ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...

268
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

یادوارههای پرویز کاردان
در صفحات  10 ،9 ،8و 11

تجزیه طلبها خیانتکار نیستند
کورش سلیمانی (زم)

ایالتکالیفرنیاوبدونماسک
پس از بازگشایی
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پرویز کاردان مردی برای تمام فصول درگذشت
 11جوالی
جشن زندگی مردی فراموش نشدنی
The Beverly Wilshire: 9500 Wilshire Blvd, Beverly Hills | 4pm to 7pm

ک ایرانی آمریکایی به دلیل ورود
دستگیری ی 
غیرقانونی از ایران توسط پلیس فدرال پاکستان

بازخوانی برای برکناری مایک بونین
عضو شورای شهر لوس انجلس

وام های کرونا
 EDDو  PPPو SBA

 ۱۰۰میلیوندالرکمکمالی
بهتولیدکنندگانقانونیماریوانا

شخصی  -بیزینسی

محکومیتبازیگرفیلمهای
پورنوگرافیبهجرمقاچاقزنان
به 20سال زندان

424-385 -2981

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی  -ایالتی و فدرال
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی

مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی

جوبایدن و یک میلیارد دالر
بودجه ترن پر شتاب
نویسندهلوسانجلستایمز،
برندهجایزهپولیتزر
افزایش  4/2درصدی حقوق گوین
نیوسام و دیگر نمایندگان قانون

سخنگوی پلیس فدرال پاکستان روز  ۱۲جون اعالم کرد
که یک ایرانــی آمریکایی را که به صورت غیرقانونی از
مرز ایران و پاکستان به پاکستان وارد شده بود را دستگیر
کرده است.
این سخنگو ،نام این ایرانی آمریکایی را سیروس اسماعیل
زاده اعالم کرد و افزود او که هزاران دالر به افراد قاچاقچی

برای خروج از ایران و ورود به پاکســتان پرداخت کرده
بود ،در زمان دستگیری فاقد مدارک الزم شناسایی بود.
در حال حاضر با توجه به این که کنسولگری امریکا یک
پاسپورت موقت یک ساله برای او صادر کرده در یکی از
هتل های پنج ستاره کراچی اقامت دارد

رودی جولیانی پرزیدنت بایدن را
به دادن امتیاز به جمهوری اسالمی ایران متهم کرد

رودی جولیانی شهردار سابق شهر نیویورک  ،مجموعه ای از تصمیم های پرزیدنت ای بی سی  ۷۷۰ای ام صورت گرفت .جولیانی در این مصاحبه به شدت به مقامات
بایدن در امور سیاست خارجه امریکا را زیر سوال برد و بویژه سیاست در مورد توافق دولت بایدن که در حال مذاکره غیر مستقیم برای احیای برجام هستند ،برای برداشتن
تحریم ها علیه موسسه هایی که پیش از این مشمول تحریم شده اند ،تاخت.
هسته ای با ایران را محکوم کرد.
این اظهار نظر در گفتگوی جولیانی با جان کتســیماتیدس در برنامه رادیویی شبکه
Please join us to

Celebrate
The Life of an
Unforgettable Man

July 11 / 2021
The Beverly Wilshire
9500 Wilshire Blvd,
Beverly Hills
4pm to 7pm
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در کانون خبر:

کورش سلیمانی

 10جایزه  1/5میلیون دالری قرعه کشی شد

باور بفرمایید تجزیه طلبها خیانتکار نیستند
این روزها تهمتهای پرزرق و برق تجزیهطلبی در رســانههای گروهی فارسی
زبان (البته فقط ایرانی) بازار داغی پیدا کرده و روزی یا شــبی نیســت که یکی از
افراد محترم آپوزیســیون و یا یکی از افراد محترم اطاق فکری جمهوری اسالمی،
دگراندیشان را به انواع و اقسام مختلف اتهامهای ریز و درشت ،از جمله تجزیهطلبی
و غیره متهم نکنند.
خالصــه مطلب اینکه تجزیهطلبی یک تابوی بزرگ شــد و به صورت یک کفر
نابخشودنی درآمد و تا آنجا که اگر یک فرد تجزی ه طلب چنین فکری را در سر می
 ،دیگر جرات لب باز کردن نداشت.
گذشــت و گذشت و گذشت تا اینکه بر حسب اتفاق یاد ماجرای چک اسلواکی
کشــوری با فرهنگها و سنتهای گوناگون افتادم که در سال  ۱۹۹۳بصورت دو
کشور مستقل چک و اسلواک بوجود آمدند و آب هم از آب تکان نخورد و آنهایی
که دیدگاههای متفاوتی داشــتند با زبانی خوش ،مثل یک بچه آدم عاقل و بالغ و
فهمیده با یک دیگر حرف زدند و یکدیگر را به خیانت و تجزیهطلبی متهم ننموند
و کســی چه میداند شاید هر دو کشور از این وضع راضی باشند و شاید هم در
آینده از کرده خود پشیمان شوند حرف از اتحاد بزنند ،بدون اینکه انواع واقسام بد
و بیراههایی را که در رسانههای ایرانی میشنوید ،نثار یکدیگر کنند.

آلمان شرقی و غربی
در جنگ جهانی دوم ،کشور آلمان نازی به دو قسمت تقسیم و بخش شرقی نصیب
شوروی گردید و گرچه مستقل بود ولی با همان سبک و سیاق اداره شد و آلمان
غربی هم که به طرف غرب گرایش داشت راه و روش دیگری پیش گرفت و خیلی
زود در زمره کشورهای مدرن و پیشرفته و ثروتمند دنیا درآمد.
ن پرست ساکن آلمان غربی ،از ته
حاال شــما براستی فکر میکنید یک آلمانی میه 
دل مایل بود دو آلمان با هم متحد شوند؟ چرا که در آن صورت سرمایه و رفاه و
امنیت آلمان غربی به اشکال برمی خورد ولی بهر روی در سوم اکتبر  ۱۹۹۰آلمان
یک پارچه شد و اگر شما سری به آلمان زدید ،نظر آلمانیها در این مورد بپرسید و
اگر از این اتحاد راضی بود به او بگویید :خدا از ته دلت بشنود!.

مستعمرههایانگلستان
اگر غلط نکنم از دوران امپراتوری انگلستان هنوز هم پنج کشور هستند که تمثال
بیمثال ملکه الیزابت را روی اسکناس خود چاپ میکنند و این کشورها عبارتند از
کانادا ،استرالیا ،نیوزیلند ،اسکاتلند و ایرلند.
با اینکه این کشورها مستقل هستند ولی به دلیلهایی که نمیدانم و باعقل هم جور
درنمیآید ،تغییری در وضع موجود ندادهاند .در اســترالیا حدود بیست سال پیش
از مردم آن کشور رای گیری شد و آنها خواهان تغییر نبودند .در اسکاتلند هم سر
تصمیم
کشور
به70 40
گرفتند که 3چرخ 40
10
25
مردم آن 50
باز هم 75
شد ولی 90
و صدای استقالل بلند 100
روال ســابق بچرخد و هیچ کس هم به دیگری تهمت و برچسب خیانتکار نزد،
باور بفرمایید
نصیحتهفته
3.1 2.2 2.2 10.2 7.4 7.4 25 19 19 50 40 40 75 66 66 100 100 100 80 70 70 100
اینست که
اگر قصد برگزاری جشــن بزرگی دارید ،نصیحت بزرگ من به شــما
قوم و خویشها را دور یک میز ننشــانید و اگر هم این کار را کردید یک گلدان
بزرگ وسط آن بگذارید .که یکدیگر را نبینند چونکه در میان میهمانان محترم قوم
خویشهایی هســتند که به خطر اختالفهای خانوادگی چشم دیدن یکدیگر را
ندارند و خالصه جشن شما کوفتشان میشود.

0000

"T:10.5

کورش سلیمانی (زم) آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا روز  ۱۵جون در یونیورسال استودیو حضور یافت و
در برابر مردم و دوربینهای تلویزیون جایزه  1/5میلیون دالری برای واکسینه شدگان
را قرعهکشی کرد و  ۱۰جایزه  1/5میلیون دالری را به  ۱۰نفر که نامشان محرمانه
میماند ،پرداخت خواهد کرد.
برندگان این جایزهها از کانتی های زیر بودند.
کانتی لوس انجلس  ۴نفر
مارین کانتی یک نفر

ریورساید کانتی یک نفر
سانتاباربارا کانتی یک نفر
ساکرامنتو کانتی یک نفر
استانیسالس کانتی یک نفر
ونچورا کانتی یک نفر
افزون بر این در  ۲مرحله  ۳۰جایزه  ۵۰هزار دالری نیز قرعهکشی شده بود و در اول
جوالی نیز  ۶بسته مسافرتی و تفریحی رویایی قرعهکشی خواهد شد.

محکومیت بازیگر فیلم های پورنوگرافی
به جرم قاچاق زنان به  20سال زندان

قاضی دادگاه فدرال در سن دیه گو ،هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی را به سبب
وادار کردن زنان برای بازی در فیلمهای پورنوگرافی تحت تاثیر مواد مخدر به
 ۲۰سال زندان محکوم کرد.
این هنرپیشــه مرد که  ۳۱ساله است و روبن آندره گارسیا نام دارد که در ماه
دســامبر به جرم خود اعتراف کرده است .او متهم بود که زنان را به آمریکا
وادار به
زنان را
اجبار ،این
کالهبرداری و
قاچاق40آنان  ،با
مــیآورده و پس از
100 60
40 100
40 100
70 40 70 40 40 40 70 40 40 70 40
100
70
30
100 40
بــازی در فیلمهای پورنوگرافی میکرده و آن را در دو تارنمای پورنوگرافی
به نمایش می گذاشته است .این کار از سال  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷صورت پذیرفته
انسان بودهاند.
قاچاق
توطئه
قربانی100این
دختران10جوان،
و بسیاری از زنان و
100 100 60 100 100
70 70
30 30
100 40
40
40 100
40 40 20 70 70 70 70 40 70 40 40
جنیس سامارتینو قاضی دادگاه فدرال در هنگام صدور حکم  ۲۰سال زندان
گفت« :گارسیا ،بدون تردید ،رهبری این طرح بدخواهانه و بدون عاطفه را در
آنها به عنوان کاالی یک بار مصرف
به دام انداختن قربانیان و بهره گرفتن از
"T:11.5
داشته است».
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ایالت کالیفرنیا و بدون ماسک پس از بازگشایی
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اطالعیه

آخرین مجموعه اشعار « منوچهرکوهن » با عنوان « سرزمین من  ...بانوی
من » در  240صفحه و شــامل  6بخش اشعارملی  ...میهنی ،اجتماعی،
عاشقانه ها ،دلتنگی ها ،و اشعارقومی  -خانوادگی که دربرگیرنده آخرین
سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی
براشعا ِر شاعرمیباشد ،درلوس آنجلس به چاپ رسید است .اشعاری ازاین
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک ،یوتیوب،
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی ،توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان
همچون استاد « فریدون فرح اندوز» و زنده یاد « سعید قائم مقامی»
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.
برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون ،سایت شرکت کتاب ،گالری
«عشق» و
کتابفروشی های (کتاب سرا و کلبه کتاب) در وست وود لوس آنجلس
مراجعه ،و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

ایالت کالیفرنیا روز بازگشایی خود را با  56.3درصد واکسینه
شــده و کاهش  53درصدی مــرگ و میر و  40.3درصدی
مبتالیان آغاز کرد میانگین  ۷روز گذشته مرگ و میر  ۲۰نفر
و میانگین مبتالیان  ۸۹۶نفر بود.
آمار مقایســهای  ۷روز گذشــته برای هر یکصد هزار نفر
جمعیت  ،کانتی  Modocرا در باالی جدول ،ســن دیه گو
کانتی  ،۳۳سن برناردینو کانتی  ،۳۵ریورساید کانتی  ،۳۹لوس
آنجلس کانتی  ،۴۲سن فرانسیسکو کانتی  ۴۷و ارنج کانتی را
در رده  ۵۳قرار داده است.

در تقسیمبندی مقایسهای ،شــمال کالیفرنیا  39.2نفر مبتال
در هر یکصد هزار نفر ،ســاکرامنتوی بزرگ  30.7نفر مبتال،
سن واکین ولی  21.8نفر مبتال 17.6 Bay Area ،نفر مبتال،
جنوب کالیفرنیا بــا  11.8نفر مبتال در پایین تر از همه قرار
گرفته است.
ناگفته نماند که شــهر سانفرانسیسکو اعالم کرد که کارکنان
بیمارستانها و زندانها و خانه های سالمندان (آسایشگاهها)
باید واکسینه باشند.

بازخوانی برای برکناری مایک بونین
عضو شورای شهر لوس انجلس

مایک بونین امــروز در خانه خود با نماینده کارزار Recall
 2021 Boninروبرو شــد که به او مدارک و اســناد امضا
شده از ســوی ســاکنان  Pacific Palisade، Marvistaو
 Westchesterرا ارائه نمود .مهمترین شکایت های مطرح
شــده در این بازخوانی موضوع حضور بیخانمانها در این

منطقه ثروتمندنشین ،ایمنی عمومی و زباله است.
ســاکنان در درخواســت برای بازخوانی اشاره نمودهاند که
خیابانهای ما به اردوگاه چادرنشــینهای بیخانمان تبدیل
شــده و افزایش الودگی از یک سو و افزایش جرم از سوی
دیگر منطقه را به پایینترین سطح خود کشانده است.

 ۱۰۰میلیون دالر کمک مالی
به تولید کنندگان قانونی ماری وانا

قانونگذاران کالیفرنیا تصویب کردنــد که  ۱۰۰میلیون دالر
کمک مالی به تولید کنندگان قانونی ماری وانا پرداخت شود.
این  ۱۰۰میلیون دالر در مدت  ۵ســال در اختیار آن دسته از
تولید کنندگان ماری وانا که با مشــکالت اقتصادی دست و
پنجه نرم می کنند قرار خواهد گرفت و به نظر می رســد که
بزرگترین دریافت کننده این بودجه کمکی ،لوس انجلس
باشد به ویژه کسانی که دوره انتقالی دریافت پروانه فروش را
میگذرانند.
 ۲۲میلیون دالر از این بودجه در اختیار کانتیهایی چون لوس
انجلس برای استخدام کارشناسان گسترش و مدیریت کسب
و کار در این زمینه خواهد بود.
ناگفته نماند که الیحه  ۶۴که از تصویب مردم د ر  ۵سال پیش
گذشته است هنوز نتوانسته مسیر درست و کامل در راستای
تولید و توزیع ماری وانای قانونی برای افراد باالی  ۲۱ســال
باشد.

