانی بهيچ وجه  با جنگ و سرکوب و نقض حقوق 
ندارد. غير سياسی بودن به معنی اين است که ما نمی توانيم از يک کانديدا و يا از 
يک حزب خاص طرفداری کنيم. ولی از سياست هايی که در چهارچوب ذکر شده 

باشد می توانيم حمايت و يا انتقاد کنيم.
از نظر می  را  نويسندگان است که کليه مطالب آن  ب: پيک دارای يک شورای 
گذرانند. بسيار اتفاق می افتد که مقاله ای بخاطر عدم تطبيق با چهارچوب ذکر 
شده چاپ نشده است. مسوليت هماهنگی شورای نويسندگان از سال ٢٠٠٢ به 
مديره  هيات  به  نوبه خود  به  تحريريه  هيات  است.  گذاشته شده  اينجانب  عهده 

کانون پاسخگو می باشد.
ج: در پيک در چندين جا ذکر شده که مسئوليت مقاالت به عهده نويسندگان آنها 
است. نامه ها و نظرات موافق و مخالف خوانندگان همواره در هيات تحريريه بررسی 
می شود. نمونه آن همين نامه آقای دکتر علوی است که تماما آنرا در اينجا آورديم.

آقای دکتر علوی متاسفانه مطلب سرمقاله مزبور را واژگونه فهميده اند. من خالصانه 
به ايشان توصيه می کنم که سر مقاله پيک ١٢٤ را دوباره بخوانند. بعد نامه خودشان 

را هم دوباره بخوانند و ببينند که آيا قضاوتشان عادالنه بوده است يا نه.
ما هميشه از دريافت نظرات و پيشنهادات شما خوانندگان گرامی استقبال می کنيم. 

                                                                                    علی صدر
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گزارش هيات مديره 
کانون فرهنگی ايرانيان

 در رابطه با ميراث دکتر امير پيروزان
همانگونه که آگاهی داريد، دکتر امير پيروزان، يکی از اعضای قديمی کانون 
فرهنگی ايرانيان که در فوريه سال ٢٠٠٨ زندگی را بدرود گفت، بخشی از 

مايملک خود را برای مدرسه ايرانيان سن ديگو باقی گذاشته بود. اين امالک 
عبارت بودند از يک خانه در شهر هاکومبا، يک خانه و يک زمين در منطقه 

اسپرينگ ولی و يک زمين در منطقه جنوب شرقی شهر سن ديگو. ما در شماره  
١٢١ پيک ضمن گزارش اين مطلب از ايشان قدردانی نموديم. متاسفانه بنا به 
داليل زير، ميراث ذکر شده با تمام حسن نيتی که دکتر پيروزان داشت برای 

کانون و مدرسه نه تنها درآمدی نداشت که به ضرر نيز منتهی شد.
الف: سقوط بازار امالک: همزمان با انتقال مالکيت اين امالک، بازار امالک سقوط 

کرد و با وجود تالش عده ای از دوستان خريداری برای اين امالک با قيمت 
مناسب پيدا نشد.

ب: بدهی های مالياتی و قانونی و وام مسکونی: بعنوان وراث امالک مزبور، ما 
مجبور به پرداخت اقساط وام مسکونی، بدهی های مالياتی و جريمه های قانونی 

آنها شديم.
ج: هزينه های وکال: برای پيشبرد مراحل قانون نقل و انتقاالت ما مجبور به 

پرداخت حق وکالت به وکيل کانون و وکاالی تراست بوديم.
د: شرايط ظاهر و باطنی امالک: متاسفانه هيچيک از امالک مزبور در شرايطی 
که به ما منتقل شدند نه تنها قابل ارائه به بازار نبودند بلکه از لحاظ ايمنی و 

مورد جريمه شهرداری و اداره اتش نشانی قرار داشتند. ما مجبور به تميز کاری و 
پرداخت جريمه های مزبور شديم. دو منزل مورد تراست، هيچکدام قابل سکونت 
تشخيص داده نشدند. ساختمانهای آنها با نظر همه متخصصينی که آنها را بازديد 

کردند قابل تعمير نبودند مگر با هزينه های کالن. 
سرانجام غيراز يک قطعه زمين که در منطقه جنوب شرقی سن ديگو واقع شده 
بقيه امالک فروخته شد تا جلوی ضرر بيشتر گرفته شود. متاسفيم که به اطالع 

برسانيم که ضرر ما تا اين مرحله بيش از نوزده هزار دالر بوده است.
گزارش مالی در نشست ساالنه کانون در ماه می ارائه خواهد شد.

---------------------------------------------------------
کانون امسال نيز مانند سالهای پيش در فستيوال فرهنگی شهر سن ديگو
San Diego Multicultural Festival در تاريخ 1۶ ژانويه شرکت 

نمود. غرفه ايران که با صنايع دستی، عکس، کتاب و لباسهای محلی 
تزيين شده بود مورد استقبال شايان بازديد کنندگان قرار گرفت.

اعضای محترم کانون فرهنگی ايرانيان
نشست ساالنه و انتخابات هيات مديره کانون در ماه می امسال 
برگزاری می شود. از دوستانی که مايل به عضويت در کميته ها 
و هيئت مديره کانون می باشند تقاضا می شود با دفتر کانون از 

طريق ايميل و يا تلفن تماس حاصل فرمايند.
باشرکت در کميته های گوناگون کانون فرهنگی ايرانيان 

نيز می توانيد به جامعه خود ياری رسانيد
تلفن: ٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ و يا از طريق ايميل

pcc@pccsd.org

اعضای محترم کانون فرهنگی ايرانيان

 San Diego
 Multicultural

Festival
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داشته بيشتر فرصت تشريح ايشان هم جواب و سئوال بخش که در داشتم وافر اميد
آبدارخود سئواالت پرسش با جلسه در حاضر نظر صاحب دوستان هم و باشند
چشمتان روز که و آمريکا بپاشند ايران بسيار پيچيده روابط مسئله نوری بروی

نبيند: بد
نظم  زننده نه تنها روشی بسيار به و پريد شرکت کننده  فيوزبعضی از دوستان
و مديران گردانندگان و بقيه حاضرين به بی حرمتی با بلکه ريختند را بهم جلسه
اکثريت که البته صد پرداختند. ها راهرو در اعتراض ادامه و سالن ترک به برنامه
روشی با سنجيده بسيار سئواالت طرح با و نشستند خود در جای حاضر همچنان
صبر که کنم اشاره بايد کردند. آچمز اصطالح  به را سخنران  انگيز بر تحسين
تقدير قابل تنهائی به خود برنامه مجری خانم سرکار آرامش و درايت – حوصله –

خودمان: درد دل سر برويم ايشان بر درود هست. با و بود
کمترين که دولتی برای هيچ وجه به نبايد داشتند که عقيده معترض دوستان
ديپلماتيک رابطه ايجاد برای حقی ميگيرد ناديده را خويش مردمان انسانی حقوق
آن از کارنامه خارجی دولت را داخلی يک و نميتوان کارنامه قائل بود آمريکا را با
شنيدن و بيان به آزادی احترام محکوم به عدم را ايران دولت  آنان نمود. جدا
را سخنران بيان آزادی حق خود که حالی در مينمودند دولت مخالف نظرات
برای تمايلی آنان عکس بر که حاضرينی به آن بر عالوه پا ميگذاشتند!! و صريحازير

است. تاسف بسی جای "بی غيرتی" ميزدند. تهمت نداشتند سالن ترک
آزادی اين اختياری است. انجمن ها کامال ها انجمن و ها کانون جلسات در شرکت
سخنرانان از دعوت با نمايند سعی و کنند انتخاب را خود سخنران که دارند را
بخشند. تقويت  را نظر  تبادل و بحث  فضای مختلف  نظرات داشتن  با گوناگون 
باشد هدفی چنين به يابی دست راه بهترين ميزگرد انجام که ميرسد نظر به گرچه
سازمان يک دست اندرکار دوستان به آنرا مسئول يک شهروند بعنوان ميتوان و
فرهنگی و  جلسه عمومی يک فضای زدن بهم و داد و ولی جيغ پيشنهاد کرد
فقط اش نتيجه که آورد بوجود می را سالمی نا و فضای مينمايد آزرده را همگان

