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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که 
می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که 
این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این 
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

298298

امریکای سکوالر و دادگاه های مذهبی
 کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا                        

صفحه ۲

بیانیه ی ناشران مستقل ایرانی در خارج کشور

کشتند؛ شور زندگی را، شاعر آزادی خواه را

صفحه 1۲

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

ketab1@ketab.com

وام های کرونا 
یاری بلاعوض از سوی دولت 

هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها 
یاری بلاعوض از سوی دولت برای کسانی که 

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

کنفرانس در باره ایران در واشنگتن دی سی

ایرانشهر: به ابتکار اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران 
. کنفرانســی در باره ایران ۵ شنبه دهم ماه فوریه ۲۰۲۲ 
برابر با ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی ، در چهل و سومین 
سالگرد انقالب اسالمی به مدت یک روز در محل هتل 
Mayflower در پایتخت آمریکا ، واشــینگتن دی 
ســی برگزار می گردد. در این کنفرانس افراد مشهور 
و برجسته سیاسی ، دانشگاهی و اقتصادی سخنرانی و 

شرکت می کنند.
۹ بامداد - خوش آمدگویی کامران خوانســاری نیا ، 

سعید گنجی
۹-۳۰/۹ بامداد ، سیاســت جمهوری اسالمی ایران در 

۴ دهه گذشته،

پنل سخنرانان: الیوت ابرامز ، بهنام طالب لو 
۳۰/۹ - ۳۰/۱۰ تحوالت اقتصادی، محیط زیســتی و 

تالطم های اجتماعی درون ایران
پنل ســخنرانان: محمد جهان پرور، کاوه مدنی و الله 

برومند 
۳۰/۱۰ - ۱۱ آنتراکت و صرف چای و قهوه
۱۱ -۱۲ سایه منطقه ای جمهوری اسالمی 

پنل سخنرانان: کریم سجادپور، هنین قدار
۱۲- ۳۰/۱۲ صرف ناهار

۳۰/۱۲ - ۱۳ گفتگو با فورمــت Fireside Chat با 
برایان هوک همراه با کامران خوانساری نیا  

 ۱۳-۱۴ ، ایرانیان آمریکایی : درگیر شدن در تغییر
پنل ســخنرانان:  امیر افخمی، مرجان کی پور ، آرش 

سبحانی، خسرو سمنانی 
۱۴-۳۰/۱۴ آنتراکت و صرف چای و قهوه

۳۰/۱۴ - ۴۵/۱۵ سیاست خارجی آمریکا ورای برجام 
، ابزارها، استراتژی و تاثیرات 

پنل ســخنرانان : برایان کاتلیس ، ســعید قاسمی نژاد، 
مورگان اورتگاس ، ری تکیه، آرش آرامش و شان تندن 

۴۵/۱۵- ۱۵/۱۶ جنبش زنان ایران
سخنران: مسیح علی نژاد 

۱۵/۱۶- ۱۷ گفتگو در باره ایران: رسانه، دانشگاه و اتاق 
فکر 

پنل ســخنرانان: مریم معمار صادقی، کاوه شــهروز و 
گابریل نورونها

تغییر نقشه منطقه بندی برای کرسی های 
کنگره آمریکا از کالیفرنیا

آغاز محاکمه رشوه دهندگان ثروتمند 
برای ورود به دانشگاه ها

 
دستور ویژه گوین نیوسام 

برای استخدام آموزگاران بیشتر

دانشگاه های کالیفرنیا
 بار دیگر آنالین می شود

بودجه ۲8۶/۴ میلیارد دالری
 گوین نیوسام برای سال مالی جاری 

بیمه درمانی برای همه 
مهاجران در کالیفرنیا 

بودجه بیشتر برای دانشگاه های
Cal state و UC 

توقف ساخت عمارت های بزرگ و 
 Maha Valley  گران قیمت و لوکس در

به یاد دایی جان، ایرج پزشک زاد
به روایت : زاون     صفحه 7 - 8 -9

به یاد ایرج پزشک زاد
نویسنده: پیرایه شبان

ایرج پزشــک زاد خالق کتاب دایی جان ناپلئون امروز در 
لس انجلس به ابدیت پیوســت. پزشک زاد بیش از ۵۰ 
سال پیش به خوبی توانست پرده از چهره و نقاب ایرانی 

و روابطش بردارد . 
خواننــدگان آثار او  به ویژه دایی جــان ناپلئون ) ونیز از 
طریق دیدن فیلمی که از این اثر ســاخته شده بود( در آن 
»خانه«قدیمی سفری بیرونی-درونی را تجربه می کردند. 
خانه ای که چندین خانوار در آن ســکونت داشتند؛ اتاق 
پنج دری، ایوان، آالچیق، باغ،  درخت محبوب دایی جان، 
نسترن… در آن جا  می توانستی خود و دیگران و روابط 
و ویژگی های ایرانی را در قالب شــخصیت هایی مانند 
مش قاسم، عزیز السلطنه، آقا، اسداهلل میرزا، سعید و لیلی، 
شــیر علی قصاب، فرخ لقا، دایی جان سرهنگ و پوری 
فش فشو …. مشاهده کنی تا اینکه مستقیما نشانه بروی.  
در آن خانه می توانستی بدور از قضاوت ها، با احساس 
امن تری به دور و بری هایت نظری بیفکنی  واز فرط تحیر 
بی وقفه بخندی. تحیر از مشاهده آن چه که هر لحظه با 
آن ســرو  کار داشتی اما به کنه ان پی نبرده  و هرگز آن را 

)روابط( زیر سوال نبرده بودی، یک نوع حضور غایب! 
و این خاصیت یک شــاهکار طنز امیــز مانند دایی جان 
ناپلئون است که همه ویژگی ها ایرانی را بدور از برچسب 

و شرم سازی منعکس می کند.

پزشــک زاد برخی از ویژگی ایرانیان اعم از دلسوزی و 

مهربانــی و حمایت گرفته تا شــک ورزی های بی حد 
و مرز و بی اعتمادی…. »کار، کار انگلیسی هاست«… 
یعنی آیا ما ایرانیان قدیســیم و مسولیتی نداریم؟!، کینه 
توزی و انتقام ورزی، شــایعه ســازی و عیب پوشانی و 
پنهان کاری…»»مشقاســم:»پنداری مــار اقا را نیش زده 
اســت«، دخالت و عبور مکرر از مرزهای شــخصی و 
خصوصی یکدیگر…اسداهلل میرزا که مدام به سعید که 
در حسرت عشق و وصال   به لیلی بدون در نظر گرفتن 
عواطف یک نوجوان  به او پیشنهاد می کند تا دیر نشده 

با لیلی  سفری به »سانفرانسیسکو« برود…

اما بارزترین آنها شاید مطرح کردن تئوری توطئه باشد و 
پنهان شــدن در پس نقاب برای خوب جلوه دادن خود، 
برای ابــراز توانمندی و  قدرت تا جاییکه دایی جان این  
نقاب را از دیگــران )ناپلئون بناپارت( وام می گیرد و با 
او همسان پنداری می کند. زیرا دایی جان دارای شخصیتی 
خودشیفته )نارسیست( بارز است که با خویشتن خویش 
بی ارتباط اســت، همه چیز حول محور او می چرخد. 
او دچار بیماری توهم است...«دســت انگلیسی ها به من 
نمی رسد من خردشان می کنم » . دایی جان برای  برای 
تایید شــدن مدام به اشــخاص دیگری مانند مش قاسم 
»نوکرش« نیاز دارد. نوکری که خود نیز دارای شخصیتی 