یاشار و آخوندزاده بخشی از انبوه استعدادهای ایرانی شامل نویسندگان ،هنرپیشگان ،موسیقی دانان و در مورد اورا برنامه سالنی
جدید از برید (با نام پیشین تئاتر زنان یهودی) طلوع ایرانی ،غروب آمریکایی .روایت های اتوبیوگرافی این ایرانی آمریکایی ها
بین روزهای  19تا  28ژوئن بر روی برنامه زوم به صورت زنده به نمایش درخواهند آمد.
 Braidتجربه فرهنگی منحصر به فرد در تقاطع داستان گویی و تئاتر است که در آن داستان های واقعی از نویسندگانی از زمینه
های حرفه ای به وسیله هنرپیشگان ماهر به واقع می پیوندد و بر روی صحنه و به صورت دیجیتالی ارائه می گردد.
طلوع ایرانی ،غروب آمریکایی شامل داستان هایی خواهد بود که توسط اسثر امینی ،عسل آخوندزاده ،فرنوش امیری ،مثیو نوریل
و دویت نوپرور ،هایده هربرت و الناز مغنگارد نوشته شده اند .این داستان ها توسط نیما جعفری ،نیلو خداداده و آوا الله زار
زاده اجرا می شود و پانته آ بانایان اجرای موسیقی آن ها را بر عهده خواهد گرفت.
ساخت طلوع ایرانی ،غروب آمریکایی با همت و کمک شهرداری سانتا مونیکا ،انجمن نظریان فدراسیون یهودیان لس آنجلس
بزرگ و بنیاد خانوادگی رابرت سیلیس صورت گرفته است.
این برنامه به مدت چهار ساعت به صورت زنده بر روی برنامه زوم از شب  19جون آغاز شده و تا  28جون ادامه دارد .برای
اطالع از زمان برگزاری و خرید بلیط می توانید به وب سایت  http://www.the-braid.org/psasمراجعه نمائید.
( The Braidبا نام پیشین تئاتر زنان یهودی) برنده جایزه سال  Argonaut›s Best of the Westside›s 2020بهترین تئاتر
زنده و جایزه  Santa Monica Daily Pressبه عنوان محبوب ترین در مقوله تئاتر است .در این نمایش ها به داستان ها و
هنر الهام بخش یهودیان و دیگر برنامه هایی که نشان گر خدمات جامعه یهودیان در زندگی معاصر پرداخته می شود .و اکنون
در سیزدهمین فصل بر میتصوا ،تئاتر سالنی برنامه های نمایشی اصیل که هر کدام به موضوعی خاص اشاره دارد به معرفی
نویسندگان ،هنرمندان و مبتکرانی متنوعی می پردازد که زندگی یهود را جشن می گیرند ،یک داستان در یک زمان.

نخستین حضور نسل ایرانی آمریکایی های جوان در تئاتر برید
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در کانون خبر:

جوبایدن و یک میلیارد دالر بودجه ترن پر شتاب

با ریاست جمهوری جو بایدن ،نزدیک به  ۱میلیارد دالر از بودجه ترن پرشتاب به
کالیفرنیا باز گردانده شد.
پروژه ترن پرشــتاب کالیفرنیا که همچنان پرهیاهو و ناتمام مانده اســت در دوران
دانالد ترامپ مورد خشــم او قرار گرفت و  ۹۲۹میلیون دالر کمک دولت فدرال به
پروژه قطع شد.
پس از آن در مــاه می  ،۲۰۱۹ایالت کالیفرنیــا از وزارت ترابری آمریکا به دادگاه
فدرال شکایت کرد و روز گذشته در روند سیاست دولت جو بایدن در راستای لغو
دستورهای ویژه دانالد ترامپ ،این بودجه  ۹۲۹میلیارد دالری به جای پیشین خود
بازگشته و به ایالت کالیفرنیا برای ادامه پروژه اهدا میشود و زیر نظر اداره خط آهن
دولت جو بایدن ،برای این ترن پرشتاب هزینه خواهد شد .گوین نیوسام فرماندار
کالیفرنیا در این زمینه با انتشار بیانیهای از دولت بایدن – هریس سپاسگزاری کرد.

نویسنده لوس انجلس تایمز  ،برنده جایزه پولیتزر
امروز اعالم شد که جایزه پولیتزر به رابرت گرین ،روزنامهنگار لوس انجلس تایمز
به خاطر نــگارش مقالهها و تحلیلهایش در زمینه اصالحات در قوانین عدالت و
جنایت با در نظر گرفتن ضرورت در سال گذشته در آمریکا اهدا شده است.
اهدا کنندگان جایزه پولیتزر ،کوشــش رابرت گرین را در پوشــش خبر مربوط به
جورج فلوید ،تظاهرات اعتراضی و ضرورت اصالحات در قوانین عدالت اجتماعی
مورد ستایش قرار دادند.
رابرت گرین که  ۶۲ســال دارد ،در سال  ۲۰۲۰افزون بر مقالههای تحلیلی خود در
زمینه قتل جورج فلوید ،در بازدید از زندانها ،گزارشهای بسیاری با عنوان آمریکا
میتواند بهتر از این عمل نماید ،به ضرب و شتم و خشونت پلیس اشاره نمود.

افزایش  4/2درصدی حقوق گوین نیوسام و دیگر نمایندگان قانون
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و دیگر قانونگذاران و مســئوالن انتخاب شده
کالیفرنیا ،در ماه دسامبر  ۴/۲درصد افزایش حقوق خواهند گرفت.
کمیسیون پرداخت حقوق در ایالت کالیفرنیا تصویب کرد که  ۴/۲درصد افزایش
حقوق به فرماندار و دیگر نمایندگان انتخابی پرداخت شود .این افزایش که ۸۸۰۹
دالر خواهد بود ،درآمد ســالیانه فرماندار را به  ۲۱۸۵۵۶دالر میرســاند .افزایش
حقوق قانونگذاران ۴۸۲۴ ،دالر خواهد بود و حقوق ســالیانه آنها را به ۱۱۹۷۰۱
دالر میرســاند .این کمیسیون ،سال گذشته به سبب کرونا و مشکالت اقتصادی،
هیچگونه افزایشــی را تصویب نکرده بود زیرا ایالت  ۵۴/۳میلیارد دالر کســری
بودجه داشــت و اکنون که ایالت دارای  ۷۶میلیارد دالر افزایش درآمد شده است
میتوان این افزایش حقوق را پرداخت.

محکومیت رییس پلیس پیشین برای
شرکت در یورش به ساختمان کنگره
رئیس پلیس پیشین شهر الهابرا در جنوب کالیفرنیا و  ۵نفر دیگر از ساکنان جنوب
کالیفرنیا ،در دادگاه فدرال به جرم حمله به ساختمان کنگره در روز  ۶ژانویه ۲۰۲۱
محکوم شدند.
الن هوستتر ،رئیس پلیس  ۵۶و پیشین شهر الهابرا ،افزون بر حضور خود در پورش
به ساختمان کنگره ،از کسانی بوده است که با بنیانگذاری پروژه فینیکس آمریکا،
در راهاندازی و بردن مردم به واشنگتن نقش داشته و از مخالفان جدی زدن ماسک
است.
دادستان فدرال آمریکا در واشنگتن دی سی نامهای  ۵نفر دیگر را که در همکاری
با او در ساماندهی نافرمانی در واشنگتن همکاری داشتهاند را نیز اعالم نمود .این
افراد از سامان دهندگان  Million MAGA Marchدر واشنگتن و پروژه فینیکس با
برگزاری راهپیمانیی در هانتینگتون بیچ کالیفرنیا با عنوان  Stop the Stealبودهاند.

زندان ها  28روز فرصت دارند تا زندانیان
با ناتوانی های مغزی را به بیمارستان بفرستند
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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قاضی دادگاه المیدا کانتی ،پس از شنیدن شکایت خانوادههای زندانیان با ناتوانی
روانی و درخواست  ACLUدر جنوب و شمال کالیفرنیا دستور داد تا در کمتر از
 ۲۸روز این زندانیان را به مراکز درمانی و بازپروری منتقل نمایند.
ایــن زندانیان که از نظر مغزی ،توانایی حضور در دادگاه و محاکمه را ندارند ،هر
چه زودتر به مراکز درمانی منتقل شوند .زیرا این زندانیان در مدت کمی به سبب
شرایط زندان و ناتوانی خود ،میمیرند و یا دست به خودکشی میزنند.
این تقاضا که بطور رســمی در دادگاه استیناف منطقه  ۲در سن فرانسیسکو طرح
شده بود ،رای هر  ۳قاضی را برای  ۲۸روز مهلت به همراه داشت که قاضی دادگاه
المیدا مسئول شنیدن اظهارات خانوادهها و وکالی  ACLUشده بود.

درمان سرطان با داروی ضد افسردگی
نتایج یک تحقیق در دانشگاه یو سی ال ای نشان می دهد که یک رده دارو که برای
درمان افسردگی به طور رایج تجویز می شود می تواند مزیت دیگری در کمک به
درمان سرطان داشته باشد.
به گفته پژوهشــگران این رده دارویی که با نام مهارکنندههای مونوآمین اکســیداز
شناخته می شود با باال بردن سطوح سروتونین که همان هورمون شادی است عمل
می کنند.
به گفته لیلی یانگ نویسنده ارشد این تحقیق این رده دارویی پیش از این ارتباطی با
واکنش سیستم ایمنی با سرطان نداشته است.
پیشــرفت های اخیر در فهم چگونگی سیستم ایمنی انسان در جستجو و تخریب
سلول به طور طبیعی و نیز تالش تومورها در خودداری از این واکنش منجر به ایمنی
درمانی های جدید ســرطان – داروهایی که فعالیت سیستم ایمنی را برای مبارزه با
سرطان باال می برند – شده است.
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مقاله:

قهرمانی دیگر به اسارت کشیده شد!

نویسنده :اکبر کریمیان

 ۲۰خرداد ۱۴۰۰

مبارزه و دســتگیری محمد خداپرســت ،معــرف به محمد
نیشــابوری ،نکاتی مهم در بر داشــت که نشان دهنده شروع
نحوه مبارزه نوینی با جمهوری اســامی اســت .بر اســاس
روند ســرکوبها ،دیگر چیزی به نام “مبارزه مسالمت آمیز” یا
“خشونت پرهیز” واقعی نداشته و مسیر تحوالت از «مقاومت و
تحمل» به «مبارزه تا نابودی» در حال تغییر است.به گونه ای که
مبارزه مردم برای آزادی و حق حاکمیت بر کشورشان بسوی
“انقالب” بزرگ پیش میرود.
آنچه از مبارزه تا دســتگیری محمد نیشابوری میتوان درک و
آموخت ،نحوه کنش و واکنش ایــن قهرمان مردمی در برابر
ظلم و ســتم حاکمان است .مردی که شاید مطالعات آنچنانی
در زمینه جامعه شناسی ،فلسفه سیاسی و حتی تجربه سازمانی
نداشته ،ولی آموزگار راستین است در تدریس درس مبارزه با
استبداد حاکم بر کشورمان.
در کلیپی که از آخرین مبــارزه او -پاره کردن بننر خامنهای،
مشاهد میشود ،او از مالقاتی که با یکی از خانوادههای زندانیان،
امید فتحی ،داشت برمیگشت .او بجای اینکه کلیپی ،کنفرانسی،

پتیشنی یا مطلبی کوتاه در باره امید بنویسد ،مبارزه را به خیابان
و میــدان آورده و پیامش را بــه ظالمان چنین میده؛ ” من هم
پارهات میکنم خامنه ای ،این عکست رو پاره میکنم ،این ریشتو
پاره میکنم تا امید را بازداشت نکنی … .این کار را کردم که امید
را بازداشت نکنی”.
این تحول تازه که در مبارزات مردم علیه نظام در حال شــکل
گیری و گسترده شدن است و آثار و خبرهایش را از این سوی
و آن سوی کشــور میخوانیم و مشاهده میکنید ،شروع تغییر
نحوه مبارزات مردمی با نظام اســتبدادی است .پیامی که این
مبارزان میدانی برای اســتبداد حاکم دارند این است؛ “میزنی
بکشــی ُ
میزنیمُ ،
میکشم ،آمده ایم تا به پایانت برسانیم” .دیگر
انتصابات ،بازی خیمه شب بازی و انتخاب بین بد و بدتر تاثیر
گذار نیست.
مبارزان میدانی متولد شــده اند و از تکنوکرات های الف زن
داخل و خارج کشــور هم گذار کرده اند .این است مزیت و
برتری این مبارزان بر مبارزان پیشــین ،گذار برای “رسیدن” و
آماده پرداخت هزینه و گرفتن انتقام خون قهرمانان شــان از
حاکمان.
وقتی که محمد نیشابوری درخواســت میکند ،از مردم ایران
میخواهد ،نه از رهبر ،نه سازمان عفو بین الملل ،نه سازمان ملل
و نه از نهادهای بینالمللی دیگر .او با صدای لرزان و التماس

ُکنان ،از من و تو میخواهد که به فکر امید باشــیم ،به فکر زن
و بچه امید باشیم .این است تغییر روش مبارزه ،اتکاء کردن به
خــود ،نه به ترامپ ،نه به این و نه آن .اتکاء به قدرت خود و
ایستادگی در برابر ستمکاران و مبارزه تا نابودی آنان ،نه التماس
و نه درخواست بخشش!
هممیهنان “اشــک کباب موجب طغیان آتش اســت” ،شرم
بــر ما باد ،اگر از جانیان و تبهکاران نظام جمهوری اســامی
درخواست آزادی فرزندان شایسته ،شجاع و آزادمنش میهنمان
را بکنیم!
بیاییم آزادی محمد خداپرست و دیگر زندانیان سیاسی را بجای
اینکه در شبکه های اجتماعی فریاد بزنیم ،بجای تهیه پتیشن و
گرفتن الیک از این و آن ،بر در و دیوارهای افســرده شهرها،
امضاءهایمان را بگذاریم  .آزادی تمامی زندانیان سیاســی را
دهان به دهان بگوش همگان برســانیم .بیاییم به جای رفتن
در مقابل ســفارتخان ه ها ،به داخل آنها رفته و فریاد “نابود باد
جمهوری اسالمی” را در آنجا سر دهیم.
زندانی سیاســی وقتی آزاد می گردد ،کــه جرمی به نام جرم
سیاسی دیگر وجود نداشته باشد .گام نخست برای رسیدن با
این خواسته انسانی ،زمانی برداشته خواهد شد ،که جمهوری
اسالمی دیگر وجود نداشته باشد.
بیایید به جای “نه به جمهوری اســامی” ،پا را فراتر بگذاریم

و فریاد نابود باد جمهوری اسالمی را سر دهیم ،وقت انقالب
است .وقت آن اســت که “اتحادمان” را بر روی نابودی نظام
ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسالمی متمرکز کنیم.
باید به حاکمان ظالم و انسان ُکش که به جان و ناموس و مال
مردم دستاندازی کردهاند ،ثابت کنیم که پس از این ،آنانند که
از خشم مردم خواب آرام نخواهند داشت.
زندانیان سیاســی ،از محمد نیشــابوری تا زینب جاللیان ،با
جرمهای ســاختگی ،قهرمانان به یــاد ماندنی همچون پوریا
بختیاری ،بهشتی و… که در صحنه مبارزه ماندند و در مقابل
شکنجه گران مقاومت کردند و بر نفی نظام تاکید کردند ،اسیر
و کشته شدند تا مردم بترسند و در مقابل استبداد لجام گسیخته
سر تسلیم فرود آورند ،چه ُمتوهمند این جانیان و تبهکاران!
هممیهنان آزاده ،اســتراتژی و تاکتیکهــای مبارزه تغییر کرده،
باید از خود و دیگر قهرمانان در مقابل سرکوبگران دفاع کنیم.
نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسالمی ،سرکوب را بر
مــردم ایران تحمیل میکند ،ولی این مردم قهرمان ایران اند که
با هوشــیاری ،سایه ترس و وحشت نابودی را بر دل حاکمان
خواهند افکند.
«نابود با جمهوری اســامی ،این مظهــر ظلم ،خفت و خواری بشــری»