ميورزيم. مخالفت آن با ما در خيال که است نيروئی تنها بنفع
و کند می و است  کرده  تجربه را کلفتی  گردن  که ست ها قرن  انسانی  جهان
نجات راه امروز تنها است. انسانی عظيم های تراژدی بصورت های آن پيامد شاهد
. است بشر حقوق اعالميه جهانی در مندرج مفاد به و احترام دمکراسی بشريت
آغاز برعکس محل است بلکه پائين به ئی از باال پديده دمکراسی که نکنيم فکر
ارزشی که ميزان و و بس ميباشد شخص خلوت درون انسانی  بزرگ اين حرکت
و چه همسايه / چه همسر / فرزند چه داريم. خود های اطراف حقوق انسان برای
به آزادانه بتوانند حتی مخالفين که سالم ايجاد فضائی مادر توانائی و رهگذر چه

بپردازند. نظر اظهار و فعاليت
اين معجون پذيرش را برای خود روان بيايئد که
احترام تحمل و و با صبر کنيم و دارو آماده هزار
کند جدا که انسانی بسازيم ديواری را حقوق به
سازد رها  نادانی. و  جهل سياهی  از را همگان 
درون و دروغ از – زبان را خشکسالی از را ذهن
فرياد هم با که تا برسد انروز نادانی دشمن از را

ای داد بهار آمد. کنيم :

باد بر همگان خجسته بهاران

خبازيان رضا مهتاب نور ايروانيانزیر مريم           از:

آمد! بهار داد ای
تمام در و تقريبا ميکنم زندگی سن ديگو زيبای شهر در است که سال سی قريب
بصورت و يا مجری و گرداننده بعنوان يا شهرمان فرهنگی اکثرمجامع سالها در اين
که ام داشته باور نگه بر اين را هميشه خود کرده ام. اجرای نقش کننده شرکت
که ميباليدم خود به است . خوردار بر دلچسبی فرهنگی بسيار محيط از شهرمان
دوستان ديدار ولی مواجه است بسيار مرارت و زحمت فرهنگی با امور انجام اگر
آنان لطف بيگاه و گاه همچنين شعور همشهريان و و ادب ميزان کردن وبرانداز
بيرون تن از را آن بسيار های خستگی قولی به و دارد را ها مرارت اين ارزش واقعا
برای احقاق مردم ايران حق به خيزش زمان از که پنهان شما چه از ميکند. ولی
آن ميگذرد – شاهد صحنه های عمر از چند ماهی حقوق مدنی خويش – که
انزوا ميخورد در را به آرامی روحم دارد قول "صادق هدايت" به که ام دردناکی شده
ميکردم سعی و ميزدم  چپ  علی کوچه به را خود ابتدا در  گر چه ميتراشد. و
در شده ولی صحنه مشاهده . کنم سبيلی رد زير را و درشت  ريز های صحنه
که نمود مجبور مرا و لبريز کرد را صبرم متخصصين ايرانی انجمن گذشته جلسه
پيک مجله در همکارم از دوستان مهتاب نور برای زير خود مقاله گرفتن پس با
ام شده مقاله فرستاده جای به آخرين لحظات چاپ در را مقاله حاضر که بخواهم
هنرمند و دوست و صدر علی آقای زحمتکش سردبير از تشکر با برسانند. به چاپ

مطلب: اصل سر بروم بدهيد اجازه جاللی سعيد گرافيستم آقای
عزيزی خانم سرکار  که شد شروع مهرگان سمينار ساليانه جلسه از  مشاهداتم
بنياد ميهمان های صحبت در مقابل بنده ميباشند احترام مورد هم هميشه که
صدای با و برخواستند محابا بی بود نيامده خوش ايشان مضاق به که اصال مهرگان
و بهم ريخت را نظم جلسه ايشان نمودند. صدای ايشان اعتراض به سخنان بلند
چون سرکار خانم هيچ نتيجه نداد البته صد به جوابگوئی کشاند که سخنگو را
به درونی / نگرانی و ابراز با سکوت هم فرموده بودند. بنده ترک را معترض جلسه

پرداختم. خود خوردن تاسف
بود ديگو شهر سن تاون داون در ايران مردم با همدردی انجام مراسم در سپس
داغشان که بحث ديدم را عزيز همشهری و دوست چند گردن بر آمده رگهای که
آنان سوی به يا نياوردن پرچم همگان را چنان بر سر آوردن و خيابان گوشه در
شده سپرده فراموشی به و دارشده خدشه "همبستگی" موضوع اصل که بود کشيده
و سئوالی نوشتم پيک کوتاه در خط و چند نکردم ديگر سکوت رابطه در اين بود.
که جائی تا نگرفتم هم جوابی هيچ متاسفانه که ساختم مطرح پرچم مورد در را
تا رسيد به جلسه گذشته خواند. نمی کسی را ما شک کردم که نکند مجله حتی

انجمن:

نام – سخنرانی  موضوع  انجمن سايت وب بوسيله بار چند که  جلسه اين  در
به سخنران مورد در اطالعاتی – سخنران
بود شده فرستاده اعضائ  برای  ايميل وسيله
با هم بنده داشتند. سخنرانی افراسيابی آقای
احتمالی مطالب کيف و  کم به قبلی آگاهی
شرکت جلسه  در که گرفتم تصميم ايشان 
مخالف احتماال  نظرات شنيدن هدفم نمايم.

                  . بود خودم
    

فلسفه و ايشان با آمد آب در درست از حدسم
پرداخت نظراتش به بيان خود خاص های بازی
بود. در تضاد بنده نظرات با تماميت طبعا که
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پستال، کارت  بنام ديگری  بلند داستان  در شريفيان 
انگليس به سالگی درشانزده  که گويد  می دختری از

آيد گران می بر او آنقدر خانواده شود. رفتار فرستاده می
داشتن عليرغم او گردد. نمی باز وطن به هرگز ديگر که
را ماشين کهنه ای و تنهاست هم باز و چهار فرزند، همسر

در را خويش انزوای تا گذارد می اش خانه حياط گوشه در
های بيجان شعرهای کاغذ از و بپوشاند سقف آهنين آن زير

بسازد. مصور زيبای

را صحبت شود.راننده سر پياده می نشسته جلو آقائی که وی تقاطع پارک ...سر
جلوی صبح گويد:"- امروز می بکند خير کار نبايد که اين از کند و می باز بامن
عقب صندوق بارش را توی شدم پياده داشت. بار کيسه ايستادم که يک پيرزنی
پياده شوم دوتا جوان سوار آمدم بودند.وقتی نشسته جلو بگذارم.دوتا جوان هم
برای شيمی تومان هزار پنج بيست و صبح گويد " می يم"خب." گو شدند. می
برده را ها پول ها تو داشبورد.جوان بودم گذاشته  بودم کرده جور زنم درمانی

بودند...
بار هزار که روزی مجموعه است.در شده منتشر کوتاه داستان مجموعه دو شريفيان از
روايت و خواند که بايد نويسد می را زندگی نامه خود پنجره، داستان کوتاه در شدم؛ عاشق
را خوابش بار هزار هزار ام، افتاده ايران ياد به بار هزار " شنيد. او از را نويسنده يک زيستن

نکرده ام." جوابی پيدا هرگز و ام داده دست از را خودم از هربار کمی و ديده ام

چک اصطالح به دم قسمت و می گذرم گمرک و بازرسی بازرسی خواهران قسمت ...از
گذاشته بار روی قسمت را و ساکم چمدان .باربر دهم می ايران اير به مامور را بليطم اين،
و يکی دوساله بيست زحمت به است کنم.جوانکی می نگاهش شود. رد منتظر است که و
سينه اش ازيقه شده کشيده پوست و است ای دارد.الغر ژوليده اما مشکی و پر وموهای
تومان دو هزار اما گذارد می کاله سرم دارد دانم بهت بدم؟"...می پرسم" چقدر پيراهن...می
خاک عمال و هم می گذرم گمرک قسمت از شود سرازير اشکم که قبل از اين و دهم می را

کنم. می ترک را ايران

معرفی کتاب          
ايروانيان مريم            از:

شدم عاشق هزار بار که روزی
روح انگيز شريفيان  اثر

روحوضی قديمی نوارهای آن از يکی ، بلند آن وصدای است روشن صوتش ...ضبط
همشکل و همرنگ تقريبا همه که  ها اتومبيل البالی ساير از را است.اتوموبيل 

راند... می جلو به داغان و درب همه و هستند

را  آن به عشق اما کرده ؛ وطن ترک بناچار سال سی از که بيش است مهاجری  راوی
راهوار پای يا او نيست؛ اراده به که است کشيدن نفس مثل خود دارد. جان پود و تار در
الجرم مانند و می احساسش راکد خودش و بکشد وگرنه خود يدک با جا بايد همه که

نابودی. به محکوم

درخشيده خوش  اخير دهه دو در که مهاجراست تبارنويسندگان از شريفيان مهرانگيز 
بلند" چه شده.داستان وبارها تجديد چاپ قرارگرفته و عام اقبال خاص مورد او آثار است و

گلشيری  بنياد هوشنگ سال  از بهترين کتاب ١٣٨٢ برنده درسال رستم" ميکند باور کسی
خانه بزرگ ها، مادر و ها پيشين؛ پدر بزرگ سرگذشت نسل های نيز رمان در اين گرديد.
کردند می کنار هم زندگی در نسل ها بست که های بن کوچه درند شت و و بزرگ های
که در سفری است زنی کالم جانمايه کودکی استوار و پاک های عشق شود. می روايت
گويدو می و يکنواختی زندگی خواسته خود انزوای از می رود، که سنگين درقطاری دراز
خويش وپود وجود تار در عشق را هم تنيده آن و خاطرات در مالوف وطن پيوند با نياز

احساس می کند.