ادامه مطلب صفحه ۲

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828
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تصویر هفته:                                                  کورش سلیمانی )توماج( آتلانتا                            

امریکای سکوالر و دادگاه های مذهبی
من معنی درســت سکوالر را نمی دانم ولی فکر می کنم یعنی جدا نگاه داشتن دین 
از حکومت، به بیان ساده  تر یعنی دین نباید به هیچ وجه خودش را قاطی کارهای 

دولت بکند. 
ولی باور بفرمایید که همین دولت آمریکا، نه تنها با محکمه های مذهبی مخالفتی ندارد، 
بلکه مشوق آنها هم هست، چرا که آنها باری از دوش قوه قضائیه امریکا برمی دارند. 
بله همین میهن گرامی، قربون شــکل ماهتون برم، آمریکا یکی از کشورهایی است 
که شــکایت به دادگاه و به عبارتی »سو کردن« بازار داغی دارد و هر کس که کش 
و کشمشش می شــود طرف دیگر را »سو« می کند و ایرانی های مهاجر هم یکی از 
واژه هایی که خیلی زود یاد می گیرند، همین واژه »ســو« کردن است و هیچ ایرانی 
نیســت که در طول زندگی اش سه چهار بار کســی را »سو« نکرده باشد و یا »سو« 

نشده باشد. 
در دادگاه های امریکا، شــاکی و متهم، قبل از شــرفیابی به حضور قاضی می توانند 
اختالف خود را با پادرمیانی یک میانجی حل کنند، بدین معنی که دور میزی بنشینند 
و خیلی مؤدبانه و محترمانه بدون خشم و عصبانیت مثل بچه آدم حرف های خود را 
بزنند و کمی هم تخفیف بدهند و بقولی میان راه بهم برسند و قضیه را به خوبی و 
خوشی فیصله دهند و روی یکدیگر را ماچ کنند و دادگاه را ترک کنند و اگر چشم 
بد دور، یکی از طرف های دعوا دستی بلند کند تا حسابش را درست حسابی تصفیه 

کند، آنوقت است که سرکارش با دادگاه می افتد. 
و اما مرحله بعد »محکمه« یا »داوری« اســت که دست بر قضا می تواند مذهبی و یا 
غیرمذهبی باشد ولی نمی تواند الکی الکی طبق میل مبارک قاضی یا قضات محکمه 
باشد و آنها نمی توانند تنها طبق قانون های مذهبی یا شریعت داوری کنند. بلکه باید 
تابع قانون و خط قرمزهایی باشند که توسط دولت فدرال یا قانون  گزاران ایالتی برای 

آنها وضع شده و اگر خالف آن عمل کنند رای آنها می تواند باطل شود. 
در محکمه های مذهبی از شــما خواسته می شود که آنها حاضرند برای شما داوری 
کنند بشرط آنکه هر چه رای دادند، شما بپذیرید. چون رفتن به دادگاه مدنی خرج 
و وقت زیادی می برد بســیاری به این کار تن می دهند بدون اینکه بدانند چه اشتباه 

بزرگی مرتکب شده اند. 
پس بنابر این بدون مشــورت با یک وکیل به هیچ وجه ســند و مدرک و رضایت 
نامه ای را امضا نکنید وگرنه اگر قضات کاری خالف و بناحق انجام دهند، دســت 

شما بسته خواهد بود. 
این ها موردهایی هستند که شما و قضات محترم پیش از دست بدامن شدن دادگاه های 

مذهبی باید بدانید و از حق و حقوق خود آگاه باشید. 
۱ – حق داشتن وکیل

۲ – حق کمک گرفتن از شاهد برای ثابت کردن گفته های خود
۳ – حق ارائه مدرک و سند

۴ – حق شرکت در تمامی جلسه هایی که به پرونده شما مربوط می شود
۴ – حق درخواســت مدارک و اســناد از طرف مقابل تا آنجا که بکار شما مربوط 

می شود
۵ – حق داشتن سکرتری دادگاه برای تایپ کردن گزارش دادگاه

۶ – حق استفاده از ضبط صوت و دوربین فیلم  برداری
۷ – حق داد خواست از مراجع باالتر در صورت نپذیرفتن رای دادگاه های مذهبی 

و یا غیرمذهبی 
8 – حق مقابله Cross Examination طرف مقابل و شاهدها و مدرک های او 

ایــن را بدانید که در این دادگاه )داوری- محکمه مذهبی( قاضی ها بیشــتر بر طبق 
باورهای شخص و مذهبی به داوری می نشینند. بدون اینکه روحشان از قانون های 
مملکتی و ایالتی خبری داشته باشد پس بنابر این شرط واجب اینست که قبل افتادن 
به دردسر با یک وکیل ،   یا دو وکیل و اگر خواستند سه وکیل، حاال اگر چهار وکیل 

آگاه در این امر باشند، مشورت کنید و اگر نخواستید هم این کار را نکنید!

  به یاد ایرج پزشک زاد                                                                                     نویسنده: پیرایه شبان

کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

آغاز محاکمه رشوه دهندگان ثروتمند 
برای ورود به دانشگاه ها

از ۱۳ ژانویه، ادامــه پرونده های پرداخت پول برای گزینش فرزندان ثروتمندان در 
دانشگاه که برای مدتی در دوران کرونا متوقف شده بود، از سر گرفته خواهد شد. 

یک خانواده ثروتمند از پالو آلتو کالیفرنیا که برای تقلب در آزمون فرزندشان ۲۵۰۰۰ 
دالر پرداخته بودند، پیش از نوبت دادگاه فدرال، به ۲ فقره جرم خود در زمینه تقلب 

و پولشویی اقرار کردند تا از دوران محکومیت کمتری برخوردار شوند. 
دکتر گریگوری کولبورن ۶۳ ساله و همسرش امی کولبورن ۵۲ ساله متهم هستند که 
۲۵۰۰۰ دالر به ویلیام ریک سینگر پرداخت کرده اند تا او امکان تقلب و نمره باالی 

آزمون ورودی به دانشگاه را برای پسرشان فراهم نماید. 
این زن و شوهر، پیش از آن که در ۱۳ ژانویه محاکمه شوند با دادستان فدرال توافق 

کردند که با اقرار به جرم خود، از محکومیت کمتری برخوردار شوند. 

خودشــیفته از نوع وابسته و پنهان است! و مدام در حال رسیدگی و   تایید دایی جان 
اســت: »نه آقا آن جنگ کازرون نبود، آن جنگ  ممسنی بود« و پاسخ همیشگی دایی 

جان به او: »خفه شو قاسم بذار حرفمون  رو  بزنیم !«

دورانی را که پزشک زاد در این اثر ترسیم کرد به چندین دهه گذشته تعلق دارد و از 
ان زمان تغییرات زیادی به لحاظ فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، مذهبی، باورها، ارزش 
ها و غیره در ایران صورت گرفته اســت. با این  وجود »خانه ای« که او برایمان به 
یادگار گذاشت یک نمای نمادین است که در هر دوره می تواند با شخصیت های 

ویژه همان دوره دوباره پر شود تا ایرانی بتواند خود را در آن بیابد. 