میانگین دستمزد ماهانه شهروندان  160کشور جهان به دالر آمریکا USD
دستمزد ماهانه ایرانیان ر دهی 160ام در بین  160کشور از برکت حضور جمهوری اسالمی

6153
 1سوئیس
 2لیختن اشتاین 6060
5734
 3موناکو
.4لوکزامبورگ 4431
4012
 5توالو
 6استرالیا 3744
 7سنگاپور 3732
 8دانمارک 3643
3532
 9امریکا
 10نروژ 3511
 11قطر 3144
 12ایسلند 3067
 13جزایر الند 3040
2990
 14هلند
 15سوئد 2980
 16هنگ کنگ 2963
 17ایرلند 2921
 18نیوزیلند 2887
 19آلمان 2880
 20فنالند 2869
 21امارات 2767
 22گرینلند 2739
 23ژاپن 2707
 24انگلستان 2678
 25کانادا 2654
 26گوام 2560
 27اسرائیل 2553

 79بوسنی 598
 53چین 1035
 28فرانسه 2464
 80اروگوئه 593
 29اتریش  54 2445پرتقال 1011
 81مونته نگرو 593
 30بلژیک  55 2438اسلواک 981
 82سودان جنوبی 586
 31کره جنوبی  56 2392نامیبیا 937
582
 83اردن
 57 2011کرواسی 934
 32آندورا
 84صربستان 545
 33جزایرویرجین 58 1980لتونی 928
 85بولیوی 523
 34پورتوریکو  59 1911لبنان 892
522
 86گابن.
 35کویت  60 1879یونان 888
 87عراق 521
 36عمان  61 1733جیبوتی 856
 88هندوراس 507
 62لهستان 852
 37ایتالیا 1707
 89مکزیک 479
 63مجارستان 848
 38عربستان 1681
 39آنگوال  64 1648ترینیدادوتوباگو 90 847آرژانتین 477
 91اکوادور 472
 65مالزی 841
 40اسپانیا 1582
 66اســرائیل اشغالی  92کوزوو 468
 41واتیکان 1551
 93مراکش 459
827
 42بحرین 1498
 94روسیه 456
 67گینه 800
 43سیرالئون 1467
 95گواتماال 455
 68کاستاریکا 786
 44تایوان 1394
447
 96هند
 69هاییتی 784
 45قبرس 1375
 97ترکمنستان 431
748
 46افریقــای جنوبی  70پاناما
 98ویتنام 423
740
 71کنگو
1359
735
مالدیو
72
1332
مالت
47
 99قزاقستان 414
 73رومانی 680
 48استونی 1317
 100پرو 413
 74جاماییکا 666
 49اسلوونی 1316
 101ترکیه 409
 75 1252شیلی 654
 50چک
 102زامبیا 405
متوسط جهانی  76 1147بلغارستان 635
 103آلبانی 404
 77تایلند 624
 51لیتوانی 1065
 104دومینیکا 393
 78فیجی 610
 52گرانادا 1062
388
 105کنیا

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

بالروس  134 387نیکاراگوئه 263
 135الجزایر 255
السالوادور 386
روآندا  136 380موزامبیک 252
مغولستان  137 376ونزوئال 252
مقدونیه  138 374سریالنکا 249
سنگال  139 372افغانستان 248
سومالی  140 369میانمار 239
 141تانزانیا 236
پاراگوئه 356
اوکراین  142 356کامرون 235
 143ازبکستان 231
زیمباوه 350
الئوس  144 350پاکستان 225
222
 145مصر
برزیل 342
218
 146نپال
مولداوی 342
 147ماداگاسکار 217
ارمنستان 340
213
 148 335کامبوج
غنا
گویان  149 326قرقیزستان 205
 150اتیوپی 199
کلمبیا 325
پاپوا گینه نو  151 319نیجریه 180
 152 318بورکینافاسو 172
چاد
آذربایجان  153 312موریتانی 168
163
 154اوگاندا
فیلیپین 308
اندونزی  155 299تاجیکستان 123
 156 298سودان 97
تونس
95
گرجستان  157 297مالی
بنگالدش  158 282سوریه 86
 159 278گامبیا 82
لیبی
75
 160 265ایران
یمن

آوریل ۲۰۲۱

جمهــوری اســامی ایــران جایــگاه  ۱۶۰را دارد .پــس از گامبیا و حتی ســوریه و یمن از عجایب روزگار این اســت که جمهوری اســامی ایران کشــوری ثروتمند و پر از منابع بــوده که از این منابع همه ســود میبرند جز مردم فلــک زده ایران.
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طنز و خبر:
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حکایات بازار بین الخبرین

هر وقت جمهوری اسالمی احتیاج به انتخابات و رای مردم برای بزک دوزک کردن
قسمت جمهور نظام داره ،یکیو علم میکنن تا رای جمع کنن ولی این دفعه دیگه اون
یکی هم نیست جز رییسی ،کاندید دیگه ای ندارن تا بخوان ادای انتخابات در بیارن.
خب مثه همیشــه ،یه حدود  ۲۵درصدی هستن که پای ثابت انتخابات ،انتصابات
و راهپیماییهای حکومتی هســتن و  ...یه ده بیست درصدی هم کارمند و کارگر
و ســرباز و آدمایی هستن که به اجبار باید رای بدن که میدن .میمونه شصت هفتاد
درصد اکثریت مردم که دیگه هیچ امیدی به اصالح و تغییر ندارن و رای هم نمیدن.
این انتخابات که گذشــت ولی آقا مقام رهبری دیگه از این مسخره بازی انتخاباتی
توی این چهل سال خسته شده و احتماال رییسی آخرین رییسجمهور نظام اسالمیه
چون قطعا حاج آقا رهبر و شــرکا دیگه نمیخوان معطل و عالف رای ملت باشن،
بزودی یه الیحه میفرستن مجلس که دیگه رییس جمهور نباشه و نخستوزیر جاش
بیاد و انتخاباتم پارلمانی میشه و بعدشم دیگه مردم میخوان رای بدن یا ندن ،دیگه
به تخم مبارک حضرات نخواهد بود .این راه حل نظام برای راحت شدن از شر رای
مردمه! البته اگر عمر جمهوری اسالمی واسه رسیدن به این راه حل کفاف بده!
جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
به مناسبت انتخابات 1400
کاش براي ازدواج هم مثل انتخابات عمل ميشــد .چندتا نامزد توسط مامانم تأييد
صالحيت ميشدن .ميآمدن دونه دونه از هنرهاي خود و برنامههاشون برام توضيح
ميدادند ،بعدش منم سر فرصت با بصيرت و آگاهي همسرمو انتخاب ميکردم.
مهمتر اين که :هر چهار سال يکبار هم فرصت داشتم يه حماسه ديگري بيافرينم!
ولی همتی باید شعارشو «نوسان از ملت حمایت از دولت» انتخاب می کرد نه دولت
نوسان ملی!
***
محســن رضایی وقتی میره وزارت کشور برای نام نویسی ،میزنه روی میز و میگه:
همون همیشگی
***
محسن رضایی میاد که بقیه روشون بشه ثبت نام کنن ،مثل اونایی که اول مجلس بلند
میشن برقصن تا بقیه هم راه بیافتن
***
این انتخابات برای محسن رضایی حداقل یه عکس با شورت ورزشی داشت!
***
حاال که بحث انصراف کاندیداهای ریاســت جمهوری داغ شــده ،ای کاش بقیه
مسئولین بورسی و اقتصادی هم انصراف می دادند.
***
علی الریجانی االن داره این آهنگ علیزاده رو گوش میده که :برادر از برادرش سیره...
***
تا اینجای کار رئیسی رو صف خرید کردن
***
میگن زن محسن رضائی شبای جمعه برای دلبری  ،صداش میکنه رئیس جمهورم
***
قطعا کسی که رد صالحیت شده ،کاندیدا بوده! (جواد خیابانی)
ممد جواد ،جون مادرت یه بار دیگه چک کن شاید تایید صالحیت شدم!
***
یه بنده خدایی هم بود که میگفت :یکی از کاندیداهای انتخابات اومد روســتای ما
گفت چه مشکالتی دارید؟ بگید تا حل کنم . . .
گفتیم واال دوتا مشکل خیلی مهم داریم؛ اولیش اینه که گاز نداریم دومیش اینه که...
هنوز دومی رو نگفته بودیم که گفت صبر کنید !

به بغل دستیش گفت اون موبایلو بده به من
الو ! سالم آقای ....بنده االن در روستای ...هستم و این مردم گاز ندارن ،لطف کنید به
دستور من براشون گازکشی انجام بدید....کِی؟...
یک هفته بعد از انتخابات؟...بله...پس من قول بدم؟...بسیار خوب.
گوشی رو قطع کرد.
گفت این حل شد ،حاال مشکل دوم رو بگید !
گفتم مشکل دوم اینه که اینجا موبایل آنتن نمیده!
***
با نزدیک شدن به انتخابات،
االن حنجره ی ســاالر عقیلی رو دارن تنظیم میکنن رو حالت اتو پایلوت ،محسن
حاجیلــو هم از کمد دراوردن دارن تمیز و روغن کاریش میکنن که چند روز دیگه
دوباره ولش کنن الی شمشادا هی بپره بیرون اینقدر بگه من ایرانی ام تا باتریش تموم
شه ،بهنام بانی رو هم دارن فنراشو تنظیم می کنن!
***
پیام بازرگانی لبنیات میهن جوریه که جون میده روز انتخابات پخش بشه ،همون که
میگه :از میهن به هم میهن ...

از شبکه های اجتماعی:
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تعیین قواعد بازی توسط حکومتگران
نویسنده :از داخل ایران  -ناشناس از بیمجان

استاد از شاگردانش پرسید :دو مرد مهمان من میشوند .یکی تمیز و دیگری کثیف .من به آن
ها پیشنهاد میکنم حمام کنند .شما فکر میکنید ،کدام یک این کار را انجام دهند؟
شاگردانجوابدادند:خوبمسلماکثیفه!
استاد گفت :نه ،تمیزه .چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه اگر اهل حمام رفتن بود
کهکثیفنبود.
پس چه کسی حمام می کند؟
حاالشاگردانمیگویند:تمیزه!
استاد جواب داد :نه ،کثیفه ،چون او به حمام احتیاج دارد.
و باز پرسید خوب ،پس کدامیک از مهمانان من حمام می کنند؟
یکباردیگرشاگردهاگفتند:کثیفه!
استاد گفت :اما نه ،البته که هر دو! تمیزه به حمام عادت دارد و کثیفه به حمام احتیاج دارد.
خوب باالخره کی حمام میگیرد؟
شاگردها با سر درگمی جواب دادند :هر دو !
استاد این بار توضیح میدهد  :نه ،هیچ کدام ! چون کثیفه به حمام عادت ندارد و تمیزه هم
نیازی به حمام کردن ندارد!
شاگردان با اعتراض گفتند  :بله درسته ،ولی ما چطور میتوانیم تشخیص دهیم؟ هر بار شما
یک چیزی را میگویید و هر دفعه هم درست است.
استاد در پاسخ گفت :خوب پس متوجه شدید  ،این یعنی :سفسطه !
خاصیت سفسطه بسته به این است که چه چیزی را بخواهی ثابت کنی!!
ما با مسئولینی روبرو هستیم که اولین درسی که میخوانند درس سفسطهگری است.
یکروزشورانتخاباتمهماست
یکروز آمار باالی انتخابات مهم است
یکروزمیگویندانتخاباتبایدصحیحباشدحتیاگرمشارکتحداقلیباشد.
آنها قواعد بازی را مشخص می کنند و همیشه برنده هستند و مردم همیشه بازنده هستند.
و عجیب است کسانیکه داستان حیله سفسطهگری آنها را نمیدانند همیشه حق را به آنها
میدهندودیگرانیکهنمیخواهندفریبسفسطهآنهارابخورندراسرزنشمیکنند.
شورای نگهبان روحانی را انتخاب و معرفی کرد و مردم هم تایید کردند ولی مردم محکوم
شدند.
همانطوریکه  16سال پیش شورای نگهبان احمدینژاد را انتخاب و معرفی کرد ولی حاال
همینشوراینگهباناحمدینژادراردصالحیتمیکندواستداللمیکند.
بنابراین:

تعطیالت رسمی ایران

این سند توسط اقای محمد امینی پژوهشگر تاریخ در اختیار
ایرانشهر قرار گرفته است.
دیروز در ایاالت متّحد آمریکا که نیرومندترین اقتصاد جهان را داراســت ،مجلس
نمایندگان و ســنا ،یازدهمین روز تعطیل رسمی سالیانه را تصویب کرد .در ایران
جمهوری اسالمی ،در ســال  ۱۴۰۰خورشیدی بیست هشت روز تعطیل رسمی
خواهد بود که به جز پنج روز ،دیگر روزهای تعطیل ،مذهبی یا مذهبی سیاســی
اســت .سندی که در باال می بینید شمار روزهای تعطیل در سومین سال پادشاهی
رضاشاه است گه در برگیرنده سیزده روز م ّلی تاریخی و بیست و سه روز مذهبی
است

یکروز مهم سادگی زندگی افراد است(تایید احمدی نژاد)
یکروز مهم حال فعلی افراد است(رد احمدی نژاد)
یکروز مهم تعهد و تقوی است.
یک روز مهم داشتن تخصص مرتبط با پست وزرا است.
یکروزمهمتحصیلحوزویاست
یکروزمهممدرکتحصیلیمعتبراست.
یکروز مهم والیتمداری افراد است.
یکروزمهمسنافراداست(حذفرفسنجانی)
یکروز مهم انقالبی بودن است.
یکروز مهم بصیرت افراد است.
یکروز مهم نداشتن فرزندان خارج از کشور است.
یکروز مهم تجربه افراد است
یکروز مهم جوانی افراد است
یکروزمهمغربگریزیاست
یکروز مهم تمایل به شرق و شرقگرایی!
هرچهبیشتربدانیمکمترفریبمیخوریم