يک مغازه شده، دم و مهمی بزرگ بازار خودش برای حاال که تجريش بازار ....در
ميانسال آقای  خواهم. حاج می  روحی بشقاب ايستم.  می  فروشی مس  و روی
کند. می اعالم فايو فورتی وقيمت را پيتزا؟" نيمرو يا پرسد:"برای فروشنده می
ها ساعت خواهد می هستند.دلم آب ور آن همه هايش .بچه است بلد انگليسی

کنم.... تماشايش و بايستم
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زیر نظر مریم ایروانیان

باز نوروز آمد از ره دور               برگ گل ريخت در گريبانم
خوشه ياس های عطرآگين              سر کشيد از فراز ايوانم

دست  بازيگر  نسيم بهار               شانه بر گيسوی درختان زد
باد با زخمه های شور و نوا           چنگ بر ساز باغ و بستان زد

موج زد زير تاقی تاريک              عطر محبوبه های سبز و سپيد
باز آن نغمه گر قناری شاد             گفت در گوش گل فسانه بيد

برگ ها دست بر دعا خواندند          نغمه شان با شميم گل آميخت
در رگ هر نهال زنگاری              خون گرم جوانه شور انگيخت

با سرانگشت مهر بر در زد             پير دير آشنای پيک بهار
" از چه خامش نشسته ای برخيز       قفل بگشا زلب ترانه بيار

خلق گويند شاعری خاموش             کنج اين خانه آشيان کرده
دوست در انتظار آمدنش                او رخ از دو ستا ن نهان کرده."

با بهاران سخن نخواهم گفت            داستان نگفته را مانم
خاک بر ديده و دهان دارم              گنج در خاک خفته را مانم

مرغ بی آب و دانه در قفسم            کس نگيرد به گوش فريادم
در خزانی که چيره بر دل هاست      نغمه خوانی برفت از يادم

مريم ايروانيان                                                                      

  

عید بر عاشقان مبارک باد
چمن و بهار خرم طرب و نشاط هستی

صنم وجمال خوبش، قدح و دراز دستی

زمن گل است والله که سمن نمود کاله
هله سوی بزم گل رو که به بزم می پرستی

پی شکرسرو وسوسن چو شکوفه صد زبان شد
سمن از عدم روان شد؛ تو چرا فرو نشستی

گل سوری از عيادت پرسيد زعفران را
که:" رخ از چه زرد کردی زخمار سر به مستی؟"

به جواب گفت او را که:" ز داغ عشق زردم
تو نيازموده ای غم زکسی شنيده استی."

به شکوفه گفت غنچه زچه روی بسته چشمی
به جواب گفت خندان بنه آن کاله دستی

به جواب گفت اين خو که تو داری ای جفاگر
نه سقيم ماند اينجا، نه طبيب نه مجستی

هله ای بتان گلشن به کجا بديد شش مه
به عدم بديم  ناگه ز خدا رسيد دستی

تو هم از عدم روان شو به بهار آن جهان شو
ز ملوک و خسروان شو که مشرف الستی

ز بنفشه ارغوان هم خبری بجست آن دم
بگزيد لب که مستم به سر تو ای مهستی

چو بديد مستی او حرکات و چستی او
به کنار در کشيدش که از اين ميانه جستی

بنگر سخای دريا و خموش شو چو ماهی
برهان شکار دل را که تو ازبرون شستی

                                               موالنا جالل الدين محمد بلخی
                                                         

مريم ايروانيان      
که:" رخ از چه زرد کردی زخمار سر به مستی؟"
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محمدرضا عالی پيام يکی از طنز پردازان مطرح ايران است. او بقول خودش 
"بچه ناف تهرونه. تو محله گذر لوطی صالح به دنيا اومده و تو گود زنبورک 
فارغ  او  شده."  بزرگ  (شاپور)  خان  ميتی  خيابون  تو  و  رفته  مدرسه  خونه 
التحصيل رشته گرافيک از دانشگاه تهران است ولی در سينما بيشتر فعاليت 
حرفه ای خود را گذرانيده است. او اشعار طنز خود را با امضای هالو ارائه می 
کند. هر چند اشعار جدی او اغلب با ديد تيز و لطيف کمتر از اشعار طنز او 
نيستند ولی به قول خودش همه خواهان شنيدن اشعار طنز او هستند و 

اشعار جديش روی دستش باد کرده. 

در پسين روز های صبح بهار              برگ ها در هجوم پائيزند
زرد ها روی شاخه می مانند               سبزها روی خاک می ريزند

جای عطر گل اقاقی و ياس          بوی خون در فضای اين شهر  است
گوئی احساس سر بلندی و اوج          با تمام درخت ها قهر است

از کف سنگفرش هر کوچه              خون ناحق الله را شستند
غافل از اين که در تمامی شهر         سروها جای الله ها رستند

شب به شب روی شاخه هر سرو      قمری و چلچله هم آواز است
بانگ اهللا و اکبر از هر سو              نغمه ساز است و نغمه پرداز است

هر دهانی که بوی گل می داد        دوختندش به نوک سوزن ها
بوی گل شد گالب و جاری گشت    از دو چشم خمار سوسن ها

ناله پر شرار مرغ سحر                 معنی اش  ارتداد و بی دينی است
در زمستان ذوق و انديشه            سبز بودن چه جرم سنگينی است

ساقه هائی که سبز تر بودند         سرخ گشته به خاک غلطيدند
باقی ساقه ها از اين ماتم             برگ های سياه پوشيدند

نخل را کنده بيد می کارند           بيد مجنون کجا ثمر بدهد؟
ای که بر روی ماه چنگ زدی      "باش تا صبح دولتت بدمد."

                                                    محمد رضا عالی پيام

با دوتا گوشم شنيدم شيخ شهر
                            روز جمعه بر فراز منبری

شيره ها را خورد و حکمت در نمود 
                  گفت ای شيره سراپا شکری

بعد از آن فرمود اين توفان وسيل
                       در اروپای به اين پهناوری

هست از بی بند وباری زنان
                            بی حجابی لخت و عوری دلبری

گفتم ای شيخ اجل صد آفرين
                             بر چنين کشف ثقيل الباوری

مانده ام انگشت بر لب از کجا
                           کرده ای اين کشف؟ خيلی محشری!