ایرج پزشک مردی آرام بود و بیشتر گوش می داد و مشاهده می کرد و شاید بدین 
جهت می توانست دریافت خوبی از وقایع و روابط بدست آورد و ان را در آثارش با 
قلم پر توان و طنز بی نظیرش منعکس کند. بی شک او  در خانه دل ما ایرانیان جای 

ایرج پزشک زاد و میراث گرانقدرش را گرامی می داریم. ویژه ای دارد. 

مراسم امضای کتاب با حضور نویسنده ایرج پزشک زاد سال ۲004 میالدی کتابفروشی شرکت کتاب وست وود
از راست : پیرایه شبان، الله فدایی

شکایت خانواده دانش آموز مقیم سن دیه گو از شرکت هواپیمایی 
اوکراین به دلیل سرنگونی هواپیما در ایران در سال ۲0۲0

در شکایت خانواده سارا سعادت ادعا شده است که شرکت هواپیمایی اوکراین باید 
از ناامن بودن پرواز در میانه تنش ها در منطقه آگاه می بود.

خانواده این دانشجوی کالج سن دیه گو که در هواپیمای سرنگون شده دو سال پیش 
بر فراز ایران کشته شد، روز پنجشنبه علیه این شرکت هواپیمایی اوکراینی شکایت 
کردند و مدعی شــدند که این شرکت باید از ناامن بودن پرواز در میانه تنش ها در 

منطقه آگاه می شد. .
ســارا سعادت، ۲۳ ساله، دانشجوی سال اول دکترای روانشناسی بالینی در دانشگاه 
بین المللی آلیانت در اسکریپس رنچ، در بین ۱۷۶ نفری بود که در پرواز شماره ۷۵۲ 

خطوط هوایی اوکراین در 8 ژانویه ۲۰۲۰ کشته شدند.
نمایندگان این شــرکت هواپیمایی به درخواســت ها برای اظهار نظر در مورد این 

دعوی هنوز پاسخ نداده اند. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران پس از گذشت سه روز اعتراف کرد که هواپیما 
را بالفاصله پس از برخاستن پس از شناسایی به اشتباه ! به عنوان »هدف متخاصم« 

ساقط کرده است.
شــکایتی که توسط پدر و برادر ســارا سعادت در دادگاه فدرال سن دیه گو  تنظیم 
شده ، مدعی است که در روزهای منتهی به حمله موشکی، »ایران و سایر کشورها 
درگیر تجاوزات آشــکارا خصمانه نسبت به یکدیگر و دیگران بودند« از جمله در 
۳ ژانویه. حمله هواپیمای بدون سرنشین که منجر به کشته شدن تروریست  ایرانی 
قاسم سلیمانی و شلیک موشک های تالفی جویانه به دو پایگاه عراقی که نیروهای 

آمریکایی در آن جا مستقر بودند، شد.

بر اســاس این دادخواست، »تجاوزات خشونت آمیز و آشکار بین ایاالت متحده و 
ایران که شامل حمالت موشکی و پهپادی می شود، به طور گسترده گزارش شده و 

به خوبی شناخته شده بوده است«.
این تنش ها باعث شــد که اداره هوانوردی فدرال آمریکا در 8 ژانویه ۲۰۲۰ دستور 
اضطــراری صادر کند و اپراتورهای آمریکایی را از پرواز بر فراز حریم هوایی ایران 

و عراق منع کند.
اگرچه این دستور در مورد هواپیماهای مسافربری اوکراینی صدق نمی کند، اما در 
دادخواســت ادعا شده است که دســتور FAA در اختیار UIA بوده است، که در 
دعوی ادعا شده است که باید از »خطر آشکار و فعلی برای پرواز و مسافران« اطالع 

داشته باشد.
ایرانشهر: موضوع اساسی این جاست که شرکت هواپیمایی اوکراینی و خود هواپیما 
و سرنشینان آن به همان اندازه مسافران ،  قربانی ماجراجویی مشتی آخوند تبهکار به 
زعامت خامنه ای جنایتکار و سپاه پاسدارانشان هستند.  آنها تنها هنرشان فقط کشتن 
شهروندان بیگناه و بی دفاع است و در چهارچوب سیاست این رژیم، همیشه قربانی 
، قربانیان، خبرنگاران که راز جنایت را فاش  می کنند مورد هجمه قضایی قرار می 
گیرند و در نتیجه،  نیت واقعی از این شــکایت،  که در دومین سالگرد این فاجعه 
صورت گرفته و قربانی را هدف قرار داده است، نامعلوم است.       اگر دادگاه فدرال 
آمریکا این استدالل را بپذیرد بنابراین باید تمام سرنشینان و مسافرانی را که باالی ۱8 

سال سن دارند و سوار هواپیما شده اند را مقصر اعالم کند.! 

https://www.imperialagent.com/
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صرفه جویی مصرف آب در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا بار دیگر مقررات محدودسازی استفاده از آب را به اجرا می گذارد. 

این دومین بار اســت که ایالت کالیفرنیا در یک دهه به ســبب رویارویی با کم آبی 
مقــررات ویژه را به اجرا می گذارد و از مردم می خواهد داوطلبانه از مصرف بیهوده 

آب خودداری نمایند 
اداره منابع آب کالیفرنیا درخواســت کرده اســت تا ۴8 ساعت پس از بارندگی، به 
آبیــاری چمن های جلوی خانه اقدام نکنند و در صورت رعایت نکردن، ۵۰۰ دالر 

جریمه خواهند شد. 
ناگفته نماند که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در ماه نوامبر ۲۰۲۱ از کالیفرنیایی ها 

درخواست کرد داوطلبانه مصرف آب خود را ۱۵ درصد کاهش دهند. 
ناگفته نماند که بیش از 8۰ درصد ایالت کالیفرنیا تا پیش از بارندگی های ماه دسامبر 

در خشکسالی به سر می برده است. 

دانشگاه های کالیفرنیا بار دیگر آنلاین می شود
دانشــگاه Cal state النگ بیچ نیز به دیگر دانشگاه ها و کالج های کالیفرنیا در 

دیرکرد برای بازگشایی کالس های حضوری پیوست. 
با افزایش مبتالیان کرونا و گســترش سویه اومیکرون، دانشگاه ها قرار بود از ۲۰ 
ژانویه بازگشــایی شوند و تاکنون از ۲۳ دانشــگاه Cal state، ۷ دانشگاه اعالم 
کرده انــد که کالس های حضــوری را ۳ هفته دیرتر بازگشــایی خواهند کرد و 

کالس ها به صورت آنالین خواهد بود. 
به نظر می رســد که که تمامی دانشــگاه های Cal state و کالج های محلی در 
صورت ادامه شــرایط وخیم گســترش کرونا و افزایش مبتالیــان، به برگزاری 

کالس های آنالین بپردازند.