«استاد» دوسره بار زدهاند
نویسنده :مهدی اصالنی

شفیعیکدکنی در یک لجنســروده و لجنسرایی
ناب در فقدان و رثای اسماعیل خویی لجن استادانه
پراکندهاند .فارغ از نیتشان لجنی حکومتمحور!
«استاد» در یک شومآوایی و همراهیی حکومتمدار
اسماعیل خویی را گلسرخی میداند که در جوی
لجن افتاده و هستیی خویش را تبه کرده .چهکسی
استادانهتر از این میتوانست هم تبعید را بزند و آنرا
لجنزار بخواند و هم مثال در رثای همشــهریاش
شعر مرتکب شود و دوسره بار بزند.
«استاد» پیشتر در مورد شــاملو گفته بود «اگر در
مورد شــاطر عباس قمی این میزان تبلیغ شده بود
نوبل میگرفت» (نقل به معنی) بعدتر ترکش «استاد»
نیما را در برگرفت و حاال خویی .ای کاش اســتاد
رجزخوانیشان بههنگامی که شاملو و خویی زنده
بودند بیان میفرمود! ای کاش! «اســتاد» در نبود و
«رثای» همشهریاش مرتکب شعر نمیشد و دست
کم سکوت میکرد.
«استاد» در دههی نهم زندهگیشان شعر نگفته .حرف
هم نزده
«استاد» برایمان پانتومیم اجرا فرموده

در کانون خبر:

امروز نخستین هشدار ایالت کالیفرنیا برای صرفهجویی در برق صادر شد
در حالی که کالیفرنیا وارد فصل گرما شــده و روز گذشــته در دره مرگ (Death
 )Valleyمیزان گرمای هوا به  ۱۲۵درجه فارنهایت رسید و رکورد سال  ۱۹۱۷را که
در  ۱۶جون  ۱۲۳درجه فارنهایت بود شکســت .روز گذشته آنتالوپ ولی به ۱۱۳
درجه و سانتاکالریتا ولی به  ۱۰۸و ونچورا به  ۱۰۳رسید لوس آنجلس کانتی ۱۰۲
درجه فارنهایت بود.
سیستم مســتقل نظارتی کالیفرنیا که بر میزان مصرف برق ،نظارت دارد اعالم کرد
که ایالت کالیفرنیا برای این که وارد دوران قطع برق نشویم ،درخواست دارد که از
شامگاه پنجشنبه ،داوطلبانه به صرفه جویی بپردازند و از ساعت  ۵پس از نیمروز تا
 ۱۰شب ،به ژنراتورهای برق استراحت بدهند و این موضوع راهی جز صرفهجویی
داوطلبانه ،با خاموش کردن لوازم مصرفی بیهوده خواهد .این نخستین هشدار سال
 ۲۰۲۱است.

بودجه ساالنه کالیفرنیا تصویب و برای گوین نیوسام فرستاده شد

آنسوی دیوار

مرثیهای برای اسماعیل خویی
شمیمی که از روی برگ ُگلِ سرخ
ُگلی سرخ
افتاده در جوی
جوی لجنزار
سفر میکند تا درِ باغ و آنسوی دیوار
به هر لحظه کز ِ
برگ ُگلِ میشود دور
تَبَه میکند هستی خویشتن را
ولیکن چه پروا
لذ ِ
چنان مست در ّ
ت بخشش است او
که هرگز فرایاد نارد
دستی خویشتن را
ِ
تباهیِ جان و تهی
همان پوید و جوید او
مستیِ خویشتن را

پنجم خرداد ۱۴۰۰

قانونگذاران کالیفرنیا ســرانجام توانستند تا پایان روز  ۱۵جون ،بودجه کالیفرنیا را
تصویب و به دفتر گوین نیوســام بفرستند و برای پیشگیری از مشکل نیاز به رای
اکثریت با دو ســوم شمار نمایندگان که در ســال  ۲۰۱۰تصویب شده بود ،آن را با
متممی به اکثریت ساده یعنی  ۵۱درصد تغییر دادند و مشکل دیگری که بر سر راه
بودجه ،بویژه در سنای کالیفرنیا بود ،چگونگی هزینه کردن و فصل بندی بودجه را
به پس از تصویب ،منتقل کردند.

بــرای آغاز فصل جدید بودجه که از  ۱جوالی خواهد بود اجازه هزینه کردن ۲۶۴
میلیارد دالر بر اساس درآمد از مالیات را صادر کردند که  ۳۱درصد بیشتر از بودجهای
بود که سال گذشــته به امضای گوین نیوسام رسیده بود .برای آموزش ۹۶ ،12-K
میلیارد دالر و  ۸/۱میلیارد دالر برای چکهای  ۵۰۰دالری برای افراد و خانوادههای
کمتر از  ۷۵هزار دالر در ســال و بودجهای برای افزایش شــمار دریافت کنندگان
مدیکل اختصاص دادند.
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مقاله:

پرویز کاردان و شرکت کتاب

پرواز پرویز کاردان
چون صاعقــه بود
چــرا که او بســیار
برای همــه ما زنده
بود و زنــده بودن
را بــه مــا تلقیــن
مــی کــرد و اجازه
تصور خمودگی و
افســردگی و در جا
زدن را به کسی نمی
داد.
زندگی نامه درخشان
هنــری ،فرهنگی و
سیاسی پرویزکاردان بر کسی پوشیده نیست ولیکن کارنامه او را از دیدگاه شرکت کتاب
که جایی گفته نشده و یا نخواهد شد را این جا می آورم.
من هم بمانند بسیارانی پرویز کاردان را از روی فیلم های تلویزیونی که او یا کارگردانی
کرده بود و یا بازی کرده بود می شناختم اما مهاجرت و تبعید این شانس را به من داد
که او را از نزدیک بشناسم.
پرویزکاردان در ســال  ۱۹۸۷به اتفاق خانواده از لندن  ،پوری همسر ،کیوان و شادی
فرزندان از لندن به لس آنجلس آمدند و در بدو ورود یک فروشگاه کفش ورزشی را
در شهر تورنس که در مجاورت شهر لس آنجلس است را گشودند .با توجه به این که
کاردان هنرمند بود و از این حرفه اطالعات چندانی نداشت نتوانست موفقیتی در این
زمینه کسب کند و به زودی جذب کار خودش شد .کاردان از همان روزهای آغازین
ســکونت در لس آنجلس گاه و بیگاه در کتابفروشی شرکت کتاب در ونتورا بلوار
انسینو ( و بعدها در وست وود) حضور می یافت .کتابها را قفسه به قفسه نگاه می کرد،
از تازه هایکتاب همیشه می پرسید و هیچ وقت دست خالی کتابفروشی را ترک نمی
کرد ،کتابی یا روزنامه ای بویژه ایران تایمز را می خرید .راستی تا یادم نرفته  ،کاردان
اهل شــیراز ،عاشق سینه چاک حافظ بود و می بایست هر دیوان حافظی که از سوی
هر ناشری منتشر می شود را در کتابخانه اش داشته باشد و از این رو قفسه حافظ و در
بازه حافظ کتابفروشی از نگاه او هیچ گاه دور نمی ماند .در تمامی سالهای برقراری
کتابفروشی شرکت کتاب او همیشه و بی اغراق هفته ای حداقل یک بار به ما سر می زد
و در برخی از اوقات حضور او شاید به سه یا چهار بار در هفته نیز می رسید.
نخستین تجربه تلویزیونی کاردان و شرکت کتاب
اجاره نامه کتابفروشی شرکت کتاب در تابستان  ۱۹۸۸به اتمام می رسید و صاحب ملک
به یک باره اجاره محل را  ۶۰درصد گران کرد.
شــرکت کتاب پس از سفارت ایران در واشنگتن دی سی تنها موسسه ای بود که در
آمریکا  ،دبیره فارســی و پرچم سه رنگ ایران را بر روی تابلوی شرکت کتاب نقش
کرده بود .کاردان در برنامه تلویزیونی خود گفت که صاحب ملک (که دست بر قضا
ایرانی بود) با این عمل  ،پرچم ایران را به زیر میکشد که البته این اتفاق افتاد و هرگز
دیگر پرچم ایران هنوز پس از گذشت  ۳۳سال بر نمای این ساختمان برنگشته است با
آن که اکثریت مستاجرین به لطف حضور شرکت کتاب در آن سالهای دهه ، ۱۹۸۰
صاحبان مشاغل ایرانی بودند و هستند.
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کاردان و ایرانشهر

از همان اوایل آغاز انتشار ایرانشهر  ،کاردان از آن پشتیبانی به جد می نمود و باالخره
موافقت کرد که هر هفته یک ستون مطلب به ایرانشهر بدهد ،که دو نمونه آن را این
جا می آورم.
کاردان و نمایشگاه دانش و هنر

یک کار ابتکاری دیگر کاردان و شرکت کتاب برقراری نمایشگاه «دانش و هنر» بود که
در اوایل دهه  2000یکبار در  Scottish Auditoriumکه در خیابان ویلشیر قرار دارد ،
برگزار شد .پیش از آغاز کرونا در مورد تجدید حیات این نمایشگاه گفتگو کردیم که
توفان کرونا اجازه انجام این کار را نداد.
کاردان  ،تلویزیون اندیشه و شرکت کتاب

در زمان مدیریت کاردان در تلویزیون اندیشه  ،با پشتیبانی او ،شرکت کتاب هر هفته یک
ساعت برنامه معرفی کتاب و تشویق به کتابخوانی را در تلویزیون اندیشه به راه انداخت.
در همان زمان  ،دکتر مهدی آقازمانی نیز به تلویزیون اندیشــه پیوست و هر هفته به
همراه ایشــان در زیر مجموعه افق برنامه زیر تیغ سانسور را به مدت حدود دو سال
اجرا کردیم.
کاردان و جشن های ملی و نمادهای ملی ایرانیان

در تمامی سالهای فعالیت کتابفروشی شرکت کتاب در انسینو ،ون نایز و وست وود ،
کاردان  ،مهمان همیشگی دید و بازدید نوروزی بود و البته در این دو سه سال آخر با
پیامک.
شرکت کتاب تعداد محدودی نقشه برجسته ایران را در اختیار داشت که نقش عنکبوت
را از روی آن برداشته بود و نقش شیر و خورشید را جایگزین کرده بود و کاردان با چه
اصرار و ابرامی یکی از این نقشه ها را برای تلویزیون اندیشه گرفت که همیشه آن را
در جلوی چشم داشته باشد.
یاد پرویز کاردان را گرامی بداریم ،او شخصیتی کم مانند بود و عالقه اش به میهنش
ایران بی انتها.
همه باید آرزو کنیم که مام میهن فرزندانی چون او بزاید که ســبب سربلندی ایران و
ایرانی شوند.

کاردان و  ۰۸و یلوپیج

پرویز کاردان همه گاه از کارهای موثر برای جامعه ایرانی پشتیبانی می کرد .در برنامه
های تلویزیونی و تئاتر هر جایــی که ممکن بود به طریقی که مختص خود او بود،
خدمات  ۰۸و یلوپیج ایرانیان را مطرح می کرد

درستی پیش بینی کاردان در محو پرچم ایران در شهر انسینو
با تغییر محل شرکت کتاب به وست وود
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نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی
در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما
را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از
آغاز تا پایان  ،پشتیبانی می کند
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یک سال از درگذشت شاعر ،نویسنده و طنزنویس خوب زمانهی ما ،خسرو شاهانی
گذشت .یادش گرامی باد .انسانی بود نکتهسنج ،باریک بین ،حساس ،و رفیق دوست.
او سالها در جراید قلم زد و  ۱۷مجموعهی داستان از او به چاپ رسید.
سری مقاالت طنزی که شاهانی به نام «کارگاه نمدمالی» برای مجلهی «خواندنیها»
مینوشت ،یکی از پرخوانندهترین مطالب این مجله بود .اجازه بفرمائید که «نگاه» این
هفتهی من به یکی از اشعار طنز او باشد ،که در سال  ۱۳۳۶سروده شد ،اما شاید این
روزها بیشتر به دل ما بنشیند:

خیام نشسته بود روزی
در باغ گل و میاش به بر بود
آسوده ز نیش و طعنهی شیخ
زین عالم و این جهان به در بود
دید از در باغ مفتی شهر
وارد شد و حالتش دگر بود
عمامه به سر ،عبا به دوشش
در دست چپش لجام خر بود
خیام برای حفظ ظاهر
جامی که پر از عقیق تر بود
در الی علف نهان نمودش
جز این چه کند که شیخ شر بود
مفتی بنشست و خر رها کرد
آن خر که ز گشنه گشنهتر بود
افتاد میان سبزه و خورد
از هر علفی که بیضرر بود
تا آن که رسید بر سر جام
جامی که نهان ز هر بصر بود
سر برد جلو ،به رسم معمول
از بوی میای که در خطر بود
سر کرد بلند و عطسهای کرد
بیچاره االغ خر سیر بود
مفتی که دو چشم کنجکاوش
بر طبق مرام ،در سفر بود
دید آن عمل خر و به خیام
رو کرد که گرم فکر سر بود
گفتا که چه بود خر نخوردش؟
خیام به خنده گفت :خر بود!
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مهرداد بحری

تا آنجا که به یاد داریم ،همیشــه گفتهاند« :همهی گرفتاریهای ما ایرانیها زیر سر
انگلیسیها است» پدران ما عقیده داشتند که بزرگان سیاست در ایران ،بدون اجازهی
انگلیســیها لیوان آب را به دهان نزدیک نمیکننــد .خیال میکنم خود انگلیسها
راجع به این شایعه ،لطیفههای بسیار ساختهاند ،به طوری که تشخیص میان شوخی
و جدیاش مشکل بود .ایرج پزشکزاد ،با خلق داستان زیبای دائی جان ناپلئون به
شوخی بودن این شایعه دامن زد .اما حاال که خاطرات رجال سابق ایران را میخوانیم،
درک میکنیم که این شایعات ،چندان هم شوخی نبوده و دولت پادشاهی انگلستان،
چه مستقیم و چه غیرمستقیم ،با بزرگان سیاسی ما الس زده و آنها را اداره کرده است.
در دوران انقالب ،دیدیم که رادیو بیبی سی ،مسیر انقالب را اداره کرد ،و پیرمردی
که در نوفل لوشاتو ،زیر درخت سیب نشسته بود ،تنها امیدش صدای بیبیسی بود
که پیامهایش را با نظر دولت ملکه ،به مردم ایران برســاند ،و پیرمرد و دوســتانش،
همیشه با دولت پادشاهی انگلستان ،روابط دوستانه را حفظ کردند.
اخیرا ً چند پاسدار از خدا بیخبر در گوشهای از یک تظاهرات ،پرچم انگلستان را هم
چون پرچم امریکا و اسرائیل به آتش کشیدند .که مورد توبیخ قرار گرفتند ،و رهبر
اعالم کرد که «مرگ» ،تنها از آ ِن امریکا و اسرائیل است و به «دوستان» نباید حرفی
زد که از دست ما برنجند!
و امــا مــن ،در همین لس آنجلس خودمان هم کشــف کردم کــه انگلیسها ،در
خبررسانی به ما نقش اساســی دارند .بیبی سی ،روی اینترنت ،یک تارنما دارد به
آدرس  BBCPersian.comکه خبرهای وطن ما را به میل و ســلیقهی خودش ،به
زبان شیرین فارسی به ما هدیه میکند ،و رادیو و تلویزیونهای رنگارنگ این شهر
نیــز ،همان خبرهای ایران را بدون یک کلمه کم یا زیاد از آن نقل میکنند .و بدین
ترتیب ،بی بی سی ،تکلیف اخبار خارج از کشور را تعیین میکند.
مثال همین امروز ،بیبیســی از قول مجلهی اکونومیست گفته است« :اعتراضهای
دانشجویی در آینده گسترش نخواهد یافت(!) و به سایر اقشارجامعه سرایت نخواهد
کرد .چون بیشــتر مردم ایران ،هر قدر هم که از وضع موجود ناراضی باشند ،سعی
میکنند خود را از خط مقدم جبههی مبارزه و اعتراض دور نگه دارند».
مالحظه میفرمایید که بیبیسی هم تکلیف دانشجویان را معین کرده و هم مردم را!
به خدا قسم که دائی جان ناپلئون حق داشت!
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مقاله:

پیام دانشگاه جهانی کورش بزرگ

روز پنجشنبه بیستم
خرداد ماه آگهی اندوه
باری دوستداران هنر
و فرهنگ ایران را در
ســوک یک هنرمند
بزرگ فرو نشاند.
اســتاد پرویز کاردان
هنرمند برجســته ی
هنرهای نمایشی دور
از خاک میهن چشم
از جهان فرو بست .
پرویز کاردان در سال  1316در شهر زیبای شیراز ،شهر سرود
و شور و می و هنرایران دیده به جهان گشود .
پس از پایان چرخه ی آموزش در ایران برای آموختن هنرهای
دراماتیک به انگلســتان رفت و پس از چند سال با در دست
داشتن گواهینامه ی دانش آموختگی از دانشکده ی هنرهای
دراماتیک و کارگردانی تلویزیون انگلستان به ایران باز گشت.
در ســال  1338به گروه هنرمندان در نمایش های تلویزیونی
پیوســت و کار خود را با کارگردانی و بازیگری در شبکه سه
تلویزیون آغازکرد.
در ســال  1340پا به میدان تأتر گذاشــت ،و در سال 1350
بــا کارگردانی و بازیگری در فیلم عمویادگار ،نخســتین کار
سینمایی خود را به فرجامی خوش نشاند .
ســراله تلویزیونی «سرکار استوار» که چرخشی بزرگ در کار
هنرهای نمایشــی در ایران پدید آورد ،بــا کارگردانی پرویز
کاردان ،منصور پورمند ،و هنرمند بسیار گرانمایه استاد پرویز
صیاد ساخته شد .نمایش این سرالر که از پُربیننده ترین سرال
های تلویزیونی در کارنامه ی این رشــته از هنر ایران است،
از نیمه ی ســال 1346از تلویزیون ملی ایران آغاز شــد و در
دویست بخش تا سال  1349دنباله یافت .در این سرال هنرمند

چند راهنمایی اخالقی

اگر تمام دستورات زیر را اجرا کنید جهان عالی ترین،
انسانی ترین و زیباترین محل برای زندگانی همه خواهد
شد ولی اگر هر کدام از دستورهای اخالقی زیر را اجرا
نکنید  ،احساسات منفی مانند خشم ،نگرانی  ،اضطراب
 ،ترس ،و درماندگی و افسردگی به زندگی شما وارد می
شود و دیگر روی شادی را نخواهید دید .اگر دستورات
زیــر را اجرا نکنید هم به خود و هم به اطرافیان خود با
رفتارهای زشت آسیب های فراوانی وارد می آورید و
خوشی و شادی و سعادت را تجربه نخواهید کرد .
 -۱کسی را نکش .اما و اگر هم ندارد.
 -۲هرگز دزدی نکن .اما و اگر هم ندارد .نفس دزدی با
بخشیدن قسمتی از آن از دزدی به شخص و جای دیگر
به هیچ وجه قابل توجیه نمی شود.
 -۳هرگــز دروغ نگو .اما و اگر هم ندارد .دروغ و تقیه
بسیار زشــت و خطرناکند و عواقب بدی برای شما و
دیگران دارند و اعتماد را بین شما و دیگران برای همیشه
از بین می برند.
 -۴یک زن و یک شوهر باید کمال وفاداری و دوستی و
محبت را به یکدیگر داشته باشند .تمام زنان و شوهران
برای ســعادت آینده خود و بچه هایشــان هرگز نباید
فکر خود را مشغول به هیچ فرد دیگری ولو برای چند
لحظه در زندگی بکنند زیرا خیانت بزرگترین ضربه
روانی را به فرد مربوطهوبه فرزندان آنها وارد می آورد
و خوشــبختی همه اعضای خانواده را از بین می برد.
فقط یک زن با یک شوهر می توانند معنی واقعی عشق
را تجربه کنند و بفهمند که ســعادت خانوادگی چقدر
لذتبخش است و بس.
 -۵همیشه در زندگی مشغول پرسیدن باش وهیچ چیز
را بدون پایه های محکم و ثابت شده علمی نپذیر.
 -۶حسود نباش چون فرد حسود بیش از هر کس دیگر
خود در رنج است و عذاب می کشد.
 -۷طمعکار نباش زیرا شخص طمع کار به خاطر تمرکز
حواس بر روی جمع کردن مال ،نمی تواند از آنچه که
دارد ،لذت ببرد.
 -۸قدرت طلب و خود شــیفته نباش .خود شیفتگی
و قدرت طلبی دو روی یک ســکه هستند و باعث می
شوند که دیگران از شما دوری کنند و برای شما احترامی
در ذهن خود نداشته باشند و شما را دوست نخواهند
داشت .شخص خود شیفته از یک حقارت درونی رنج
می برد.
 -۹همیشه و در همه کار مشورت را از نظر دور نکن و
از متخصصین هر رشته خاص علمی کمک بگیر .برای
مشکالت خاص خانوادگی به متخصصین روانشناسی
مراجعه کن.
 -۱۰همواره توانایی های دوســتانتان را به آنها یاد اور
شوید.
 -۱۱همیشــه آرزومند کامروایی و خوشبختی دیگران
باشید ،آنچنان که گویی آن کامیابی از آن شماست.
 -۱۲در برابر ترس ،نیرومند و در برابر خشــم ،بردبار
باشید.
 -۱۳آنقدر دانش علمی بیاموزید و توانا شوید که هرگز
هیچ چیز نتواند آرامش ذهنی شما را به هم بریزد.

گرانمایه عبدالعلی همایون در نخش(نقش)سرکار استوار بازی
می کرد و هنرمندان بسیار خوبی مانند حسین حسینی در نخش
سرگروهبان و نجف علی هادی در نخش
گروهبان قندعلــی او را همراهی می کردند .درکنار آنها یک
پســرک ساده ی روستایی نخش می آفرید که سپس تر با نام
صمد آقا دل از همه ی مردم ایران ربود .هنرمند بسیار دوست
داشتنی ما اســتاد پرویز صیاد ،این بازمانده ی روزگار بهی،
زندگانی اش دراز و کامش همواره روا باد.
بیشــترین بخش های سرال سرکار اســتوار را پرویز کاردان
نوشــت ،خودش کارگردانی کرد و در نخش کرم علی خان
عکاس باشــی هم نخش آفرید .سپس سرالی خانه بدوش را
ساخت.
شبهایی که ســراال های پرویز کاردان از تلویزیون ملی ایران
پخش می شد ،خیابانهای ایران تهی از آیند و روند می شدند.
مردم با شــتاب خود را به خانه ها می رساندند تا به تماشای
سرکار استوار یا مراد برقی و دیگر ساخته های پرویز کاردان
بنشینند  .ستار ،هنرمندی که سپس تر نامی بلند آوازه یافت با
خوانندگی در سرالن خانه بدوش شناخته شد .سرالی اختاپوس
نخستین کار همبهر دو پرویز بود .پرویز صیاد و پرویز کاردان
 .چهره ییکه برای نخســتین بار در این سرالن شناسانده شد،
«قاطبه» با نخش آفرینی زنده یاد نوذر آزادی بود.
در روزهای پُر آشوب ســال  57که مردم ایران در کار آتش
افکندن به خرمن هستی خود بودند برخی از مسلمانان پوسیده
مغز بر در و دیوار شــهرها نوشــتند ،پرویز کاردان اعدام باید
گردد ،انگیزه ی این رای دبنگانه که در دادگاه تاریخ از سوی
برخی از گندیده مغزهای پوسیده استخوان داده شد این بود که
پرویز کاردان با فیلم ها و سراال های تلویزیونی اش مردم را از
رفتن به مسچد بازداشته بود .
پس از پیروزی خاللوشــگران مسلمان و توده یی های میهن
فروش ،پرویز کاردان نیز مانند هزاران هنرمند دیگر ناگزیر خان

و مان رها کــرد و آواره ی جهان گردید .در این کوچ ناگزیر
اگر چه از ُکنشگری در زمینه ی سینما باز ماند ولی کار تئاتر
و تلویزیون را پی گرفت .در بریتانیا چند نمایشنامه ،از آن میان
نمایش «محاکمه ی ایرج میرزا» را با نویسندگی «صدرالدین
الهی» کارگردانی کرد  .هنگامی که به آمریکا رفت ،دو سرالچ
تلویزونی هم برای شبکه پارس و هم چنین تلویزون ملی ایران
 NITVساخت .
در پایانه ی سال  2020زایشی ،روانشاد پرویز کاردان به همراه
سه تن از یاران هنرمندش ،فرزانگان «منوچهر نامور آزاد»«رشید
بهبودی» و «ابراهیم مکی» به دانشــگاه جهانی کورش بزرگ
پیوســتند و دانشکده ی هنرهای دراماتیک را در این دانشگاه
ســازماندهی کردند .پس از پایه ریزی های نخستین ،جاوید
نام پرویز کاردان با نام«سرپرست» از سوی دیگر هموندان این
کار گروه به پروفسور «مسعود میرشاهی» سرپرست دانشگاه

جهانی کورش بزرگ شناسانده شد .گروه سرپرستی دانشگاه
جهانی کورش بزرگ نیز با نگر به پیشینه ی درخشان و جایگاه
واالی روانشاد پرویز کاردان این پیشنهاد را با شادمانی بسیار
پذیرفت .بدا کــه روزگار زمان نداد که فرزندان ایران میوه ی
این همکاری را بچشند.
جاوید نام پرویز کاردان روز پنجشــنبه بیستم خردادماه سال
 2560کورشــی در پی ایســت دل در هشتاد و چهار سالگی
در شهر لس آنجلس دور از میهن چشم از جهان فرو بست.
بنیادگذاران و گروه سرپرستی دانشگاه جهانی کورش بزرگ به
همراه همه ی استادان ،فرزانگان و همکاران این دانشگاه یاد و
نام این هنرمند بسیار بزرگ ،را گرامی می دارند .یادش گرامی
و نامش همیشه گردن آویز تاریخ ایران باد
سرپرستی دانشگاه جهانی کورش بزرگ

دکتر محسن رنانی :رنسانس در ایران باالتر و بهتر از رنسانس اروپا
رنسانسی در ایران باالتر و بهتر از رنسانس اروپا است .رنسانس اروپا جدایی دین از سیاست بود ولی در رنسانس ایران جدایی ایمان از شریعت اتفاق افتاده که خیلی جلوتر از سکوالریسم اروپا
است .آیا انقالب اسالمی یک باخت تاریخی را برای ما رقم زد ،و یا یک فرصتی را هم ایجاد کرد؟ پاسخ من این است که بعد از انقالب به طور ناخواسته و پنهان یک راه میانبر تاریخی به سوی
توسعه گشوده شده است .نه جامعه آگاهانه این راه را خواسته بود و نه حکومت!
اما تعامل بین حکومت و جامعه راه را باز کرد.اصلیترین عامل شکست توسعه ،سنتهای غیرعقالنی هستند .سنتها حافظان بسیار قدرتمندی دارند .جمهوری اسالمی کمک کرد تا حافظان
تاریخی سنت در جامعه ما یا تضعیف شوند و یا حذف شوند و سنت بی دفاع مانده است تا الجرم جامعه ما به سمت دنیای مدرن حرکت کند و با سنت های ضدتوسعه خداحافظی کند .این
تحول در اروپا  ۴۰۰سال طول کشید ولی ما در طول  ۴۰سال گذشته زمینههای این تحول را در ایران ایجاد کردیم.
در دوران جمهوری اسالمی ،جهشی عظیم در فراهمآوری زمینههای الزم برای مدرنیته رخ داده است که هیچ نظام دیگری به غیر نظام دینی با رهبری فقها نمیتوانست چنین تحولی را با این
سرعت ایجاد کند .این تحول را رضاشاه آغاز کرد و محمدرضا شاه ادامه داد اما هر دو شکست خوردند ،چون به گونهای عمل کردند که باعث انسجام و اتحاد تمام نیروهای محافظ سنت شدند
و یک جبهه مستحکم در برابر تحوالت دنیای مدرن شکل گرفت .انقالب اسالمی هم به نوعی حاصل همین اتحاد بود .مهمترین خدمت جمهوری اسالمی این بود که نیروهای حافظ سنت را
نخست از هم جدا کرد و سپس یک به یک آن ها را نابود کرد .در دوران جمهوری اسالمی چهار تحول مهم رخ داده که زمینههای تحقق نوگرایی و مدرنیته را فراهم کرده است .تحوالتی که
حتی در ترکیه ،پاکستان ،مصر و کشورهایی با ساختار سیاسی مدرنتر از ایران هم رخ نداده است .سه مورد اول آن تضعیف ،تخریب و حذف حافظان سنت است و تحول چهارم تحول در
کیفیت دینداری ایرانیان است.
اصلی ترین حافظان سنت ،زنان ،روستاییان و روحانیان هستند.

زنان از بقیه قدرتمندتر عمل میکنند .جمهوری اســامی نخســت زنان را به نیروهای خط شکن تحوالت مدرنیته تبدیل کرد.پهلوی اول قدرت عشایر را نابود کرد ،پهلوی دوم زمین داران را
نابود کرد و جمهوری اسالمی عامه روستاییان را شهر نشین کرد .پیش بینی من این است که با این روند تا  ۲۰سال آینده کمتر از پنج درصد جمعیت روستایی خواهند بود .سومین حافظ سنت
روحانیان بودند که در دو سطح مراجع و روحانیان محلی فعالیت میکردند .تقریبا جایگاه مراجع به عنوان سرمایههای نمادین که تحول آفرین بودند ،از دست رفته است .بخشی از مراجع که با
حکومت زاویه داشتند را حکومت تخریب کرد و بخشی از مراجع که مردم فکر میکردند حکومتی هستند ،را هم مردم تخریب کردند .روحانیان محلی هم که محل رجوع عامه بودند به علت
عملکرد نامناسب روحانیان حکومتی ،نزد مردم بی اعتبار شده اند .تحول بسیار بنیادیتری که رخ داده است که تنها و تنها در یک حاکمیت دینی و فقهی امکانپذیر بود و هیچ حکومت دیگری
نمیتوانست این تحول را ایجاد کند،
«جدایی ایمان از شریعت» است.