اين چنين کشف هوا پلتيک را
                           ثبت بايد کرد ثبت محضری

تازه فهميدم شقيقه با گوزن
                               ربط دارد در بالد کافری

تخم کفتر خورده ای ای ناقال
                            کاين چنين افکاررا می پروری

من گمانم وحی بر تو می شود
                          مرگ من؟ جون پری! پيغمبری؟

پس اگر نه اين همه اسرار را
                           از کجای خويش در می آوری؟

من شنيده بودم اين حرف ظريف
                       هر کجا جنگ است در هر کشوری

پای يک زن در ميان باشد ولی
                         نه امور جوی و باال سری

اين اگر می باشد استدالل تو
                             بهتر از هرکس تو خود مستحضری

خشکسالی در بالد مسلمين
                         ازگناه چادر است و روسری

رودها خشک و درختان زرد رو
                       مرد گاو مش حسن از الغری

تا نبارد برف و باران از هوا
                        در هوای سرد ماه آذری

امر کن زن ها کمی شل تر کنند
                         روسری را اين وری يا آنوری

تا مگر باران ببارد بر زمين
                          محض ابروی زری خال پری

بعد از آن درويش کن تو چشم را 
                        يا نگاهش کن به چشم خواهری

تاکه ديدی سيل جاری شد بگو
                          بس کنند آن عشوه و افسونگری

روی خود محکم بگيرند آن چنان
                      کاسمان وا ماند از سيل آوری

گر چه با اين حرف ها شيخ کبير
                       آبروی شيخ ها را می بری

ليک ممنونم برای طنز ما
                          دمبدم مضمون نو می پروری

حال می فهمم چرا اشعار من
                         هر کجا دارد هزاران مشتری

شيخ اگر کفر است هر چه گفته ام
                     کفر ما ها را تو در می آوری

خر تصور کرده ای اين قوم را
                      يا که خود بل نسبت خر ها خری

گر شود سوراخ سقف آسمان
                        اين چنين بايد بگيری پنچری!؟

بنده می پنداشتم هالو منم
                          تو که از هر هالويی هالو تری!

                                               
     محمد رضا عالی پيام (هالو)
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شبکه ی زنان، خبری ی شبکه است، فعال جنوبی آسيای در که ها در رسانه
نوبليست، زنان ابتکار زنان، در مسائل سازمان ملل مشاوران از زنان فرهنگی چند
همبستگی بشر، حقوق سازمان ديدبان زنان زنان، بخش برای امن جهان کمپين
مرز، بدون شناسان جامعه سراسری سازمان سکوالر، برای جامعه ی بين المللی
سازمان گابريال، سازمان بيسيک، ی خبرنامه زن، روز ی کننده سازمان هماهنگ
در زنان ملی حقوق سازمان کانادا، مهاجرين سازمان اونتاريو، فيليپينی در زنان
حقوق انجمنی برای دفاع از فرانسه، سراسر در برگيرنده دهها گروه فمينيستی
مناطق ترين وسيع که از ميدی پيرنه منطقه فعاالن فمينيست در توسط که زنان

هماهنگی  سازمان زنان، حقوق ١٣ برای مجمع است،  شده تشکيل فرانسه است
جهانی فرانسوی راهپيمائی بخش بارداری، ضد و جنين حق سقط برای ها انجمن
مانيفست زنان،  المللی بين حق برای اتحاد فقر، و خشونت عليه برای صلح، زنان
انجمن بودن"، فمينيست "جرات انجمن تسليم"، نه و فاحشه "نه انجمن ها، آزادی
برلين، ی بيانيه زنان، سازمان حقوق "گسست"، فمينيستی  شبکه ،" زنان "نگاه

المللی  بين "خانه دارد، بر در دنيا در را زنان ٣٦ موزه که زنان های موزه شبکه
مرکز  است، شکل گرفته زنان ٤٠ سازمان از با همکاری بيش رم "که در شهر زنان
از که النگر شهر بولزانو آلکساندر زنان بنياد فلورانس، آلبالو باغ زنان، های ايده

ايل  فرهنگی زنان انجمن است، برخوردار اروپا ی مجلس ۱٨٠ نماينده حمايت
سياهپوش زنان زنان، اقدام اتحاديه رم، شهر زنان انجمن ورونا، آريانناشهر فيلودی
مردمی تاتر فمينيستی، ابتکار در سوئد، برای زنان" "زنان بنياد اسپانيا، مايورکای
ی برنامه دموکرات، زنان تونسی عضو، انجمن هزار دو و چهل با سوئد سراسری و

جنوب،  و شمال و غرب ٦٠٠ سازمان، تشکل آفريقای از متشکل کالفرنيا زنان
اس. ام ی فمينيستی و دمکراسی و نشريه صلح برای کمپين

از خواه، برابری و فمينيست کنشگران و  زنان جهانی سازمانهای حمايت اعالم
اطالعات برای دارد. ادامه ايران" در جنسيتی برابری و "آزادی المللی بين کمپين

کنيد: مراجعه کمپين اين سايت به توانيد می بيشتر

برابری از سايت برگرفته                   www.irangenderequality.com

 بهمن ۱۳۸۸

در ایران جنسیتی برابری آزادی و
٨ مارس  در جهان زنان همصدایی

                                                                                    سارا مقدم

در ايران" به جنسيتی برابری و شعار "آزادی با زنان، جهانی چهل سازمان معتبر
دموکراسی  به نيل برای ايران زنان تالش روند تا از می ٨ مارس ٢٠١٠ استقبال

کنند. حمايت برابری و
ای بيانيه  انتشار با ايران" در جنسيتی برابری و "آزادی کمپين گذشته روز 
همبستگی در اعالم اين کرد اعالم سازمان، چهل اين اعالم همبستگی ضمن
در زنان فعاالن حقوق از که است ايرانی بوده زن کنشگران از پی دعوت گروهی
خستگی تالش ايران و در جنسيتی نابرابری برابر در اند دنيا خواسته جای همه
هايی برنامه ترتيب دادن با اين تبعيض سکوت نکنند و رفع ايران در زنان ناپذير
به آنها از حمايت ايران، ضمن اعالم همصدا با زنان سال ٢٠١٠، ٨ مارس در

کنند. اعتراض تبعيض اين
از  ٧ ماه گذشت از "پس است: آمده کمپين اين عمومی فراخوان از بخشی در
جنبش مردمی، آغاز و ايران جمهوری رياست انتخابات دوره برگزاری دهمين
و بيشتر با سرکوب ايران مردم خواهی دموکراسی روزافزون مبارزه گسترش
بازداشت، فيزيکی، و روانی اعمال خشونت های است. شده مواجه تری خشن
عليه خشونت دايره اعدام های سنگين از زندان تا صدورحکم و تجاوز شکنجه،
زن نفر حاضردهها حال در است. داده افزايش را ايران سياسی و مدنی فعاالن
و مدنی و فعاالن زنان، جنبش سبز، جنبش دانشجويی فعاالن جنبش از اعم
های نام روز هر اند و دريافت کرده سنگين حکم های يا شده و بازداشت سياسی
اين شرايط، در کند. می تر طوالنی سياسی را و ليست محکومان مدنی ای تازه
فعاالن بويژه و سراسری  جنبش در فعال زنان دستگيری گسترش  با همراه
همچون جنسيتی تبعيض  مروج  قانونی های اليحه تصويب طرح زنان، حوزه
سال امين سی در ترتيب، اين به گرفته است.  سرعت خانواده حمايت اليحه
را زنان عليه سال تبعيض سی امين از زنان، ما رفع تبعيض کنوانسيون تصويب
پنج، عالوه به پکن اجالس سال پانزدهمين آستانه در کنيم. می طی ايران در
از تبعيض رفع برای خود تعهدات از هيچيک به ايران دولت (٢٠١٠ (مارس

است." نکرده عمل زنان
"در اند: داشته بيان چنين را جهان زنان از دعوت علت ايرانی زن کنشگران
برابری خواه و آزادی زنان همبستگی جهانی همه گسترش شرايط حساس، اين
حمايت گرو در برابر، حقوق مدافعان ديگر و شان ايراني خواهران با جهان طلب
حقوق های جنبش  است.  ايران مردم خواهی دمکراسی جنبش  از  گسترده
و گويند می سخن جهان مردم و مردم خود با هاست سال ايران در مدنی
برابری و آزادی تا مدافعان اند خويش گشته خود رسانه جهان سراسر در اکنون

فراخوانند." همبستگی به را
خواسته برابر حقوق مدافعان و ها فمينيست زن، کنشگران از فراخوان اين در
اعتراضی و حمايتی های برنامه ايران"، در جنسيتی برابری و "آزادی شعار با شده

دهند.  ترتيب امسال ٨ مارس در
"سازمان از: اند عبارتند داده مثبت پاسخ فراخوان اين تاکنون به که سازمانهايی

دارد،  فعاليت و عضو جهان ٧٠ کشور در که ولوم، اسالمی"، قوانين تحت زنان
برای زنان سراسری سازمان زنان، حقوق مدافع زنان جهانی ی شبکه "آويد"؛

شاغل  ی زنان اتحاديه "سوام" در دنيا، ۱٨ سازمان صلح شامل حقوق، توسعه و
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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 (شماره۱۲۷) آينده نشريه برای

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

(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی
مارچ تا ٢١ ٢٤ فوريه از     (Self (the remix) تئاتر
342-7395 (619)    ٧٣٩٥-٣٤٢-٦١٩ اطالعات:

The 10th Ave Theatre
930-10th Ave, San Diego CA 92101      با سوری  چهارشنبه
متخصصين ايرانی انجمن و ايران همکاری خانه

١٦ مارچ از ساعت ٦ بعد از ظهر  شنبه سه
Bahia هتل مقابل  Mission Bay Park

ايرانی  متخصصين انجمن و ايرانيان فرهنگی نوروزی کانون جشن
 Del Mar هيلتون هتل در ٢٠ مارچ شنبه

 ٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ تماس::  تلفن

چهارشنبه ٢٤ مارچ   Football Under Cover نمايش فيلم
در  از ظهر ٦:٣٠ بعد ساعت

 San Diego Public Library - Auditorium- Third Floor
820 E Street. San Diego    Free (First come, First Served)

ايرانی  خانه ايران و انجمن متخصصين همکاری بدر با سيزده
 Ski Beach, Mission Bay  ٤ آپريل از ساعت ١٠ صبح در يکشنبه

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

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

(٨٥٨) ٠٣٣٦-٦٥٣ تماس تلفن

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ سن دیگو مدرسه ایرانیان

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 

ايرانيان مدرسه محل در ظهر ۱۲ ۷ مارچ از ساعت ۱۰صبح تا يکشنبه بازار خيريه

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

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

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

ماه هر شنبه اولين ماهيانه جلسات

(۶۱۹) ۲۳۲- (IRAN) ۴۷۲۶ :ایران خانه
پارک بعدازظهر. بلبوا ۱۲ تا ۴ ساعت از ها يکشنبه
در خانه ايران در محل مارچ ۲۱ يکشنبه ايران روز

ظهر از بعد ساعت ۱۱ تا ۵  Balboa Park از

(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

PAAIA پایا
Public Affairs Alliance of Iranian American

www.paaia.org

  NIAC نایاک
National Iranian American Councel

www.niac.org

دیگو سن مدرسه ایرانیان نوروزی جشن
مارچ ۱۴ یکشنبه

۳ تا ۶ بعد از ظهر  ساعت از
الهویا موزه سالن La Jolla Contemporary Museumدر

700 Prospect St، La Jolla, CA 92037

نوروز از استقبال مراسم
رنگ کردن مرغ و ختم کاری سبزه

۷ مارچ  یکشنبه
محل  در ۹:۳۰ تا ۱۲ ظهر ساعت از

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

ملی های رقص آکادمی

Dance Company, Mira Mesa در رقص کالسهای
٤-١ بعد از ظهر  ساعت از يکشنبه روزهای
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چندان "آينده" تفاوت يا "حال" زمان و بودند اينده راه هادی "گذشته ها" يعنی
روز  ارزشهای ديرين های روش سنتها و ادامه ثبات و نداشت. گذشته با  محسوسی
تا ميشدند تربيت می بايستی پسرها پيشرفت. و و تحول تغيير نه ميشدند محسوب
شاگردان خود بشوند. مادران می بايستی چون دخترها نيز و پدرانشان بشوند بمانند

بزرگترها يا قدما از وار طوطی و داشتند قوی حافظه که بودند آنهائی مدرسه در ممتاز
طالب مخترع و و مبتکر دارای مغزهای که آنهائی از نه الزاما ميکردند، تبعيت معلم ها يا

قرار بزرگترها مورد شماتت حتی کنجکاو کودکان که بسا بودند. چه پرسش و آزمايش
در ای عده که هنوز جهت نيست کنند. بی می را "سئوال پيچ" چرا آنها که ميگرفتند

فشاندن"! جان ما از يک اشاره، به او هستيم، از مطيع رهبر "ما که معتقدند ايران

و کودکان را در هائی ديدگاه يا ارزشها چه آموزشی روشهای درسی و مطالب -٣
نوجوانان بوجود مياوردند؟           

به  و انتقاد بحث و و پرسش آزمايش و ميگرفت خطابه صورت راه تدريس ار  روش
را حفظ طبيعی علوم فيزيک و و شيمی فرمولهای آموزان ميگرفتند. دانش ندرت انجام

رشته دانش آموزان کنند. آزمايش يا ببينند را تدريس مورد اشياء که بدون آن ميکردند
آنها آن که حفظ ميکردند بدون را مختلف ممالک و جغرافيای و تاريخ ادبی اشعار های
آن به سراسری کنکور چون امتحاناتی در شدن قبول برای آموز دانش آنچه بفهمند. را

و ساير کتب قرآن خارجی يا فهميدن زبان به تکلم بود نه قدرت قوی نياز داشت حافظه
دينی.                     

آنها را با نوع  بود داده شده شما به که تربيتی نوع در و تعمقات تفکرات  حال پس از اين
تا ببينيد به و ميشود مقايسه کنيد يا شده داده در آمريکا فرزندان شما به که تربيتی

فرزندانتان با هستيد گذشته ايران اجتماعی محيط و مدارس محصول که شما اندازه چه
اين در داريد. فرق اند يافته آمريکا پرورش در محيط و اند رفته آمريکائی مدارس به که

به ميتوان را مهمی نکات ولی مختصرا اين تفاوتها اشاره کرد همه به نميتوان کوتاه مقاله
هستند. شما فرندان مبين مشکالت که آورد نظر

آمريکائی و نه از اسالم. دانش آموزان در مدارس هست خبری شاه از نه در آمريکا اوال،
خوانند! نمی را ملی يا شاهنشاهی سرود و ميکنند ياد وفاداری سوگند آمريکا پرچم به

خاکی، کره اين همه مردم تقريبا از است متشکل ای جامعه که آمريکا ميگيرند ياد آنها
مقابل قانون در هم شان با و جنس زبان و و مليتشان قوم نژاد و از مردم صرفنظر و

است. آسيائی يا آفريقائی نژادهای مافوق و برتر آريائی نژاد که گيرند نمی ياد آنها برابرند.
خصوصيات آمريکائی اين مدارس ولی دارند وجود آمريکا در مذهبی نژادی و تعصبات

حفظ محيط زيست و بشر حقوق و آزادی و دموکراسی نميدهند. ياد به دانش آموزان را
يک و يکسان سراسر آمريکا در مدارس اگرچه همه و دارند درسی وجود های برنامه در

تربيت و در تعليم مهمی ارزشهای دمکراسی و فرد حقوق کلی ولی بطور نيستند فرم
ميشوند. محسوب ها آمريکائی

می يابند) يا ) اند پرورش يافته و بازی نسبتا آزاد در محيط شما برخالف شما فرزندان
کمتر خيلی نسبی يا بطور وجود ندارد يا بزرگترها باالسرها و آقا از معلم و ترس که

اند شده تربيت خطا و آزمون روشهای با آمريکا آزاد نسبتا محيط در که کودکانی . است
نکنند.      از شما تبعيت الزاما و ميکوشند مستقال  نه فکر کنند

ميدهد. افراد آمريکا در فلسفه اختيار به را خود ايران جای در جاری جبر ثانيا، فلسفه
و هستند قدرتمند) يا مقابل قانون (نه اشخاص ثروتمند در وظايفی و حقوق دارای

هویت    در نقش تعلیم و تربیت
پور فتاحی                                                       احمد

مقدمه

جهان  کشورهای ١٩٧٩ به انقالب بعد از ايرانی مهاجرين کل تعداد از آمار دقيقی گرچه
سی سال طول ميليون ايرانی در يک از بيش که ميرسد ولی اينطور بنظر وجود ندارد

در سبز کارت داشتن با بعضی و اند شده آمريکا تبعه برخی اند. شده آمريکا ساکن اخير
شوند آمريکا محسوب می به اول مهاجرين نسل افراد که اين کشور زندگی ميکنند. اين

نوه فرزندان و "مزيت" را بر اين ميشوند يا و اند شده روبرو آن مشکالتی که با از صرفنظر
محکم های ريشه دارای که دارند مهاجر به آمريکا) ايرانيان سوم و دوم (نسل خود های
آمريکا محيط با سازش و سوم دوم های نسل برای در حاليکه هستند. (ايرانی) فرهنگ

ديدگاههای و ارزشها بين اختالف از است ناشی عموما که دارد را خاص خود مسائل
ميکنند. کسب آمريکا محيط در مدارس و در آنها تربيتی که و تعليم نوع با والدين

بر و دارد وجود نسلها بين که تفاوتهائی ولی است اول نسل با سخن روی مقاله اين در
نکات اين تذکر است. هدف از بحثی قابل موضوع نيز سوم اثر ميگذارد و دوم نسل روی

آمريکا فرزندانشان در اجتماعی و علل مشکالت روانی به والدين بيشتر ساختن آگاه
به و سپس شده مطرح ايران در و تربيت تعليم به نوع راجع سئواالتی ابتدا در ميباشد.