بودجه 286/4 میلیارد دلاری 
گوین نیوسام برای سال مالی جاری 
ایالت کالیفرنیا که ۹ ســال پیاپی از افزایش درآمد برخوردار بوده است، بر اساس 
 ،۱۹-Covid بودجه جدید گوین نیوسام، ۱۰ میلیارد دالر را به بودجه رویارویی با
گرمایش زمین، بی خانمان ها و مشکالت آموزشی K-۱۲ می افزاید تا بتواند به حل 
مشکل و چالش ایمنی خیابان ها، نابرابری اقتصادی و بی خانمانی پاسخگو باشد. در 
بودجه کالیفرنیا ساخت ۵۵۰۰۰ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که در قالب 

یک بسته ۱۲ میلیارد دالری است. 
این بودجه که پس از بررسی در مجلس ایالتی از سوی قانون گذاران و تصویب آن 
از روز نخست جوالی ۲۰۲۲ اجرایی می شود، به سبب گسترش بیماری کرونا ۲/۷ 
میلیارد دالر برای آزمایش کرونا، استخدام نیروی کار و تامین نیازهای کارکنان بخش 

بهداشت برای برخورداری از دوران مراقبت در خانه در نظر گرفته شده است. 
ناگفته نماند به سبب اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان، گوین نیوسام به نظر 

نمی رسد که با مشکلی روبرو شود.

بیمه درمانی برای همه مهاجران در کالیفرنیا 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که در سال ۲۰۱۹ در آغاز فرمانداری خود پوشش 
درمانی برای مهاجران زیر ۲۶ ســال و باالی ۵۰ ســال را به اجرا گذاشــته است 
اکنون در بودجه پیشنهادی خود، پوشش درمانی برای همه مهاجران را از قانونی و 
غیرقانونی که تاکنون زیر پوشش مدیکل نبوده اند را از اول ژانویه ۲۰۲۴ زیر پوشش 

بهداشت و درمان قرار دهد. 
این پوشش درمانی که تاکنون ۲/۴ میلیارد دالر هزینه داشته است با ۱/۳ میلیارد دالر 
هزینه دیگر روبرو خواهد بود که بتواند همه مهاجران را پوشش دهد. که می تواند 
بودجه درخواستی گوین نیوسام را برای سال مالی آینده به ۳۰۰ میلیارد دالر نزدیک 

کند. 
گرچه به نظر می رسید گوین نیوسام در دوران کرونا با کسری بودجه روبرو شود، 

اما درآمد کالیفرنیا از سال ۲۰۱۹ تاکنون با افزایش روبرو بوده است. 

بودجه بیشتر برای دانشگاه های 
Cal state و UC

 گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در بودجه پیشنهادی خود، افزایش ۵ درصدی 
سالیانه در بودجه عمومی را در نظر گرفته است و شرط اصلی آن، محو نابرابریها 

و افزایش شمار دانشجویان از طبقه کم درآمد است. 
در بودجه پیشنهادی، افزایش ۹۴۳۴ نفر در شمار دانشجویان Cal State و ۷۱۳۲ 

نفر در شمار دانشجویان UC برای ترم پاییز امسال است. 
ایالت کالیفرنیا به ۳ دانشگاه Uc-San Diego، UC Berkley و UCLA که 
۹۰۲ دانشجوی جدید خواهند داشت ۳۱ میلیون دالر بودجه بیشتر خواهد داد تا 

جایگزین شهریه ۳۰۰۰۰ دالری سالیانه دانشجویان غیرکالیفرنیایی شود. 

توقف ساخت عمارت های بزرگ و گران 
 Maha Valley  قیمت و لوکس در

قاضی دادگاه ایالــت کالیفرنیا در همراهی با دادســتان کل کالیفرنیا و 
کنشگران محیط زیست، دستور داد تا ساخت عمارت های بزرگ و گران 
قیمــت و لوکس در Maha Valley در Lake County به ســبب 
آتش ســوزی های چند سال گذشته متوقف شود. زیرا این منطقه که بر 
فراز مناطق شــراب سازی قرار دارد، بارها به سبب آتش سوزیها، گریز 
از خانه ها را دشــوار نموده است و این عمارت های دو منظوره، یکی از 

مشکالت جابه جایی در دوران اتش سوزی است. 
ناگفته نماند که پروژه گسترش ساخت عمارت در شراب سازی ها که 
در سال ۲۰۲۰ مورد استقبال قرار گرفته بود که هم به استخدام کارگران 
کمک خواهد شد و هم به اقتصاد کالیفرنیا، در کارنامه خود آتش سوزی 
بزرگ پارادایز را دارد که تمامی شهرک در آتش خاکستر شده و هم این 
که به سبب قرار گرفتن بین ۲ بزرگراه و در هنگام وزش بادهای پرشتاب 
از امکان کمک رســانی می کاهد این پروژه ها که متوقف شده است در 
زمین هایی به بزرگی ۱۶۰۰۰ اکر قرار بود هم محل کار باشد و هم محل 

زندگی.

ketab.com

http://mazganilaw.com/
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مهدی اصالنی، جان بدر برده از 
کشتار ۶7 در پست فیس بوک:

 به مناسبت ۶4 سالگی اش نوشت: 
سر خوردم تو ۶۴ ساله گی. 

۶۳ سال پیش زاده شدم. در زمستانی که گرگ دندان بود.
 ناحیه ی ده تهران سه راه  اکبرآباد کوچه ی شاهین پالک ۶8 

از مادری دختردوست و پسرزا. ششمین پسر و فرزند واپسین خانواده ای پراوالد.
هفته ی آینده باید مقابل دادگاه قرار گیرم و چشم در چشم حمید عباسی به شهادت 
بنشــینم! هم او که پیک مرگ در زندان گوهردشت بود و بر ارابه  ی تباهش مرگ 

جار می کشید. 
و حال روزمرگی هایش را دردنج جای انفرادی  ماغ می کشد.

حضور در این دادگاه پرت شده گی ی به خاطره های خونین است.
در طول حبس ســرجمع ســه نوبت مقابل کســانی قرار گرفتم که سرنوشت ام 
به دستشان بود. اول بار در سال ۶۴ در بی دادگاهی چند دقیقه ای که حکم ام در اوین 

به من ابالغ شد.
دو نوبت دیگر هم به تاریخ ششم و نهم شهریور ۶۷ مقابل هیئت مرگی که نامش 

دادگاه نبود.
 حــاال باید مقابل دادگاهی واقعی قرار گیرم! نــه به عنوان متهم و محکوم، که از 
جایگاه شــاهد. چه گونه باید گفت و چه؟ از بی شــمارانی که در گوهرکش ترین 
مکان عالم در فاصله ی یک آه و ماه، مقابل هیئت مرگ استخوان  جان جوانشان بر 

خاک پشته های گم گورها شیار شد.
از سرزمین یخی ی قطب تا گوهردشت ردپای تابستان هویدا است.