در طول تاریخ ایران ،ایمان و شریعت به هم چسبیده بوده است ،اما جمهوری اسالمی کمک کرد ،تا جدایی ایمان از شریعت رخ بدهد که تحولی بسیار عظیم بوده است .این تحول بسیار عمیقتر
از تحقق سکوالریسم در اروپاست .در سکوالریسم ،جدایی دین از سیاست رخ داد ولی در ایران جدایی ایمان از شریعت رخ داده است.امروز با نسل روبه افزایشی از جوانانی رو به رو هستیم
که ایمان دارند ،ولی مناسک دینی را انجام نمیدهند .خانوادههای آن ها نیز پذیرفتهاند که جوانان آن ها تنها ایمان اخالقی داشته باشند.
ایمان با توسعه سازگار است.
شریعت ،بسته به نوعش ،ممکن است با توسعه سازگار باشد و ممکن است نباشد .شریعت در صورتی که زنده باشد و متناسب با نیاز جامعه تکامل یابد با توسعه سازگار است .اما ایدئولوژی
دینی حتما ضد توسعه است.
محسن رنانی

سؤالهای تفکر بر انگیز

برگرفته از سخنان دکتر جالل ایجادی ،پر فسور جامعه شناسی توسط ناشناس
-۱آیاقرآنازجانبخداب هپیغمبررسیدهاست؟

-۲آیااسالمتوانستهاستکهدرطولتاریخیکحکومتانسانیوعادالنهحتیدریکروستایکوچکبرقرارکند؟
-۳چراماهمیشهفقطدکانداراندینداشتهایمکهخواستهانددینراواردحکومت وسیاستکنند؟

حقیقت این است که در اصل قرآن به زبان آرامی نوشته شده بود و جای شگفتی است که چرا
به زبان عربی نوشته نشده بود که زبان عربهاست  .اولین نسخه قرآن در دوره خالفت عباسیان
و با هزینه خلیفه عباسی به وجود آمد .به دستور خلفا سوره های گوناگون را به مرور ساخته اند
که متناسب با قدرت سیاسی حاکم بر مردم باشد .قرآن توسط ابن سعد ،ابوبکر احمد بن موسی
بن مجاهد التمیمی معروف به ابن مجاهد شکل می گیرد که در سال  ۹۳۵میالدی در میگذرد.
پس قرآن کنونی حدود سه قرن پس از ایجاد اسالم به وجو د می آید.
هفــت قرائت اصلی از قرآن وجود دارد و چهارده نوع نگارش در زمان خلفای عرب می بوده
اســت .روند قرآن سازی همیشه وجود داشته و قطع نشده است .نسخه های بسیار گوناگونی
از قرآن در مصر و صنعا پایتخت یمن یافت شده اند که نشان می دهد نسخه هایی از قرانهای
گوناگون موجود بوده اند .بیش از سی نفر در دوره های مختلف در نوشتنکتابت قرآن نقش
داشته اند و سوره ها با هم هماهنگی کامل ندارند.
یکی از مفســران بزرگ قرآن به نام جالل الدین اســیوطی که دارای تبار ایرانی بوده است و
تاریخ مرگ او در سال  ۱۵۰۵میالدی می باشد ،در کتابش به نام «علوم قرآنی» نقل می کند که
هیچگونه نمی توان قبول کرد که قرآنی از زمان خلفای راشدین پس از پیغمبر اسالم باقی مانده

باشد .بیشتر آنچه که به نام قرآن گفته شده بود ،گم شده است  .مسلمانان قرآن التمیمی را قرآن
رســمی شناختند و در مورد آن تقیه کردند که آبرو ریزی نشود .قرآن امری تاریخی  ،التقاطی
اســت که از فرهنگهای قبل از خودش آمده اســت .بنا به تحقیقات باستان شناسان در زمان
عباسیان تغییرات اساسی نسبت به نسخه های گوناگون صورت گرفته است.
واژه های اهلل  ،نبی ،قیامت ،جنت ،جهنم ،جن ،شفاعت ،تقوا ،کرامت ،کفر ،ایمان ،غیبت ،دنیا،
آخرت ،یوم الحساب از منابع پیشــین وارد اسالم شده اند .نوشتارهای تورات در درون قرآن
تاثیر بسیاری داشته اند .مطالب برگرفته از آیین های زرتشت  ،نصارا و مسیحیت نیز در قرآن
هست .علت ناسخ و منسوخ بودن آیات قرآن این است که طبق نظر پژوهشگران  ،هر نویسنده
ای متناسب با شرایطو منافعی که داشته  ،این آیات را تنظیم کرده است .قرآن ساخته قدرتهای
سیاســی بوده است که تحت شرایط سیاسی زمان خود ،سرکوبگری مردم ،نظامی گری دینی
و تعیین حقوقی متناسب با مقاصد قدرتهای سیاسی را مجاز نموده است .اصوال نقد کردن در
دین اسالم ممنوع است چون مسأله کفر و توهین تلقی می شود .در روند اجتماعی طوالنی به
نتیجه ای که می توان رسید این است که با [بایگانی کردن] قرآن موجود کاری کرد که قدرت
به آحاد مردم بازگردد .
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اظهار نظر شخصیت های جامعه ایرانی در مورد درگذشت پرویز کاردان

هما سرشار:
پرویز عزیزم :چه ناگهانی رفتی! چه تکاندهنده! باورش سخت است.

بی بی کسرایی:

مراد برقی بچگیمون هم ترکمون کرد.
عباس حجت پناه:

اندک اندک جمع دوستان میروند!
پرویز جان چه حیف شد رفتی
از «در انتظار گودو « تا کنون
ایرج حمیدی:

پرویز عزیزم بســیار متاثــرم هرگز منتظر
اخرین نگاهت نبودم
سیروس معتمدی:

هنرمندان و خوبان یکــی پس از دیگری
میروند واهریمنان میمانند.
مهدی اصالنی:

مراد برقی خاموش شد.

رضا گوهرزاد:
این قافله عمر عجب میگذرد
پرویز کاردان نیز درگذشت و روز بازگشت به ایران را ندید
درگذشت او را به تمامی خویشان و دوستانش تسلیت می گویم
یادش گرامی باد

شش سال پیش به پیشنهاد و دعوت پرویز کاردان که مدیریت وقت تلویزیون اندیشه در آن هنگام
عهدهدار بود  ۷برنامه در ارتباط با همهکشیی تابستان  ۶۷با اجرای رضا گوهرزاد و حضور من و
ایرج مصداقی ضبط و از کانال تلویزیونیی اندیشه پخش شد .در یکی از روزهای اجرا و زمان
نهار بر سر میز رستورانی سخنمان به طنز کشیده شد و اینکه طنز و شیرینسخنی در نزد شماری
باطنی است .سخن از شاملو شد و طنز ویرانگر و بداهه و بیبدیلش که همیشه به هدف اصابت
میکرد ،و نیز زندهیاد غالمحسین ساعدی که بدین هنر به کمال آراسته بود.
در گرامیداشت نام پرویز کاردان خاطرهای که آنروز از دیدارش با ساعدی برایمان تعریف کرد
را با شما بخش میکنم.
اوضاع کبدم خیلی خراب شده بود .برای کاری به درمانگاه نزد ساعدی رفتم و او با دیدن نتیجهی
آزمایش پزشــکیام گفت :میزان آنزیمهای کبدیات چند برابر حد مجاز است و باید یه مدت
نوشیدن مشروب را مطلقا کنار بگذاری.
هفتهی بعد برای کاری دیگر و برای مشورت و اجرای یک نمایش به مطب ساعدی رفتم .بعد از
اتمام کار ساعدی گفت :پرویز بیا امشب مهمان تو بریم کافه و بزنیم به شادنوشی و همانجا هم
راجع به کار نمایش صحبت کنیم.
گفتم من که نمیتونم مشروب بخورم (ساعدی اصال یادش رفته بود با دیدن آزمایش پزشکیی
من خودش گفته مدتی مطلقا مشــروب نخورم) پرسید چرا نمیتونی مشروب بخوری؟ بعد با
لهجهی غلیظ آذری گفت آدام مگر میشی مشروب نخوری.
گفتم نمیتونم دیگه ،از خودم که نمیگم ،دکتر گفته مشروب نخور!.
ساعدی گفت :دکتر گه خورده که گفته مشروب نخور

فرخ جاوید:
براستی یکه خوردم و متأسف شدم .یادش بخیر.
محسن قائم مقام:
تسلیت به دانشوران ایران!
شیدا شارمهد:
روحش قرین رحمت الهی و یادشان همیشه گرامیست

مایکل(هنرمند)

علی کاظمیان:
ِ
ِ
غمگینم .پیِ عکسی با استاد پرویز کاردان بود م که با دیدن همایونجان ،آه دریغ بازآمد.
همین است دیگر...
یادمان و یادگار و یادبود.
خاطر م هست که سالها پیش در یکی ازبرنامههای نوروزانه(به گمانم سال  ،)۷۰آقای کاردان در
باغچهای باصفا رو به دوربین میگفت:
«سالم!دوباره بهار اومده! االن َمردم توی ایران توی باغچههاشون گلهای بنفشه کاشتند»...
سالها گذشت و نوروزها آمد و هر بهار دریغ از سا ِل پیش..
تبعیدیان به بنفشهها رشک میبرند و دور از وطن خاموش میشوند.
بدرود اُستاد! شما از ارادتمندا ِن «دکتر مح ّمد مصدق» بودید .سالم ایران و آزادی را به ایشان لطفأ
برسانید.
کوچ بنفشهها...
به همایونجا ِن ما نیز ..دوباره برنامه «ضیافت» و ِ
یادتان بخیر بزرگوار.
ِ
دوست عزیزمان مریمجا ِن کاردان که آمد و دیداری با عموجانش تازه کرد و به وعده
تسلیّت به
مالقاتی دیگر رفت.
دریغ که این نخستین و واپسین دیدار بود.
خانوادههای ایرانی سالیان سال از دیدار هم محروم میشوند و شیرازهها زخمی...
ای کاش «ایرانی» وطنش را همچون بنفشهها میشد با خود ببرد هرکجا که خواست..

پرويز خان کاردان روحت شاد ،برای من باالی  ۵۰سال خاطرههای خوب ساختيد ۲ ،ماه پيش
که در ميهمانی ديدمتان خيلی لذت بردم از همصحبتی با شما و موقع خداحافظی که روی ماهتان
را بوسيدم نمی دانستمکه اون ديدار ،ديدار آخر ما بود.
قدر همديگر و تمام لحظات زندگی را بدانیم ،چون از فردايمان خبر نداريم.

فریبرز یوسفی

ی تلویزیون
دوست و همکار قدیم 
پرویز کاردان چه بیخبر رفتی
یاد سالیان دور بخیر که در خانهای
در تهران پارس سریال مراد برقی
را ضبط میکردیــم  ،آن زمان تازه
وارد سازمان شده بودم و به عنوان
« کمــرا من «چــه روز هایی را تا
دیروقت سپری کردیم  ،سریالی که
در زمان پخشش خیابانهای تهران
سوک و کور بود .
چند سال پیش هم قرار دوباره داشتیم که در نمایشی به کارگاردانی دوست مشترک رضا عالمه
ی دیگر موکول شد
زاده با هم همکاری کنیم که در نیمه راه به زمان 
ی و روحت شاد  ،ممنون از این همه خاطرات زیبا که در ذهن ما بجا گذاشتی
یادت گرام 

آناهیتاخلعتبری:

ای کاش خبر درگذشت پرویز کاردان حقیقت نداشت...دلم خیلی گرفت
The news of the sudden death of our friend, the great Actor and TV Producer
Parviz Kardan is sad and heartbreaking.

مری آپیک :

فریده و علی بزرگمهر:

۱۴۰۰ - ۱۳۱۶

انــدوه از دســت دادن پرويــز كاردان
هنرمندخــوب و دوســت مهربان غم
بزرگى بردلهاى دوســتداران اين انسان
ناب ودوست داشتنى برجاى گذاشت
ولى چهــره مهربان وگفتار شــيرينش
همــواره در یادهــا ماندنيســت  ،در
برنامه هــاى تلويزيونى پربيننده اى كه
داشــت چندين بار با هــم گفتگويى
درباره آثارهنرى من داشتيم كه همواره
باشادمانى وظنز دلنشينى به پايان ميرسيد
 ،يادم مى آيد در يكى از اين گفتگوها به
وى گفتم :آقاى كاردان عزيز شما ازاهالى
شيراز هســتيد و من زادگاهم نيشابور
اســت ،بنابراين ما با هم خويشــاوند
هستيم  ،باتعجب پرسيد چطور مگر ؟
پاسخ دادم كه ما درنيشابور صدها شاعر
توانا وارزشمند داشته ايم كه چندتن از
اين شاعران را به شيرازيها پيشكش كرده ايم و حافظ وسعدى از آن جمله اند ،از همان خنده هاى
شيرينش كه تمام پهناى صورتش را مى پوشانيد كرد و با شوخى و خنده گفت شما درست ميگيد
 ،به خاطر مهر اهالى نيشابورما هم اكنون باهم قوم وخويشيم  ،براستى وى چنان باهمه مهربان بود
ودوستيش بي ریا كه فكرميكردى نه تنها دوست بلكه خويشاوند تست  ،يادش جاودان وروانشان
تابناك باد ،براى پورى جان نازنين همسرفداكارودختر وپسردلبندش آرزوى شكيبايى داريم.
گلی یحیوی:

خبر دردناكى است
روحش شاد

ناصر دارابی:

با تشکر از استاد گیله مرد گرانقدر وموافقت با نظر ایشان در مورد مرده پرستی
بجای دسته گل بزرگی که فردا بر مزارم می افکنی  ،امروز با شاخه گلی یادم کن
بعوض سیل اشکی که فردا بر مزارم میریزی  ،امروز با تبسمی شادم کن
امروز که در نزد توام مرحمتی کن
فردا که شدم خاک چه سود اشک ندامت
رانی روفعیم:

مهدی آقازمانی:
میگفت بزرگترین نصیحتی که بهت میکنم این جمله است :فریب غرور جلوی دوربین بودن رو
نخور ،با مردم مهربون باش و به صورتشون در کوچه و خیابون بخند .وقتی از جلوی دوربین برت
دارند فقط اونایی که قبال بهشون تو کوچه خیابون لبخند زدی تو رو به یاد میارن
افسوس افسوس افسوس امروز قلب مردی از ادامه ناامید شد که خودش در جمع ما که باهاش
کار و زندگی کرده بودیم سمبل امید بود.

افشین گرگین:
یاد و خاطرات پرویز کاردان گرامی و مانا.
با تسلیت به خانواده محترم ،همکاران و دوستداران او.