داده توجه اينجا پرورش و آموزش نوع تفاوتهای آن با و آمريکائی تربيت و تعليم نوع
است. شده

آمريکا) به مهاجرين ايرانی اول (نسل مادرها پدرها و با چند سخنی
مهاجرين سوم و دوم نسل مسائل زمينه در

ياد شما را به متوسطه ايران چه چيزهائی و که در مدارس ابتدائی بخاطر مياوريد آيا -١
دادند؟ می

سالطين تاريخ پرگهر، مرز ای ايران ای مباد، من تن نباشد ايران چو ميهن، شاه، خدا،
تعليمات  داريوش)، کورش و بزرگداشت گذشته (مخصوصا بيشتر يا ٢٥٠٠ سال در ايران
فتح و اهللا نصرمن اهللا، اله اهللا اکبر، ال اهللا، علی توکلت عربی، زبان شرعيات، و قرآن دينی،

آن. نظائر و ماشاءاهللا قريب، انشاءاهللا،

و کودکان بر ذهنی های تلقين نوع تعليم و تربيت يا اين تاثير که ميدانيد آيا -٢
نوجوانان چه بود؟                                  

ناسيوناليسم (مليت پرستی، سنت تحت تاثير عقايد شديد پذيری تاثير سنين در آن شما
اين ميگرفتيد. قرار و مذهبی) ناسيوناليستی از اعتقادات (ترکيبی فاشيسم و گرائی،
که ميآورد بوجود بصورت ناخودآگاه افرادی را آن عصر از جوانان بسياری ئولوژيها ايده

و اشعار دينی و ملی های مغزشوئی بودند. بر اين ايران فرهنگ های گذشته در غرق
سنت بسوی محافظه کارانه چرا گرايش که ديد خواهيد بيافزائيد و ايران را غنی ادبيات
مختلف درجات به بينانه واقع غير و غلط تصورات و بافی خيال و دور های گذشته و ها

دارد.  وجود پرورش و آموزش نوع آن بين محصوالت در
هائی نشانه همه پدر مدرسه و مدير معلم، و شاه خدا، زمان، های آن تحصيلکرده ما برای

چون و بدون پرست می بايستی وطن و خداپرست ايرانيان بودند که ما مطلق از قدرت
استبداد و و بدبختی فقر ايران از نجات راه ما های نسل تبعيت ميکرديم. برای آنها از چرا

بتواند "عادل" قدرتمند و فرد يک که بود اين در اجنبی" حاکمه "مزدور هيئت ظلم و
شخص آن از ملت را انتقام و آيد کار بر سر و خود کند قمع و قلع را و فاسد ناپاک افراد

ديکتاتور و بين برود از ديکتاتور بعبارت ديگر، يک بگيرد. و ظالم زورگو اشخاص يا
دست و چپی دست افراطی ايدئولوژيهای به گرايش فکر طرز اين آيد. کار سر بر ديگری

ميکند. را تجويز ميکرد و راستی
            

روسای يا خوانين معموال زمان که اين قدرتمندان بود اين نميدادند ياد ما به که چيزی
بر نزاع به بيشتری مال و قدرت کسب برای هم با که بودند مختلف طوايف و قبايل

بمعنای دموکراسی بود. مردم اجتماعی و فردی حقوق نبود مطرح که آنچه و ميخواستند.
که هست) (و بود ايت اهللا يا شخص شاه اين وجود نداشت. جامعه ايران امروزی آن در

تربيتی.    فلسفه و اجتماعی نظام نه ميگيرد) (و موجب نفرت قرار ميگرفت
بشود گذشته نسل مانند به اينده نسل که بود اين تربيت و تعليم نوع اين نهائی هدف
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نهی از و بمعروف امر ندارد. را ديگران خصوصی و شخصی مسائل در دخالت کسی حق
عموم نمی مطلوب افراد ديگر امور در مداخله و فضولی و مرسوم نيست آمريکا منکر در

باشد.                               
و ايدئولوژيکی های مغزشوئی و دينی تعليمات و غزليات و شعر آنهمه بجای ثالثا،

ميشود داده ياد به آنها ميگيرند. ياد را تکنولوژی و علوم در مدارس آموزان دانش سياسی
آزمايش کرده و تحليل و تجزيه و هر پديده ای را کنند شک ای پديده صحت هر در که
مسلم ) تلقی فکر (عقيده يا آزمايش علمی شان آنرا بصورت يقين نتيجه از پس کنند. و 
يا به اختراع موفق علمی های زمينه در شايد تا پردازند به ديگر های به آزمايش و نکنند

به جبری) و قشری (نه علمی تفکر طرز آمريکائی مدراس در ديگر بعبارت بشوند. ابداع
ميشوند.    تشويق اين مدارس آزاد در فکر و ابتکار و نوآوری ميشود. دانش آموزان ياد داده

حکمفرما عمل" طريق از يادگيری " و پراگماتيسم فلسفه آمريکائی مدارس در رابعا،
حائز ميسازد آماده بشر پيشرفت افراد را برای که تخصصهائی تحصيل و کار است.

که آماده ميکند را نسلی هر نگر آينده پويا و جامعه يک است. ای فوق العاده اهميت
بسوی جلو حرکت و زندگی در مداوم تغيير بکوشند. شان جامعه و خود برای پيشرفت

اتفاق گذشته در که تکرار آنچه و تحرک عدم ايستائی، ميشوند نه محسوب زندگی روند
نيستند.    مقبول آمريکائی جامعه و مدارس در افتاده است. گذشته گرائی

               
گناه  و شرم احساس و ايران را در موجود جنسی و محدوديتهای قيود آن شما  فرزندان

با که آزادانه دارند فرصت در آمريکا نميگيرند. دختران شما فرا روابط جنسهای در را
که جنسی آموزش و رشد طبيعی و بلوغ سن به رسيدن پس از و کنند معاشرت پسران

باشند. خود آزاد جنسی اميال ارضاء در ميشود تدريس معموال مدارس از بسياری در
برخی نيز گاهی کنند و انتخاب خودشان را خود همسر کوشند عموما می شما دختران
بسياری حقيقت در باشند. مستقل خود زندگی در و نکنند ازدواج که گيرند می تصميم

نتيجه و در کنند پيدا را دلخواه خود همسر موفق نميشوند مهاجر دوم جوانان نسل از
مهاجرين ثقيل است اول نسل برای اين مسئله هضم گرچه ميمانند. بدون همسر باقی

که در زيادی تحوالت گردد. نسل اول فکر ناراحتی نبايد موجب فردا و امروز دنيای ولی
تحت سخت را خانواده بنياد صورت گرفته و يکم بيست و بيستم قرن در بشر زندگی

تنهائی و به آزادانه ميگيرند تصميم خانمها از بسياری که بحدی تا است قرار داده تاثير
زندگی مسئوليتهای و تعهدات قبول خود را بر شخصی پيشرفت و کار و کنند زندگی
به و مختص و جهانی است عمومی خانواده نهاد در تغيير خانوادگی ترجيح دهند. اين
نيز مهاجر جوانان شامل حال کلی تغييرات اين فقط آمريکا نيست. به مهاجرين وضع
. ميشود.                                                                                       
اين بايد انقالب اسالمی از بعد آمريکا مهاجرين به اول نسل ايرانی و مادرهای پدرها
قوی هايشان باحتمال نوه يا فرزندان که بپذيرند باشد تلخ است که ممکن را واقعيت

جامعه جذب که آن است مهمتر کنند و برايشان زندگی در ايران توانست نخواهند
از کشورهای مختلف مهاجرين خود ساير آمريکائيها که مثل کنند و سعی آمريکا بشوند

طول بکشد نسل ممکن است چند آمريکا به ايران از کنند. اين سفر هستند زندگی
تغييراتی بايد که مواجه ميشوند واقعيت اين با فرزندان شما مدت اين طی در و

زندگی خود "وطن" از در خارج آسودگی خاطر تا بتوانند به آورند بوجود خود در را
کنند.                                 