آیا عدالت از پسیِن یخ زده ی آسمان بی ستاره ی قطبی طلوع خواهد کرد؟
و»در آستانه ی فصلی سرد« چه هدیه ای  پربهاتر از محکومیت نوری؟

»دیکتاتور پروری«
نوشته : آزاده یگانه  

دیکتاتوری نژاد پرست آلمانی به رهبری هیتلر فقط نژاد آریایی را برتر می دانست 
و می خواست  تمام نژادهای دیگر را سر به نیست کند.  این تئوری برتری طلبانه 
در مورد رژیم فاســد و منحرف جمهوری اســالمی نیز صدق می کند  زیرا که  
تئوری  جمهوری اســالمی این است که مذهب شیعه بهترین و برترین است و 

خامنه ای رهبر »تمام« مسلمین دنیاست. 
خود بینی و خود پرستی و غرور و نخوت هیتلر و افرادی مانند خمینی و خامنه 

ای از یک قماش است .
کسانی مانند هیتلر که منطق ندارند، با برچسب زنی و اتهام زدن به »غیر خودی ها 
«  و با سفسطه گری  ، سعی در منحرف کردن افکار مردم از »علل به وجود آمدن 
مشکالت اصلی« دارند . یکی از علل اصلی به وجود آمدن مشکالت ، فقر اقتصادی 
اســت که به علت نادانی و ناتوانی حکومت اســت که موجب »از هم پاشیدگی 
اقتصادی« و فقر اکثریت مردم می شود . ولی دیکتاتورها مردم را شستشوی مغزی 
می دهند تا به جای پرداختن به روش صحیح بهبود شرایط اقتصادی با ایجاد تنفر 
در مردم موجب جنگ هایی شوند که به خودی خود موجب خسارت های بیشتر 
اقتصادی می شــوند که جبران ناپذیرند . هر گونه ادعای برتری طلبی به صورت 
ملی گرایی  و نژاد گرایی و مذهب گرایی خطرناک و مسموم است . هیچ ملتی و 

یا قومی و یا مذهبی به ملت و قوم و مذهب دیگر برتری ندارد . این فکر منحرف 
که کسی باید با یک  ایدئولوژی برتری طلبانه به همه حکومت کند، فقط موجب 
پروراندن دیکتاتورهایی مانند هیتلر و خمینی و خامنه ای می شود . تمام بدبختی 

بشر از همین پروراندن دیکتاتورهای مذهبی و نژادی و قومی است

https://akattorneyatlaw.com/
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  در کانون خبر:

سخت کوشی مادر و بی مقدار بودن و شدن آن توسط پدر 

هنرمند این اثر، دانش آموز کالس نهم به نام آجونات سیندهو 
وینایاال از کراالی هندوســتان است! آجونات همواره از پدر 
می شنید که درباره همسر خود، مادر آجونات، می گوید او 
خانه دار اســت، کار نمی کند و همواره از این نحوه معرفی 
مادر حیرت می کرد، زیرا هرگز مادرش را بیکار ندیده بود! 
وی این نقاشی را کشید تا زحمات بی پایان مادرش را به هم 
کالسی های خود نشان دهد! او نقاشی را به معلم خود نشان 

داد! معلم هم از این اثر بی بدیل حیرت زده شد و نقاشی را 
به دفتر ایالتی فرستاد و نقاشی وی در آن مرکز برای جلد سند 
بودجه جنسیتی سال ۲۰۲۱ انتخاب شد و اکنون از معروف 
ترین و گران ترین نقاشی های جهان است که در موزه بزرگ 
بمبی نگهداری می شــود! این اثر ساده و تاثیرگذار را تقدیم 
به تمام زنان خانه دار و سختگوشی که هیچوقت زحماتشان 

دیده و محاسبه نمی شود.

دکتر کایل  گیلبرت داستان زندان خود را در یوتیوب بازگو کرد

ایرانشهر: خانم دکتر کایل گیلبرت که به اتهام واهی جاسوسی 
در بیدادگاههای حکومت اسالمی به ده سال زندان محکوم 
شده بود پس از  گذراندن 8۰۴ روز در زندان های جمهوری 
اســالمی طی یک بده و بســتان با حکومت استرالیا، در ۲۵ 

نوامبر ۲۰۲۰ آزاد شد.
اســکای نیوز استرالیا فیلمی از این شخصیت در یوتیوب به 

نشانی زیر منتشر کرده است.

اکران عمومی فیلم قهرمان روز ۲۲ ژانویه ۲0۲۲   

آمازون قرار است که از روز ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲ فیلم » قهرمان 
« را اکــران کند.  فیلم »قهرمان« به کارگردانی اصغر فرهادی 
در نود و چهارمین مراســم اسکار کاندیدای دریافت جایزه 
بهترین فیلم بین المللی است .) برای اطالعات بیشتر در مورد 

چگونگی اکران فیلم به آگهی صفحه ۱۱ توجه کنید( 
اصغر فرهادی پروســه ی ساخت و آماده سازی فیلم قهرمان 
را تقریبا در ســکوت خبری و به دور از هیاهو پیش برد. تا 
همین چند وقت پیش تقریبا هیچ اطالعاتی از خط داستانی و 

شخصیت های این فیلم در دسترس نبود،
: »داستان قهرمان درباره ی مردی ست به نام رحیم که به دلیل 
بدهی در زندان اســت. هنگامی که او چند روز به مرخصی 
می آید، متوجه می شــود که دوست دخترش یک کیف پر از 
پول پیدا کرده، اما تصمیم می گیرد از این پول برای پرداخت 

بدهی اش اســتفاده نکند. زمانی که خبر این اقدام ایثارگرانه 
او در شــهر می پیچــد، به چهــره ای معروف بدل شــده و 

همشهری هایش برای کمک به او دست به کار می شوند.«
محســن تنابنده، امیر جدیدی، فرشته صدرعرفایی و سارینا 
فرهادی بازیگران اصلی فیلم قهرمان هســتند و در کنار این 
بازیگران فرهادی از چند بازیگر تازه کار شــیرازی هم بهره 
برده اســت. اصغر فرهادی طی دهه ی گذشــته با دو فیلم 
»جدایی نادر از ســیمین« و »فروشنده« در سال های ۲۰۱۱ و 
۲۰۱۷ موفق به دریافت جایزه ی اسکار بهترین فیلم بین المللی 
)خارجی زبان سابق( شد و در سال ۲۰۱۶ هم به خاطر فیلم 
»فروشنده« جایزه ی ارزشمند بهترین فیلم نامه را از جشنواره ی 
کن دریافت کرد. به همین خاطر بسیاری از سینمادوستان به 

موفقیت قهرمان در مراسم اسکار اطمینان دارند. 

ارائه لایحه بیمه همگانی به مجلس کالیفرنیا
قانون گذاران دموکرات در مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا 
الیحه بیمه همگانی را به مجلس ارائه نمودند که در صورت 
تصویب ایالت کالیفرنیا، نخســتین ایالت امریکا خواهد بود 
که همگان پوشــش بیمه همگانی با بودجه دولتی و همراه با 
مشارکت بیمه شوندگان از نظر حق بیمه پرداختی خواهد بود. 
این الیحــه که AB۱۴۰۰ نام دارد و نظــام تک پرداختی و 
همگانی Cal Care را ایجاد خواهد نمود که دسترســی به 
همه پزشکان و بیمارستان ها و داروخانه ها را فراهم می سازد و 
گروهی از کارشناسان با شرکت های تولید دارو برای کاهش 

بهای دارو، به گفتگو و چانه زنی خواهند پرداخت. 
این الیحه از هم اکنون مورد اعتراض اتحادیه پزشــکان قرار 

گرفته و از آن به عنوان دولتی کردن بیمه یاد می کنند. 
این بیمه درمانی، دوران بستری شدن درازمدت و مراقبت از 

بیمار را پوشش خواهد داد. 