شیخانه گیله مرد:

ملت زنده کش مرده پرست
کنونم آب حیاتی به حلق تشنه فرو کن
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی
در گذشــت پرویز کاردان را به ملت زنده کش مرده پرست و همه مرثیه خوانان وطنی تسلیت
میگویم
از زندگان مرده که خیری ندیده ایم
ای مردگان زنده فدای قبورتان
راستی کسی میداند مسعود اسداللهی نویسنده و کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون کجاست؟
کســی میداند آذر فخر -فخر تئاتر ایران  -و صدها فخر و کامران و اســداللهی دیگر کجایند و
چگونه آن « نواله ناگزیر » را فراهم میکنند ؟

ک یوسفیان و
سه دوست دیرینه سه هنرمند پیش کسوت تاتر تلویزیون و سینما .پرویز کاردان اپی 
پروی ز صیاد .با قلبی پر از اندوه و غم ،خبر از دست دادن بازیگر ،نویسنده و کارگردان تاتر ایران
آقای پرویز کاردان  Parviz Kardanهمکار نازنین مان را به جامعه هنری و هموطنان عزیزمان
تسلیت میگویم .سر آغاز حرفه هنری من در تلویزیون ملی ایران با این سه استاد در نوجوانی آغاز
ی مشترک.
ی و همکار 
شد .در سریال امیرارسالن نامدار و فرخ لقای خالدار  ،سالیان سال دوست 
دایی کاردان دلم بسیار گرفته و پر از اندوه است از پروازت.......مر ی
نسرین متحده:

وقتی دوستی از لیست آدم ,فوت میکنه نمیدونم شماها چیکار میکنین ولی من
از هم می پاشم .تا اینجا پرویز کاردان
از همش سخت تر بوده .

نینا نایبی

هنوز نمیتونم باور کنم
که پرویز کاردان عزیز
دیگه در بین ما نیستند.
وقتی خبــر را خوندم
امیدوار بــودم که مثل
خیلی از خبرهای فوت
این و ان واقعی نباشــه
ولی متاسفانه به گمانم
واقعییه .از لحظه ای که
شنیدم تمام سالهایی که با ایشان چه در تیاتر و چه در تلویزیون افتخار همکاری را داشتم همینطور
تو ذهنم مرور میشه .چه خاطراتی شیرین و فراموش نشدنی .هیچ وقت یادم نمیره در سفرها برای
اجرای نمایش از لحظه ای که راه میافتادیم تا به مقصد که بریسیم جوک میگفتیم و میخندیدیم،
و خیلی مواقب پوری جون همسر گرامی ایشان همراهمان بودند و با وجود ایشان بیشتر بهمون
خوش میگذشت مخصوصا با اون خنده های شیرینشان .واقعا متاسف شدم .به پوری خانم ،دختر
نازنینشــان شادی  ،بقیه اعضای خانواده محترم و به همه دوستدارانشان و جامعه هنری تسلیت
میگم .اقای کاردان هرگز فراموشتان نمیکنم ،یادت گرامی باد

سران رژیم ! و سپاه ایران ،
باید از خود بپرسند
مراد برقی که نه پولی داشت  ،نه قدرتی
نه ارتشی نه فرستاده خدا بود و نه استادان دانشگاه تهران او را در ماه دیده بودند
و نه مقدس .......
چه کرد؟!
که میلیونها میلیون طرفدار دارد!!!
مراد برقی چه کرد ؟!
که میلیونها ! چنین بخوبی از او یاد میکنند ؟؟!!
مسلمان و یهود و زرتشت و بهایی و مسیحی و ال مذهب !
پرویز  ،روحت شاد و در ارامش
نیازی نیست که تو به بهشت بروی
تو خود بهشتی!
با افکارت رفتارت هنرت انسانیتت و لبخندت
هیچ چیزی مثل سادگی زیبا نیست
و تو چنین بودی
یک ایرانی نجیب و پاک
یک اهورایی
زندگی ترا باید جشن گرفت
برای کسانی باید گریست که نه زندگی کردند و نه گذاشتند دیگران زندگی کنند .
حیف که رهایی و آزادی مردمت و سرزمینت را ندیدی ! در چند ساعتی انیم!!!
از آن باال ها
نجات ایران را  ،از دور کارگردانی کن
از پیش خدا
ژیال گلبهار:

بهترين خاطره من از پرويز كاردان  ،ترك كردن كالس كنكور بود  ،براى ديدن مراد برقى  .طورى
كه آقاى معلم مجبور شد  ،كالس را يك ساعت زود تر تعطيل كند  ،چون همه ما از كالس در
ميرفتيم كه مراد برقى را تماشا كنيم  .روحت شاد .

شهره عاصمی:

ای وای ی ی ی ی ی ی .امروز خبرها را دیرتر دنبال می کنم .خبر پرواز پرویز کاردان را می
بینم و متعجب می شوم .خبری از مریض بودنش نبود .خب وقتی به ایستگاه می رسی باید از
قطار پیاده شوی .قانون قطار است و ایستگاه ها .سفرت به آنسوی دیگر به آرامش.

وحید ونداد:

پرویز کاردان ،هنرمندی از نسل طالیی رادیو تلویزیون ملی ایران ،امروز در نتیجهی ایست قلبی
در بیمارستانی در لسآنجلس درگذشت.
یادش گرامی ۱۳۱۶ - ۱۴۰۰
سیروس مشکی:

پرویز کاردان هــم رفت .هنرمندی مبارز
و نستوه که در آرزوی بازگشت به میهن
جان باخت .یــادش گرامی باد .زندگانی
هنرمند دیگرمان ،پرویــز صیاد عزیز که
هموارههمکار و درکنار کاردان بود ،برقرار
باد.
رضا هازلی:

پرویز کاردان نخســتین کســی بود که
متوجه اهمیت فیلمهای مستند من با نام
«میراث جاویدانایران باستان» شد وتریبون
کانال اندیشه را در زمان مدیریتش بی هیچ
چشم داشتی در اختیار من گذاشت تا از
هویت ایرانی و تمدن ایرانی بگویم ،یادش
گرامی و روانش شاد و تسلیت فراوان به
خانواده و نزدیکانش.
ستار دلدار:

پرویز کاردان خطاب به ستار دلدار:
دوست زیاد دارم ولی تو مرا بیار امریکا !
نمیدانم چه سالی بود در شرایطی که االن دچار شوک شده ام حتی حوصله فکر کردنش را هم
ندارم ،اما زمانی بود که پرویز کاردان در لندن زندگی میکرد و نمایش ســام تهران را با شهره
آغداشلو روی صحنه برده بود.
تلفنی با هم در تماس بودیم .هنوز رسم نبود که گروههای تاتر از خارج به امریکا بیایند .من او
را تشــویق کردم برای اجراي کار جدیدش بیاد اینطرفها  .نگرانیهائی داشت  ،اماوقتی مطمئن
شد اجرای نمایش در لس آنجلس و سانفرانسیسکو هزینه سفر را تامین میکند و با دعوتنامه و
قرادادی مبنی بر اینکه قراراست در پاالس اف فاین آرتز سانفرانسیسکو (کاخ هنرهای زیبا) روی
صحنه برود که برایش فرستادم مصمم به آمدن شد و آمد .تا آنجائی که یادم هست همسرش
نیز با او و شهره به سانفرانسیسکو آمد .نمایشنامه با موفقیت اجرا شد  .سعی کردم پذیرائی نسبتا
مناسبی از آنها بشود و هنگامیکه حساب درامد را جلویش گذاشتم باورش نمیشد از نتیجه کار
خیلی خوشحال بود  .بگذريم در رستوران هتل نشسته بودیم که موضوع زندگی و ادامه کارهای
هنریش در امریکا مطرح شد .پیشنهاد کردم همینجا بماند .پرسید اگر بخواهم بمانم تو برای من
چکار میکنی ؟ و ادامه داد من دوست و رفیق زیاد دارم اما نمیخواهم زیر بار منت آنها بروم به
یک شرط میایم امریکا که تو برایم اقامت و گرین کارت بگیری با تو راحتتر هستم.
گفتم منهم بشرطی اینکار را میکنم که با هم باشیم ! شما جون بخواه اما کی...
نگذاشت جمله ام تمام بشود و ادامه داد من جون بخواهم تو میدی!
قول و قرار همین بود رفت لس انجلس اما من بسرعت برق و باد دنبال کارهایش بودم  .خودش
همیشه میگفت وقتی وکیل یک نامه ساده از دلدار میخواست او با فدرال اکسپرس میفرستاد .
خالصــه کالم گرین کارت را گرفت .اما هر چه منتظر ماندم به سانفرانسیســکو نیامد  .روزی
باالخره صبرم سر آمد و تلفن کردم که آهای اقای کاردان قرار بود بیائید اینجا با هم باشیم :.رفتید
لس آنجلس کنگر خوردید لنگر انداختید ؟ با همان خنده جالبش گفت اصال صحبت از آمدن
به آنجا نبود گفتی قول بده با هم باشیم منهم قول دادم و میدهم که تا آخر عمرم با هم باشیم .
گفتم من به اداره مهاجرت اعالم کرده ام که شما با این مبلغ حقوق به استخدام تلویزیون اپادانا
در میائید این را چکار کنم؟
پاسخ داد خوب قرار بوده من کارمند شما باشم و سریال تولید کنم اینکار را در لس آنجلس انجام
میدهم و حقوقم را از شما میگیرم.
منطق اقای کاردان را پذیرفتم و همان شد که یک سریال با شرکت خانم لیال فروهر تهیه کرد و
همانجا در قالب تلویزیون شهر فرنگ پخش میکرد و برای ما هم میفرستاد.
نکته مهم در اینجا بود که درســت گفت و تا آخر عمرش یعنی تا دیروز رفاقت و معرفتش را
از من دریغ نکرد و هر کاری در زمینه تاتر و تلویزیون انجام داد مرا فراموش نکرد و در شمال
کالیفرنیا بیدریغ با من بود و دوستم را همیشه در کنارم داشتم .
مرثيه نمی نویسم ،شرح رفاقت و انسانیت را میدهم.
دوســت عزیزم اقای کاردان ! چهار روز پیش به دروغ نوشــتند که جمال وفائی درگذشت در
حالیکه جمال بغل دستم نشسته بود و من بالفاصله آن خبر را تکذیب کردم  .ای کاش میتوانستم
خبر رفتن شما را هم اقای کاردان نازنین تکذیب میکردم اما چه کنم فاجعه انقدر عمیق است
که تکذیب پذیر نیست ،اینجا دیگر کاری از دستم بر نمیاد رفیقم بدرود .
از شما دوستان عزیزم در فیس بوک عذر خواهی میکنم که به اشتباه بیش از  ۲۰۰کامنت و الیک
شــما را پاک کردم اما قبل از این اتفاق همه را خوانده بودم و از همدردی همگی سپاسگزارم.
ببخشید حال خوبی ندارم.
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اظهار نظر شخصیت های جامعه ایرانی در مورد درگذشت پرویز کاردان
حسین لی:
یادش بخیر و روحش شاد!
همیشه صبور اما بذله گو بود ،چندبار به او به شوخی در حالی که دستم را چند وجب پائین و به
سمت زمین می گرفتم گفتم :من وقتی بچه این قدری بودم برنامه های تلویزیونی ترا می دیدم
و او هر بار بمن می گفت :تو از همون موقع ها هم عقب افتاده بودی؟
چند سال پیش آخرین نمایشنامه اش « کله پزی »...را به روی صحنه برد و برای اولین شب اجرا
بمن هم بلیط مجانی داد و بعد از آن برای اجرا به نیویورک رفت که ظاهرا با چندان اقبالی مواجه
نشد ،یک روز دل به دریا زدم و به او گفتم:
 میدانی چرا این نمایشنامه با اقبال مواجه نمی شود؟با اشتیاق منتظر پاسخم ماند ،گفتم :تو در این نمایشنامه نقش کله پز را خودت بازی می کنی و
چند بار نام آنجلینا جولی را هنگام پاک کردن کله و پاچه می بری یعنی می خواهی بگویی کله
و پاچه در نزد کله پز مثل اندام آنجلینا جولی ســت! غافلی از اینکه جوانان ما آنجلینا جولی را
دوست دارند و نقش اورا چه بلحاظ بازیگری در سینماو چه به جهت نقش او در کمک به بچه
های گرسنه آفریقا ستایش می کنند بنابرین نمایشنامه ات به این لحاظ با اقبال مواجه نمی شود!
در تمام مدت ســراپا گوش بود و رنگش به قرمزی می زد  ،در پاســخم گفت :به نکته مهمی
اشاره کردی که من از آن غافل بودم از حاال ببعد دیگر اجرای این نمایشنامه را متوقف می کنم!
مرد بزرگی بود با رفتن او بخش مهمی از خاطرات زیبای ما همراه او خاک شد!
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از بار زخم عمیقی که بر قلبمان نهاده اند ،کاسته نشده و نمی شود.
پرویز کاردان یکی از هنرمندان بسیار با استعداد و توانایی بود که در این سالهای غربت هر چند
نتوانست به حرفه ای اصلی اش یعنی بازیگری و کارگردانی ادامه بدهد ،اما با حضور رسانه ای
اش تالش کرد تا مرهمی هر چند کوچک بر این زخمها بنهد .اما او را نیز از دست دادیم و این
ضایعه ای بزرگ برای جامعه ی هنری ماست که هنرمندانش بیش از آنکه زندگی کرده باشند ،
رنج کشیده اند و نا تمام مانده اند ،مثل تمام چیزهای نا تمام دیگر...
آنچه برای من از یاد او بجز اطالعات عمومی باقی می ماند ،حضور اوست در جشن نامزدی و
عروسی پدر و مادرم و عکسهایی که او از این مراسم گرفت و همچنین دیداری در سال 2012
در لس آنجلس و در شبی که به دیدن نمایشم «چهره به چهره در آستانه ی فصلی سرد» (درباره
ی طاهره قره العین و فروغ فرخزاد) آمد و مصاحبه ای که با من در مورد این نمایش کرد .انسانی
متواضع و شدیدا مهربان ،هنرمند بزرگی که اگر در جای دیگری بدنیا آمده بود ،قدر حضورش
بیشتر دانسته می شد و عمر آفرینش هنری اش بسی پر دوام تر میشد.
درگذشت پرویز کاردان را به خانواده اش ،دوستان و دوستدارانش و به جامعه ی هنری تسلیت
می گویم.
توضیح عکس:
 28جوالی  2012پس از اجرای نمایش «چهره به چهره در آستانه ی فصلی سرد»  ،پشت صحنه ی سالن تئاتر
یو سی ال ای لس آنجلس

شهرام بروخیم

دوازده سالم بود که پدرم گفت مراد برقی برای کار دندونش به مطبش امده و قراره فردا برگرده،
من مشتاقانه برای دیدن او به مطب پدرم رفتم تا که آمد و هر بار که می آمد من آنجا حاضر بودم،
سالها بعد در تلویزیون اندیشه پر ویز کاردان منو دعوت به همکاری کرد ،حقوقی برای یک برنامه
یکساعت در هفته پیشنهاد داد که باالتر از در آمد امروز برنامه سازان تمام وقت تلویزیونهای
امروز اســت .حدود یکسال برنامه ساختم تا روزی در دفتر کارش منو خواست و با تشکر از
برنامه هام چند تا پیشنهاد خوب داد و منم ازش سپاس کردم  ،پرسیدم پرویز جان منو از ایران
هم یادت میاد ؟ گفت اتفاقا میخواستم بپرسم تو با دکتر بروخیم دندانپزشک آشنایی داری ؟ گفتم
بله پدرم بودند  ،خندید و گفت اوه تو اون پسر شیطون بودی که هر بار من امدم می آمدی مطب
پدرت و کلی از من سوال میکردی...
پرویز کاردان یکسال دیگه باالترین حقوق را بمن و هنرمندان تاتر میداد تا باالخره گفت شهرام
مجبورم برنامه ات رو قطع کنم و خودش رو هم اخراج کردند .البته بعدا صاحب تلویزیون منو
دوباره خواست و با خقوقی نصف قبل منو خواستن ،به پرویز زنگ زدم که از او اجازه بگیرم
تا ادامه بدهم ،ناراحت بود گفت شایعات را شنیدی؟ گفتم بله ولی شایعه است ،گفت این شهر
در خراب کردن هنرمندان تخصص داره مراقب باش تو هم مثل من خراب نکنن .پرویز کاردان
خراب نشــد چون خوب بود  ،پرویز جا برای جوانان رو باز میکرد و بسیار دست و دلباز بود.
پرویز بخاطر کارهایی که از خودش گذاشته همیشه خواهد ماند و بخاطر انسان بودنش در قلب
بسیاری که با او همکاری کردند زنده است  .پرویز جان راحت بخواب جای بزرگی بزای خودت
در دل مردم باز کردی.
شهرام نعیم

عکسی با اسطوره تلویزیون و سینمای ایران
جناب آقای
پرویز کاردان که من افتخار ا شنای ایشان را
داشتم و سه هفته پیش دوباره برای آخرین
بار در  uclaبا خانم محترم ایشان برخورد
داشتم.بسیاربســیار ...غمگیــن و ناراحت
دل شکســته هســتم از درگذشت اسطوره
تلویزیون و سینمای ایران.