مادران  و پدران اينجا است که در مهم است و فرهنگی فوق العاده هويت  مسئله
کنند، نبايد تقويت فرزندانشان را در ايرانی بکوشند هويت بايد که حال عين ايرانی در
هويت نباشند. آمريکائها ساير سوم مهاجرين بمانند و دوم نسل که باشند داشته انتظار

بتوانند آنها فرزندان تا بگيرد را مطلق "ايرانی" هويت جای بايد تبار" ايران "امريکائيان
آورند. بوجود خاصی هويت برای خود اند کرده آمريکا مهاجرت به که ديگر اقوام مثل
آمريکائی فرهنگ وارد را فرهنگ ايرانی های مثبت جنبه ميکوشند که حال عين در

نباشند. "ايرانی خالص" ديگر فرزندانشان که باشند داشته آن هراس از ولی بکنند
اجتماع) (نه اوال فرد و فردا شده امروز و جهانی دنيای صنعتی در که است آن واقعيت

يکديگر با مختلف مذاهب و و ملل اقوام از افراد و ثانيا ميگردد فراوانی اهميت دارای
خواهد و داشته فرق ما قديمی ها نوی بوجود مياورند که با جهان دنيای و آميزند می

داشت.                                                                  
ملی غرور در اندازه بيش از ايرانيها ما از برخی که کرد توجه نيز بايد نکته باين خاتمه در

نمی آمريکائيها ساير که می باليم حدی تا خود ايرانی بودن بر و کنيم می اغراق خود
به بايد مهاجر نسل دوم ايرانی يک فرد که حال در عين بپذيرند. بفهمند يا آنرا توانند

نبايد فکر همچنين ولی نکند شرمندگی احساس آن از و باشد آگاه خود هويت فرهنگی
گاهی هستند. ملل ديگر و از اقوام برخی از و باالتر بهتر نژاد آريائی های ايرانی که کند
که می ورزند مباهات خود بودن ايرانی به آنقدر ايرانيان از برخی که می شود مشاهده

شايد افراطی )هستند. آنها (ميهن پرست که را ايجاد ميکنند شبهه ديگران اين ذهن در
بکنند. گذشته سال سی در ظرف ايرانيان را به تحقيرات موجود نسبت جبران اينکه برای

کرد خواهد کمک جوانان غنی ايران به و پذيرش فرهنگ بينی واقع بين تعادل حد
سوم نسل خود يعنی فرزندان بگيرند وبرای آمريکائی جای جامعه زودتر در هرچه که

باشند. بهتری های سرمشق

آمريکا يا  به مهاجر ايرانيان اغلب چون که کرد توجه بايد نيز نکته باين  در ضمن
اند آمريکا آورده به با خود ثروتهای زيادی را يا اول هستند و طراز کرده های تحصيل
درخشيد خواهند ايرانيان از برخی ای رشته و سطحی هر در که کشيد نخواهد طولی
با شخصی پيشرفتهای آنها بعلت فرزندان و سوم و دوم نسل های ايرانيان تدريج به و
خود بودن تبار ايرانی بحق به که ميتوانند شد موفقی خواهند آمريکائيهای خودشان

کنند. مباهات و افتخار
                                           احمد فتاحی پور

و گرفته تماس اين مقاله با نويسنده ايمل از طريق پيک ميتوانند محترم خوانندگان
ميان بگذارند. در خود را مستقيما با ايشان يا پيشنهادات نظرات

afattahipour@gmail.com

و ايران سوتا، های مينه دانشگاه تربيتی در بازنشسته علوم پور استاد فتاحی احمد دکتر
شهر در اخيرا ايشان باشند. اجتماعی می و تربيتی زمينه علوم در کتابهائی مولف مالزی،

اند. شده ساکن ديگو سن
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منطق می باشد. بر پايه يک پازل باشد, می معروف نيز چين اعداد به جور سودوکو که همچنين

نيز  جدول اين باشد, که خود می ای جدول ٩×٩ خانه ١ تا ٩ در کردن اعداد وارد بازی از اين هدف
فرض  پيش عنوان به اعدادی است که در اغاز شوند, می ناميده ناحيه جدول ٣×٣ که ٩ زير شامل

١ تا ٩  اعداد تمام ناحيه بايد شامل ستون و هر سطر, می گيرند. های جدول قرار خانه بعضی در
پازل اين چند باشد. هر می منطق بردن کار به و حوصله به نياز پازل تکميل باشد. برای تکرار بدون

مستمر  طور ان به انتشار يافت, ولی ١٩٧٩ انتشار در سال امريکايی پازل مجله يک در بار برای اولين
به  سرگرمی سال ٢٠٠٥ اين در ١٩٨٦ و در به ژاپن گردد می بر مرتبه نخستين گير برای پی و

يافت. دست جهانی محبوبيت

و يافته است قابل توجهی فکری مقبوليت جدول يک عنوان کشورها به در تمامی بازی امروزه اين
يافت که می توان را مجله پازلی روزنامه و کمتر اکنون گردد. محبوبيت افزوده می به اين روز روز به
ديگر اکثر برخالف جدول نوع اين باشد. نداشته خود سرگرمی بخش در را سودوکو جداول روزه هر

از در بسياری بازی از اين دليل به همين گردد می در انسان منطقی و ذهن فکر باعث تقويت جداول
عنوان به ها سودوکو فستيوال اين از در بسياری استفاده و تعقل قابليت منظور سنجش به مسابقات

يابد. می دست سرگرمی های بازی بين در جهانی نخست مقام
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روحانیت" نقش و ایران در سبز مدنی "جنبش

دادخواه شعله از:

انجمن در اشگوری يوسفی حسن آقای "سخنرانی
ديگو" سن ايرانی متخصصين

حسن آقای ديگو، سن ايرانی متخصصين انجمن ژانويه ماه مهمان سخنگوی
قم علميه حوزه شده روحانيون خلع لباس که يکی از وی بود. اشگوری يوسفی

کرد. صحبت ايران سبز جنبش و روحانيون با رابطه در باشد، می
تاکنون، دور گذشته های از تنگاتنگ جامعه ايرانی بافت نخست به اشگوری آقای
پادشاهی همواره سلطنت و زرتشت، های آموزه که گفت و روحانيت اشاره کرد با
دين و فردوسی، پيوند شاهنامه در حتی و است دانسته می از اهورامزدا را امانتی

است. شده بيان و آراسته زيبايی بطرز پادشاهی
دخيل و کردن دعا نياز، و نذر ختم، مراسم تا گرفته عقدکنان مراسم از ايرانيان

ارتباطند. در روحانيت و دين با روزمره زندگی در همواره ها امامزاده به بستن
پديده جديدی و است بوده ما مدنی جامعه بافت در همواره دين بعبارت ديگر
که شاه کرد اشاره وی است. بوده نرسيده حکومت به دين تاکنون نيست ولی

دوران، آن مذهب شيعه بزرگان مقتدر بود ولی از و اگرچه زورمند صفوی عباس
شيعه علماء از يکی درخواست نامه دارد دستور که جائی تا داشت شنوی حرف
در تا آيد کمک وی به از شفاعت روز قيامت در در تا قرار دهند وی کفن در را

شود. تخفيف داده بارگناهان وی
مشروطيت دوران تا مختلف شاهان حکومت جريان در را روحانيون پای جای وی
و نوآور انقالبی روحانيون اين از چگونه بعضی که نمود خاطرنشان و نمود رديابی

بوده اند. گرا واپس و مرتجع برخی بوده و
"کندی" پهلوی،  شاه محمدرضا سلطنت زمان در که کرد همچنين اشاره وی

آيت اهللا چون کرد ولی می زنان به رای حق و آزادی به دادن وادار شاه را
سال نيافت تا دو آنرا انجام جرات شاه نمود می مخالفت زمان بروجردی در آن

مرگ تسليت نامه شاه حتی اعالم نمود.  را سفيد" "انقالب وی، که مرگ پس از
استيالی و نفوذ از تا فرستاد عراق آيت اهللا حکيم در به نيز را بروجردی آيت اهللا

آيت اهللا که کرد وی اشاره بماند. امان در ايران در داخل شيعه رای روحانيون
مقابل در است کرده سعی که است روشنفکری روحانيون از عراق، در سيستانی
دخالت عنوان به اين امر خواهد نمی چون کند سکوت اختيار ايران سبز جنبش