زنانی را که جنین مرده به دنیا می آورند
 نمی توان به اتهام قتل محاکمه کنند

راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا به دادستان های کالیفرنیا 
اعــالم کرد که نمی توانند زنانی را که جنین مرده به دنیا 

می آورند را به اتهام قتل محاکمه کنند. 
این دستور پس از ان صادر شده است که دادستان کینگز 
کانتی زنی را که به ســبب استفاده از مواد مخدر، جنین 
مرده به دنیــا آورده بود به عنــوان مجرم به قتل جنین 
درخواست محاکمه نموده است. گر چه قاضی این اتهام 

و پرونده را رد کرد. 
در پرونده دیگر، زنی در سال ۲۰۱۷ به جرمی مشابه به 

۱۱ سال زندان محکوم شده است. 
راب بونتا می گوید: در تفسیر قانون مجازات برای مرگ 
کودک به دنیا نیامده نمی توان مادر باردار را محاکمه کرد 
و بــرای این رویداد جرم جنایــی قتل و یا اقدام به قتل 

نمی تواند درست باشد. 

استخدام10000 مشاور و روانشناس
 برای حل مشکل دانش آموزان

اداره آموزش کالیفرنیا اعالم نمود که برای حل مشکل 
روانشناسی و مشاوره دانش آموزان که در این دوران 
کرونا به مشکالت آنها افزوده شده است، در نظر دارد 

۱۰۰۰۰ مشاور و روانشناس استخدام نماید. 
تونی تورنموند رئیس اداره آموزش کالیفرنیا با اعالم 
این موضوع، اشــاره کرد که قانونگذاران باید بودجه 
الزم را که ۲۵۰ میلیون دالر است برای پاسخگویی به 

این درخواست بررسی و تصویب نمایند. 
او افزود که در شرایط کنونی، دولت فدرال نیز بر این 
نیاز و پاسخگویی به آن واقف است و اظهار امیدواری 
کرد که با بخشودگی وام های تحصیلی روانشاسان، 
روان درمانگران و مشاوران بتوانیم از هزینه این برنامه 

بکاهیم و از این خدمت برخوردار شویم.

تغییر نقشه منطقه بندی برای
 کرسی های کنگره آمریکا از کالیفرنیا

ســال ۲۰۲۲ ســال انتخابات میان دوره ای 
در نوامبر اســت و از هم اکنون کارزارهای 
انتخاباتی به ویژه برای کرســی های کنگره 
آمریکا در کالیفرنیا پس از تغییرات نقشــه 

منطقه بندی داغ تر می شود. 
هارلی رودا که در سال ۲۰۱8 برای نخستین 
بار از ســوی حزب دموکرات در انتخابات 
برای کنگره از منطقه ۴۷ انتخاب شــد و در 
سال ۲۰۲۰ در رقابت با نماینده جمهوریخواه 
کرسی را به او باخت اکنون در تقسیم بندی 
 Katie Porter( )جدید باید با کیتی پورتر

که اکنون نماینده کنگره از منطقه ۴۵ است و در انتخابات ۲۰۲۲ 
از منطقه ۴۷ باید رقابت کند، بــرای رای دهندگان دموکرات 
می توانســت مشکل آفرین شود اما هاردی رودا اعالم کرد که 

خود را کاندید نخواهد کرد. 
از سوی دیگر میشل استیل که از سوی جمهوریخواهان کاندید 

شد و کرسی هارلی رودا را ربود در این تقسیم بندی جدید به 
جای مبارزه با کیتی پورتر در نظر دارد از شهرهای گلدون گرو 
و وست مینیستر کاندید شود که به گونه ای خانه او محسوب 
می شــود و یانگ کیم جمهوریخواه نیز در نظر دارد از منطقه 

یوربالیندا نامزد شود که شانس بیشتری داشته باشد. 
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طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

خبرگزاری ایرانشهروند
سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند: 

نظام اسلامی، خطای حیوانی، سپر انسانی، موشک شیطانی!
همزمان با دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک های پدافند 
سپاه پاسداران، سخنان پدر و مادر دو تن از قربانیان، خبرساز شد. به گفته محسن اسدی 
الری و زهرا مجد )والدین محمدحســین و زینب فرزندان 2۳ و 21 ســاله( که در دادگاه 
متهمان پرونده هم حضور داشــته اند، برخی مقام  های جمهوری اسالمی تایید کرده اند 
که در شــب حادثه، از این هواپیما به عنوان »سپر انسانی« استفاده شده، تا مانع از حمله 
احتمالی آمریکا شود! آنها همچنین با انتقاد از روند دادگاه، موضوع بازداشت متهمان را هم 
زیر سوال برده و می گویند بر اساس شواهد، بیش از پیش، به عمدی بودن این حادثه، باور 
دارند؛ موضوعی که با یافته های کارشناسان بین المللی نیز همخوانی دارد. اوکراین، کانادا، 
بریتانیا و سوئد، به تازگی ضمن یادآوری شواهد عمدی بودن هدف قرار گرفتن هواپیما، از 

پیگیری پرونده در مراجع بین المللی خبر دادند ...
ایرانشهروند ضمن تسلیت مجدد به همه بازماندگان جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
ســعی میکنه تا با کنترل عصبانیت زیپ دهن رو هم بکشه و فقط توی دلش به آمران و 
عامالن این قتل عام هوایی فحش خوار و مادر بده تا شاید یه کوچولو جیگرش خنک بشه 

... که نمیشه تا روزی که عدالت برقرار بشه ... 
اینی که این پدر و مادر داغدار تا االن کجا بودن و چرا بعد از دو سال با وبسایت انصاف نیوز و 
روزنامه شرق اصالح طلب مصاحبه کردن و پته و پوته حسین سالمی فرمانده سپاه و حاجی 
زاده فرمانده هوافضای سپاه رو ریختن رو آب، نه به ایرانشهروند ربطی داره و نه ربطی به 
تسویه حسابای داخلی آقایون سپاهیا، نه مربوط به دسیسه جدید جمهوری اسالمی میشه! 
میدونین چرا؟ خیلی ساده اس، اگه شماها تا حاال دیدین یا شنیدین یا خوندین که رسانه 
ای، مطبوعاتی یا هر چیز اطالع رسانی دیگه ای توی جمهوری اسالمی بدون اجازه سازمان 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات و پونصدتا نهاد امنیتی موازی دیگه خبری یا مصاحبه ای یا 
تحلیلی بتونه منتشر بکنه که خالف مصلحت نظام باشه، جایزه دارین. بازم اگه فکر کردین 
آقایون امنیتیا اجازه میدن شخص یا اشخاصی یا نهادی یا هر کوفت حقیقی و حقوقی دیگه 
ای یه کالم زر زیادی یه جا بزنه یا به باالی چشم هر کدوم از رجال سیاسی و نظامی بگه ابرو 
یا ازش انتقاد کنه یا ازش افشاگری بکنه و بعدشم همینجوری راست راست واسه خودش 
راه بره )مثه خانواده اسدی الری(، سخت در اشتباهید. عجیبتر که این مصاحبه برای بار 
دوم و کاملتر با اســم بردن از سردار سالمی به عنوان کسی که عمدی بودن زدن هواپیما 
رو تلویحی تایید کرده با روزنامه شــرق انجام شده تا مخاطبای بیشتری ببینن و بشنون 
... شگفتا که چجوری اجازه انتشار این اتهامات به فرماندهان سپاه داده شده و جمهوری 
اسالمی که همین االنم بعد از دو سال میگه زدن هواپیما خطای حیوانی بوده داره به انتشار 