افراد در عکس از راست به چپ:
یگانه طاهری (بازیگر نمایش) ،بهرخ بابایی (بازیگر نمایش) ،پرویز کاردان ،نیلوفر بیضایی
(کارگردان نمایش) ،شهره آغداشلو ،نیلوفر بیژن زاده (بازیگر نمایش)
مژده روفه
ســاده ،،آرام  ،بی توق ،بزرگ اما بزرگوار ،و تکیه کالم همیشگی ات که در هر شرایطی امید
بخش و باعث آرامش دلها بود که ً :مشکلی نیست که حل نشه ...درست میشه انشاهللً.
پرویز کاردان عزیز ،روحت شاد مرد بزرگ

Dr
Soudabeh
Etessami:
I can’t believe
that another
famous and
familiar face of
my generation
is gone. I am
so sorry for his loss. Iran has lost another valuable artist who
contributed great deal to the advancement of cinema and theater
in Iran. He will be greatly missed.

Farideh Kioumehr:
So sad. My deep condolences to family, friends and community. Roheshoon
shaad

Farshid Dror Balhshi:
Parviz Kardan the iconic actor and screenwriter who kept
us glued to TV screens in our childhood before the Islamic
»Revolution, passed away. When his series «Morad Bargi,
meaning Morad, the electrician, were broadcasted in Iran, the
streets would be literally deserted. Like most of the pre-Islamic
revolution actors, his career came
to a screeching halt in the aftermath
of the 1979 revolution. One of the
countless atrocities committed
by the despicable Mullahs was to
dishonoring the Iran›s legendary
artists and preventing them from
riding the wave of popularity they
deservedly enjoyed during their
remarkable short career.
Rest in Peace. We love you.

Sam Amirebrahimi:
What a great loss.
My condolences to all Iranians.
May he rest in peace.
Rooheshan shad,
Yadeshan Mana.

Reza Moini:
With greatest regrets for the loss,
my condolences to Mrs. Kardan
and his family, to iranian Artists and
friends in particular. RIP Parviz jAn.

Majid Azartash:
A very talented actor, writer, director,....and our dear Morad Barghi My
condolences to family, friends and our community. God bless and may he rest
in peace. Rooheshan Shad
Minoo Zabihian Kootal:
My condolences to his family and community. Once he directed our ARM
روحش شاد و یادش گرامیOrganization Telethon to the best of his ability. RIP

صفحه ی فیسبوکم پر شده از ثبت یادها و ازدست رفتنها! ما یک بار پس از ترک ناخواسته ی
ســرزمینمان ناچار به تحمل شوک سالیان شدیم :شوک از دست دادن سرزمینی که بدان عشق
می ورزیم اما امکان حضور و زندگی در آن از ما دریغ شــده است .امروز نیز بیش از هر زمان
دچار شوکهای پیاپی از دست دادن اهالی سالخورده و میانسال و حتی گاه جوان فرهنگ وهنر
هم سرنوشت مان در غربت میشویم .تنها آنکس که این غربت ناخواسته را تجربه کرده می تواند
بفهمد که وقتی می گویم شوک ،غلو نمی کنم .مسلم است که در طی این سالها هر یک از ما به
نحوی تالش کرده تا بماند و بسازد و بیافریند و این شوکها را به موضوع آفرینش تبدیل کند ،اما

Farzaneh Horiat:
Rest In Peace Parviz
jon aziz️ You were a
man of honor and
dignity with such a
gentle soul to match. I
will forever cherish our
memories
together.
Your legacy shall be
lamented for your
passion, your deep
love of art and cinema,
your devotion and
compassion, and your
rich love for Iran and
all of humanity. You
will always be in the
hearts of all those you
touched through the
many talents you had.
& My deepest condolences to the Kardan family, especially Pouri jon, Keyvan
Shadi jon, Mehdi jon, Mehrzad jon, Mina jon, Goli, Morvarid & Mehran azizam
and all friends, family and fans.
روحت شاد
و یادت گرامی پرویز عزیز

Elaheh Amani:
In his loving memories. Dead he is not, but departed, for the artist never dies.

نیلوفربیضایی

Jacque
Farasat:
A very big loss for
losing a very good
man
Parviz Kardan

Mehdi Enayat:
God bless your soul my friend we will follow your ways for liberty and equally
to for brave Iranian women

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 18جون تا  24جون (  28خرداد تا  ۳تیر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  28خرداد  18جون
 1273خورشیدی ( 1894میالدی)
زادروز دكتر عیسی صدیق (صدیق اعلم) -ادیب و پژوهشگر
 1317خورشیدی ( 1938میالدی)
زادروز فریده رازی ،قصه نویس و محقق
آثار فریده رازی در شرکت کتاب موجود است
1330خورشیدی ( 1951میالدی)
ِ
امتیازی «راضیه امینی» منتشر شد
مجلهی «فرید» به صاحب
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت حسن مشحون ،موسیقی شناس و نویسنده
درگذشت قاسم نیك پور ،نوازنده ویولون و پیانو
1378خورشیدی(1999میالدی)
درگذشت سیاوش بشیری ( نویسنده) در اروپا

 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
اعدام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جنداهلل توسط جمهوری اسالمی
( 1347میالدی)
زادروز دکتر شــهین (صراف) دردشتی ،نقاش و نویسنده کتاب «کوچ بیبازگشت» از
انتشاراتدرفک
 1398خورشیدی ( 2019میالدی)
درگذشت فیروز گوران ،روزنامه نگار مطبوعات ایران( در تهران) که از کارگری چاپخانه
شروع کرد و بعدها به سردبیری روزنامه آیندگان رسید( متولد فروردین ۱۳۲۰خورشیدی
 -برابر با  ۱۹۴۰میالدی در مازندران)

دوشنبه  31خرداد  21جون

 1299خورشیدی ( 1920میالدی)
تأسیس حزب كمونیستی ایران به نام «عدالت» در بندر انزلی
 1303خورشیدی (1924میالدی)
زادروز عزتاهلل انتظامی بازیگر پر سابقه تئاتر و سینمای ایران
شنبه  29خرداد  19جون
داریوش مهرجویی کارگردان گاو ( )۱۳۴۸اســتعداد انتظامی را کشف کرد و پروراند.
بازیهای او در دیگر آثار مهرجویی همچون آقای هالو ،دایره مینا ،پستچی ،اجاره نشینها،
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز ابراهيم حامدي (ابي) خواننده موسيقي ايرانی در سال  ۱۳۲۸در ميدان فوزيه تهران هامون و بانو باعث بروز تواناییهای بسیار او شد .انتظامی عالوه بر نقش آفرینی در آثار
مهرجویی ،در فیلمهای کارگردانان دیگری چون علی حاتمی و محسن مخملباف نیز
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
بازی کرده است
زادروز كامیار شاپور ،شاعر
 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
زادروز شیرین عبادی ،فعال سیاسی و حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل
درگذشت دكتر علی شریعتی -نویسنده و متفكر مذهبی
کتابهای خانم شیرین عبادی به فارسی و انگلیسی در شرکت کتاب موجود است
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
یکشنبه  30خرداد  20جون
زادروز هنگامه اخوان ،هنرمند آواز
 1360خورشیدی (1981میالدی)
 1287خورشیدی ( 1908میالدی)
اعدام سعید سلطانپور -شاعر ،نویسنده و كارگردان تئاتر
به دستور محمدعلی شاه از انتشار تمام روزنامهها جلوگیری شد
 1369خورشیدی (1990میالدی)
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
زلزلهای به بزرگای  ۷.۷در مقیاس ریشتر ،رودبار و منجیل را لرزاند و حدود  ۴۰۰۰۰کشته
درگذشت سلیم فرزان ،نوازنده ویولون و قره نی
بر جای گذاشت
 1383خورشیدی (2004میالدی)

درگذشت محمد مهریار ،مرمتگر و پژوهنده میراث فرهنگی
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت ندا آقاسلطان( :متولد  ۳بهمن ۱۳۶۱در تهران  ۳۰ -خرداد  ۱۳۸۸در تهران) یکی
از دهها نفری بود که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج
انتخابات  ۲۲خرداد  ۱۳۸۸در روز شــنبه  ۳۰خرداد ۱۳۸۸
( ۲۰ژوئــن  )۲۰۰۹در محله امیر آباد تهران (خیابان کارگر
شمالی ،تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه خسروی) به
ضرب گلوله کشته شد .انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان
سپردن وی که با تلفن همراه گرفته شد ،بازتابهای فراوانی
در رسانههای جهان به دنبال داشت .به نوشته هفته نامه تایم،
لحظه جان سپردن وی پربیننده ترین مرگ یک انسان در تاریخ بشریت شد.
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت اشکان سهرابی که در جریان تظاهرات اعتراضی معترضان به انتخابات کشته
شد

سه شنبه  01تیر  22جون

 1311خورشیدی (1932میالدی)
زادروز ثریا اســفندیاری بختیاری در اصفهان  -درگذشته  ۴آبان  ۱۳۸۰در پاریس بر اثر
سکته مغزی ،دومین همسر محمدرضا شاه پهلوی و ملکه ایران بود.
 1319خورشیدی (1940میالدی)
زادروز عباس کیارستمی (تهران) فیلمنامهنویس ،تهیهکننده و کارگردان سینمای ایرانی
است که آثار وی اغلب با استقبال فراوان منتقدان روبهرو
شده است .کیارستمی از سال ۱۹۷۰میالدی در عرصه سینما
فعالیت میکرد و تاکنون بیش از  ۴۰فیلم سینمایی ،کوتاه یا
مستند را ساخته ،نوشته ،یا تهیه کرد .از مهمترین آثار وی
میتوان به سهگانه زلزله ،طعم گیالس و باد ما را خواهد برد
و زیر درختان زیتون اشاره کرد.
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)

زادروز اورنگ خضرایی ،شاعر

چهارشنبه  02تیر  23جون
1287خورشیدی(1908میالدی)
به توپ بستن مجلس در میدان بهارستان به دست سرهنگ لیاخوف روسی.
 1318خورشیدی( 1939میالدی)
زادروز صمد بهرنگی ،داستاننویس ،محقق ،مترجم ،و شاعر چپ ایرانی
آثار صمد بهرنگی در شرکت کتاب موجود است
 1334خورشیدی( 1955میالدی)
زادروز پرویز پرستویی ،بازیگر ایرانی سینما ،تئاتر وتلویزیون
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشــت عباس جاللی سوســن آبادی نگارگر و مینیاتوریســت بزرگ ایرانی در
لوس آنجلس(كالیفرنیا-امریكا)
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت مصطغی کمالپورتراب ،آهنگساز ،استاد دانشگاه و موسیقیدان ایرانی در سن
 92سالگی در تهران.

پنجشنبه  03تیر  24جون
 1287خورشیدی( 1908میالدی)
قتلمیرزاجهانگیرخانشیرازیمدیرروزنامهصوراسرافیل،سلطانالعلمایخراسانیمدیر
روزنامه روحالقدس و ملک المتکلمین در باغشاه تهران
 1295خورشیدی( 1916میالدی )
زادروز روح انگیز سامی نژاد ،نخستین هنرپیشه زن
 1344خورشیدی ( 1965میالدی)
برای نخستین بار در تاریخ محاكمات دادگستری ایران ،وكالت و دفاع از متهم ،به عهدهی
یك وكیل«زن» ،قدسیه حجازی ،واگذار شد.
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
زادروز نگار فروزنده ،بازیگر ایرانی
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت خدیجه ددهباال( ،مهستی) خواننده برنامه گلها ،بر اثر ابتال به بیماری سرطان در
سانتا ُرزای سانفرانسیسکو ،وی متولد سال 1946بود.
 1395خورشیدی (( 2016میالدی)
درگذشت محمدرفیع ضیایی ،کاریکاتوریست ،پژوهشگر و نویسنده بر اثر سکته قلبی در
سن  68سالگی در تهران.

مایک منشوری  -مشاور بیمه

268
رایگان
FREE

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 258آدینه  18جون 2021

16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 268 JUNE ,18 , 2021

انتشار گزارش تجاوز و رابطه جنسی در یک دبیرستان شبانه روزی

گزارش کمیته ویژه بررســی اتهام رابطه جنسی ،مزاحمت جنسی و دیگر روابط
فراتر از قوانینی در یک مدرسه مشهور و خصوصی در ونچورا کانتی کالیفرنیا بر
تارنمای همان مدرسه منتشر شده و جنجال برانگیز شده است.
این مدرسه شبانهروزی که در شهر اوهای ( )Ojaiقرار دارد و نام آن تاچر است
پس از اتهامهای وارد شده ،یک دفتر حقوقی را مسئول رسیدگی کرد و گزارش یاد
شده ،از سوی همین دفتر حقوقی به دههها رابطه جنسی از سوی آموزگاران نسبت

جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823

در جنوب کالیفرنیا

w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

دکترجمشیدآصف

به دانش آموزان در این شبانهروزی دختران اشاره دارد که از تجاوز ،دستدرازی،
مزاحمت یاد میکند .گر چه گزارش به نام آموزگاران و کارکنان اشاره میکند.
ایــن گزارش  ۹۰صفحهای به نام  ۶نفر اشــاره میکند و مســئوالن دبیرســتان
شبانهروزی را در پوشاندن این جرم ،جدی میدانند .هنوز دادستانی نسبت به این
گزارش واکنشی نشان نداده است
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