شود. تلقی ايران داخلی امور در

نمود: گروه تقسيم سه به را ايران اشگوری روحانيون                          آقای
با معنوی و مادی نظر از و اند پذيرفته را فقيه واليت که نظام گروهی

دارند. نزديک همکاری آن
مقوله هايی را و حکومت دين چون اند اختيار کرده سکوت گروهی که

نمايند. می تلقی هم از جدا
دادن شعار بدون و هم سويی دارند سبز جنبش با گروهی که

کنند. می تقويت را آن رژيم، سرنگونی
جمهوری حکومت اگر گمان اينکه که کرد نکته اشاره اين به اشگوری آقای
و آزادی شد خواهد برين بهشت مملکت آن فردای از بين برود، از اسالمی
خاطر و دانست آرمانی تصور يک را بود خواهد حکمروا عدالت و مساوات و

جامعه هر درون در خود جوش تدريجی پروسه دموکراسی، يک که کرد نشان
زمان، فشار از اين برهه در ايران ملت گزينه بهترين خواهد و می و زمان است
چارچوب در گوناگون ولی موارد در متعدد های رفرم برای کسب ملی آوردن
و دينی يک جامعه ايران به عنوان گرفتن با در نظر و جمهوری اسالمی است
می شده و ساخته امامزاده و مسجد هزاران کنارش و گوشه هر در معتقد که
جنبش پيشرفت به و آرمان گرايانه بوده سرنگونی ناشيانه و شعار دادن شود،

نمود. نخواهد کمکی ايران سبز

 AIAP های سخنرانی برنامه مورد در بيشتر اطالعات جهت لطفا
مراجعه فرمائيد. www.AIAP.orgسايت به
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عصبانی دوست یک دوستانه از تقاضای یک

از حاکی ديگو سن شهر فرهنگی ايرانيان طرف کانون از رسيد برايم ايميلی امشب
ايرانيان. عالی همت جلب به کانون نياز

است. نيازمند شما کمک به ايرانيان فرهنگی کانون که بود اين پيغام عنوان
ساليانه  گرانت شهرمان فرهنگی سازمان اين اينکه از آگاهی و پيام اين  خواندن
هزار بيست آوری جمع به نياز و است داده دست از ديگو سن شهرداری از را خود
بر را گردی از غم برساند؛ انجام به خود را آينده سال های دارد تا فعاليت دالر
ايرانيان ما اتفاق قريب به اکثريت را پيام اين که امر اين نگرانی از نشاند. من خاطر
تا داشت آن مرا بر گذشت، خواهيم آن کنار از تفاوت بی و بسيار خواند خواهيم
از دل که اميد با اين بفرستم. پيک در مجله درج برای را آن بنويسم و را اين نامه
همت اين رفتار و نهايت آورد که در خود به لختی ما را و دل نشيند برآمده بر
که ديگو سن داری شهر از است. فرهنگی و اجتماعی امور بقای ضامن که ماست
داشت ميتوان توقعی چه نه اش هست" هشت اش گرو " معروف بقول روزها اين
و بی نکنيم همت ميباليم به آن دائما که هنری فرهنگ و وارثان بعنوان اگر ما

بگذريم. کنار اينگونه اخبار از تفاوت
همکاری که سال اندی و بيست طول در ها بار و ميدهد آزار حد از بيش مرا آنچه
را اش غصه و ام بوده آن شاهد داشته ام شهرمان را فرهنگی ارگانهای با نزديک
به دليلی ايرانيان که ما است اين نکته ظريف بوده ام تلنبار کرده دل ناتوانم روی
به که کمک ميکنيم تفکر زندگی هاست با اين نيست قرن روشن هنوز برايم که
المثل ضرب به بنا ما. نه خود ماست دستی انسان بغل مسئوليت فرهنگی امور
های انسان حتما ميکنيم فکر و ميدانيم  خوب  همسايه برای را مرگ قديمی
که ميدانيم خود وظيفه کرد. خواهند رسيدگی امور اين به که هستند ديگری
رواست به خانه چراغی را که به و بگذاريم اول مان را در درجه خانواده خود و

بدانيم. حرام مسجد
و گرفتند تماس من با ايرانيان" "کتابخانه گردانندگان که بود قبل سال چند
با کمک که يادم هست ناچيز خود تقاضای کمک کردند. بودجه بسيار برای کسر
دوستداران خدمت در با شام را شبی تا رفتيم آنها به کمک هنرمندم ديگر دوستان
مبارک جيب در دست دوستان که اميد اين با کنيم. اجرا هنری برنامه کتابخانه
را ناچيز مخارج  اين آنان، نياز شدن علنی و شام نمودن ميل از پس  و کنند
ادامه دهد. يکسال ديگر کارش تا ديگو بتواند به تا کتابخانه سن مرحمت فرمايند
بود مساله را جدی گرفته کسی های داغ کمتر بحث حين جالب بود که در برايم
پس از ديگری يکی بودند و تبديل شده "جمع اعانه" در امور واکثرا به متخصص
آدم های اين " يا تماس گرفت" شهرداری با بايد که " ميفرمودند ايده مرحمت
ملی های سازمان به چرا " يا گرفته ايد؟" آنها تماس با آيا هستند؟ کجا شهر پولدار
هم معروفی چهره که باالخره دوستی و نميگيريد؟" تماس آمريکا های کتابخانه
که گردانندگان کتابخانه برگرداندند همت عدم به قضيه را و غضب غيض با دارد

متشنج محيط با اين اظهار نظر اند". نکرده امکانات گرانت شهر استفاده از "چرا
شايد کردند. را کم زحمت و شب بخير گفتند ديگری از يکی بعد دوستان و شد
ديگو سن به شهرداری فردا عصبانی از اين دوست که شده بود راحت خيالشان
به ديگو ايرانيان سن و کالنی ميگيرد بودجه زدن چشم بهم يک در و رفت خواهد

کرد. خواهند افتخار ابد تا ئی کتابخانه داشتن
را کرکره بست و را در سن ديگو کتابخانه شما سروران، اجازه با گذشت و ماه سه

نخورد. تکان البته که آب هم از آب صد کشيد.
وحشت خوابم نميبرد که نکند شدت از است شب گذشته اکنون که ساعاتی از
نمايد. تسليم آفرين جان  به بيماری جان همين  به ما هم شهر فرهنگی کانون
اين بودجه و آيد می و هست کسی حتما ميکنيم فکر که ايرانيان ما بيماری مهلک
ما ميپردازد و ارگان فرهنگی اين ماندن پا سر برای دالری را هزار بيست ناچيز
زحمت خودمان به نيست الزم ميکنيم افتخار خويش فرهنگ حالی که به در نيز

بدهيم؟!!!! کمک
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سخنانی از انیشتین : 

هر احمقی می تواند چيزها را بزرگتر، پيچيده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت 
در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زيادی جرات نياز است.

دست خود را يک دقيقه روی اجاق داغ بگذاريد، به نظرتان يک ساعت خواهد 
آمد. يک ساعت در کنار دختری زيبا بنيشينيد، به نظرتان يک دقيقه خواهد 

آمد؛ اين يعنی "نسبيت".
فرق بين نبوغ و حماقت اين است که نبوغ حدی دارد.

عاشق سفر هستم ولی از رسيدن متنفرم.
من هوش خاصی ندارم فقط شديدا کنجکاوم.

سعی نکنيد موفق شويد، بلکه سعی کنيد با ارزش شويد.
دنيا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر 

کسانی که شرارتها را می بينند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.
يکی از قويترين عللی که منجر به ورود آدمی به عرصه علم و هنر می شود فرار 

از زندگی روزمره است.  
مثال زدن فقط يک راه ديگر آموزش دادن نيست؛ تنها راه آن است.

حقيقت آن چيزی است که از آزمون تجربه، سربلند بيرون آيد. 
زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل بايد حرکت کنيد.

نگران آينده نيستم خودش به زودي خواهد آمد.
تخيل مهم تر از دانش است.

اطالعات به معني دانش نيست.
عشق نسبت به وظيفه معلم بهتري است.

سعي نکنيد موفق شويد بلکه سعي کنيد باارزش شويد.
هرچه سريعتر برويد کوتاه تر مي شويد.

تنها منبع دانش تجربه است.
جستجوي حقيقت با ارزش تر از تصاحب آن است.

تا وقتي انسان ها باشند جنگ هم خواهد بود.
عاشق سفر هستم ولي از رسيدن متنفرم.

سياست مشکل تر از فيزيک است.

سخنانی از انیشتین : 