این اخبار دامن میزنه.
شاید به خاطر این باشه که حواس حزب اللهی های دو آتیشه رو از نگرفتن انتقام سخت 
از امریکا بخاطر ترکوندن قاسم سلیمانی پرت کنن ... اما شایدم می خوان با این سناریو که 
میگه: »هواپیمای اوکراینی رو زدیم تا جلوی یه جنگ بزرگ با امریکا رو بگیریم« حواس 

ملت رو از اصل ماجرا پرت کنن!
ایرانشهروند تو کتش نمیره که آقایون ســپاهیا هواپیمای اوکراینی رو زده باشن تا اونو 
ســپر انسانی حمله احتمالی امریکا بکنن! اوال اینکه از حمله به پایگاه االسد چند ساعت 
گذشــته بود و اگه امریکا می خواست جواب بده تا اون موقع داده بود. دویما اگه وضعیت 
جنگی بود باس آســمون رو پرواز ممنوع می کردن. سیوما اینا که خودشون قبل از حمله 
با امریکا هماهنگ کرده بودن که نمایش انتقام سخت بگیرن و پایگاه مورد حمله هم که 
خالی بوده و تازه ظریف وزیر خارجه سابق هم که به امریکایی ها خبر داده بود که همین 
موشــکا انتقام سخت بود و تمام! یعنی همه شون میدونستن که امریکا حمله ای نخواهد 
کرد که نیازی به سپر انسانی داشته باشن!!! چهارما غیر از این هواپیما، هواپیماهای دیگه 
هم داشتن از آسمون تهرون عبور و مرور می کردن و پنجما و از همه مهمتر اینکه بعد از 
سرنگونی هواپیما بالفاصله همه مدارک جرم رو پاکسازی میکنن )حتی وسایل به جا مونده 
از مسافرهای مرحوم رو هم مصادره کردن( و بولدوزر میندازن و تا سه روز هم دروغ میگن 
... البته به نظر ایرانشهروند این سیاه بازی ها بخاطر این نبوده که بخوان جنایت رو الپوشانی 
کنن چون یه هویج هم میفهمه که توی این روز و روزگار پیشرفته تکنولوژی یه همچین 
فاجعه ای رو درست وسط آسمون پایتخت مملکت نمیشه پنهون کرد ... به نظرم اینا توی 
این دو ســه روز می خواستن یه داستانی سر هم بکنن که خطای انسانی رو از لنگه پاچه 
شون در اوردن و حاالم بعد از دو سال می خوان سناریوی قربانی کردن بچه های مردم برای 

حمله نکردن امریکا رو بکنن تو پاچه ما!
ایرانشهروند فکر میکنه یه چیز یا چیزایی یا یه کسی یا کسایی در اون هواپیمای به خصوص 
بوده که نباید از ایران خارج میشده )چون اجازه پرواز هم با تاخیر صادر شده و چند نفری 
هم از هواپیما پیاده شدن و دوباره سوار نشدن!( و نباس اثری هم از آثارش باقی میمونده 
پس آقایون ســپاهیا با موشک شیطانی زدن به سپر انسانی و وقتی دیدن موشک اولی با 
خطای حیوانی نخورد به هواپیما، موشــک شیطانی دوم رو زدن به سپر انسانی تا خطای 
حیوانی موشک شیطانی اولی رو جبران کنن. در حقیقت می خواستن اون هواپیما رو به هر 
قیمتی شده نابود کنن تا مدرک یا مدارکی که توی اون هواپیما بوده بدست کسی نیوفته! 
چند روز پیش یکی از وبسایت های وابسته به سپاه قصه ای رو گفت که االن میبینم به این 
سناریو جور در میاد ... یارو میگه: اون هواپیما داشت جاسوسی می کرد و ما می خواستیم 
جلوشو بگیریم ولی بعدش مجبور شدیم بزنیمش! خیلی مضحکه، میدونم اما اگه به جای 
کلمه جاسوسی، چیز یا شخص قابل حملی رو بذاریم، به خوبی میشه فهمید که چرا مجبور 

بودن هواپیما رو بزنن!
... ایرانشهروند از همه محققان و جویندگان حقیقت و عدالت استدعا داره تا فهرست همه 
مسافرها و بارنامه های اون پرواز لعنتی رو دوباره بازبینی کنن تا ببینیم چرا انقدر سرنگونی 
و محو کردن اون هواپیما برای نظام اسالمی مهم بوده تا حدی که حتی حاضر شده قبول 

کنه که اونو عمدی زده و مردم رو سپر انسانی کرده ... تا کسی دلیل اصلی رو نفهمه ... 

در جمهوری اسلامی

مراسم روز درختکاری 
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مجله ی فردوسی: 

از مربع مرگ تا بار مرمر
... مجله ی فردوسي از تیرماه سال 1328 تا مرداد ماه سال 1353 
- که به دستور امیرعباس هویدا، تقریبًا کل مجالت پایتخت به 
طور فله اي به محاق توقیف و تعطیلي افتادند-، مجموعًا در 1181 
شماره منتشر شده که سر دبیر ثابت دهه ی آخرش، عباس پهلوان 
با  بازي  »سال هاي  را  آن  پهلوان  آقاي  خود  که  دوره یي  بوده: 

نارنجک« نامیده....
خاطراتش  در   - فردوسي  مجله ي  مدیر   - جهانبانویي  نعمت اهلل 

گفته است:
... آقاي پهلوان که به فردوسي آمد، مجله تیراژ پاییني داشت... 
او سبک و شکل و محتواي مجله را به کلي تغییر داد... به مطالب 
و مقاالت و مباحث سنگین، با سلیقه ي خودش تنوع مي بخشید و 
این سبب شد تا »فردوسي« از رکود خارج شود و شکل واقعي 

خود را نشان دهد... 
و این هم یک مرور کوتاه در این سال هاي نارنجي و نارنجکي به 

روایت عباس پهلوان:
... زندگي کوتاه سیاسي من با جریان ملي شدن نفت شروع شد... 
اردشیر امیرشاهي که در دبیرستان دارالفنون دو سه کالس باالتر 
از ما بود، عده یي از بروبچه ها را به حزب »زحمتکشان« برد و ما 
آن جا حوزه ي دبیرستان را در حزب تشکیل دادیم که هم فعال 
بود و هم پرعضو و پرسروصدا... و به همین جهت، نظر رهبران 
حزب از جمله مظفر بقایي و خلیل ملکي را به خود جلب کرد... 
به  حزب  جوانان  سازمان  طرف  از  که  وقتي  از  ملکي  خلیل  با 
او براي من مثل  کالس کادر جوانان معرفي شدم، آشنا شدم... 
یک استاد بود... مثل سایر کادرهاي باالي حزب از دکتر بقایي تا 

جالل آل احمد...
... خلیل ملکي از سردبیري من در مجله ي فردوسي خیلي استقبال 
کرد... خودش هم قول همکاري داد و پس از مدتي با نام مستعار، 

مقاالتي براي فردوسي مي نوشت...
میان  و   امروز  شعر  زمینه هاي  در  فردوسي  مجله  خوشبختانه 
دانشجویان و دانشگاهیان و مسایل ملي موقعیت مناسبي داشت و 
خوشنامي خود را به اعتبار سردبیراني چون دکتر عسگري و دکتر 
عنایت و ناصر نیر محمدي حفظ کرده بود.. در سال 1343 که من 
مجله را تحویل گرفتم، با دوستانم تصمیم گرفتیم در همین زمینه، 

قوتي به مجله بدهیم...
... مجله در این زمان قاعدتًا به نویسنده و مترجم احتیاج داشت... 
اول از همه رفتیم سراغ فرامرز برزگر که فرانسه خوب مي دانست 
و عالقه اش این بود که مقاالتي از هفته نامه ي »اکسپرس« ترجمه 
ما  بود...  سنگین  چپي  دست  نشریات  از  زمان،  آن  در  که  کند 
خودمان هم البته در فردوسي مختصري به چپ مي زدیم... زمینه ي 
اکثر روي جلدها و مقاالت و مطالب اصلي مجله در تمام این 
سال ها، اختصاص داشت به مهم ترین وقایع دهه ي 90 میالدي و 
بعد از آن ... از دنیاي هیپي ها و ظهور بیتل ها تا کوبا و البته جنگ 
ویتنام و اعتراض به جنگ و حمایت تلویحي از ویت کنگ ها و 

مظلومیت آن ها در مقابل امپریالیسم آمریکا...
... و در حاشیه ي همین توضیحات، نقل یک ماجراي عبرت انگیز 

از زبان آقاي جهانبانویي هم خالي از لطف نیست:
... در همان سال هاي چهل، یک هفته ما عکس چه گوارا را روي 
مجله فردوسي چاپ کردیم با طراحي کاریکاتوریست مجله آقاي 
محسن دولو... نمونه ي مجله که براي بازبیني ارسال شد، سرهنگ 
کیاني، سانسورچي ساواک مرا احضار کرد و گفت تیمسار بختیار 
در  ما  قربان  گفتم  بشه...  عوض  باید  جلد  روي  عکس  فرموده 
یا  کنیم  سیاه  را  مطلب  خواستید  وقت  هر  که  نیستیم  موقعیتي 
عکس را عوض کنیم... مردم مي فهمند... مسخره مي شویم... کیاني 
اتاق  دفتر ستاد،  به  دارید  نمي دونم... شما حرفي  من  آقا  گفت: 
تیمسار  براي  هم  را  مجله  از  نسخه  یک  کنید...  مراجعه  تیمسار 

ببرید....
... من رفتم به اتاق تیمسار بختیار... دیدم هفت تیرش روي میز 
این وضع خسته شدم  از  تیمسار خدا شاهد است  است... گفتم 
مي خواهم خودم را آتش بزنم... بختیار هم همان وقت سرهنگ 
ببرید گوشه ي حیاط،  کیاني را صدا زد و گفت: جهانبانویي را 
روش نفت بریزید، هر وقت خودش خواست کبریت را بزنید... 
... آخه پس ما چه کنیم؟ گفت: خودتون سانسور  بابا  گفتم اي 

کنید!
صدرالدین الهي، روزنامه نگار و پاورقي نویس پرکار این سال ها، 
در سلسله مقاالت »درآمدي بر مقوله ي پاورقي نویسي در ایران« 

نوشته است:
... در این سال ها، فردوسي عماًل جانشین مجله ي »کاویان« مشفق 
همداني شد که نشریه یي دست چپي بود در برابر »تهران مصور« 
دست راستي و »اطالعات هفتگي« میانه رو... سردبیري این مجله 
نیر  ناصر  و  عنایت  محمود  دکتر  و  عسگري  دکتر  ترتیب  به  را 

محمدي در دست داشتند، هر کدام با سلیقه ي خودش تا این که 
عباس پهلوان از راه رسید و به لطف زیرکي و حسن تشخیص او، 
پایگاه همه ي کساني شد که در مقوالت شعر و قصه و سیاست 
حرفي دیگر از نوعي دیگر داشتند... از خلیل ملکي تا دکتر مهدي 
هوشنگ  تا  براهني  رضا  از  شاملو...  احمد  تا  نادرپور  از  بهار، 

وزیري... و به این ترتیب، فردوسي شد مجله روشنفکران...

... مجله فردوسي بخش هاي متعدد و متنوعي داشت... از ستون هاي 
پر خواننده ي »مالحظات« و »براي خالي نبودن عریضه ي« خود 
عباس پهلوان تا مقاالت سیاسي - اجتماعي و فلسفي نویسندگان 
مطرح و معتبر این سال ها از مهدي بهار و داریوش همایون و محمد 
جعفر محجوب تا انجوي شیرازي و عبدالحسین زرین کوب... و 
در  هفته  مهم  فیلم هاي  معرفي  و  نقد  مخصوص  صفحات  البته 
سینماهاي تهران... که پایه اش را بیژن خرسند گذاشت و در زمان 
کوتاهي که در دوره ي بالتکلیفي این مجله، سردبیري اش را بر 
عهده داشت و به اعتبار او- که خود منتقد و مترجم سینمایي بود-

، پاي بسیاري از سینمایي نویسان مطرح سال هاي بعد، به فردوسي 
باز شد و به این ترتیب، دو صفحه ي آخر مجله، در این دوره، 
تبدیل شد به یک جور »کایه دوسینماي« وطني، که پرچمدارش 
پرویز دوایي بود و در کنارش نقدنویسان سرشناس مانند جمشید 
ارجمند، پرویز نوري و کیومرث وجداني و نویسندگان جوان تر 

که بعدها، اسم و رسم پیدا کردند...
و  روزنامه نگاري  شیوه ي  و  حرفه  تحول  و  توسعه  پي  در   ...
پاگرفتن نشریات تخصصي، از اواسط دهه ي سي، حضور شاعران 
در نشریات ادبي علني تر و بیشتر شد... مجله ي فردوسي در این 
نعمت اهلل  بود...  شعر  اهل  عملیاتي  ستاد  که  پاتوق،  نه  سال ها، 
جهانبانویي، به حق، مدعي شده که: مجله ي فردوسي تولید کننده 
دوره ي  داستان نویسان  و  شاعران  سوم  دو  دهنده ي  تحویل  و 

خودش بود...
... عباس پهلوان در خاطراتش آورده است که: 

... بعد از 28 مرداد، توجه به هنر و ادبیات بیشتر و زیادتر شده 
نوعي  نیمایي...  شعر  کمي  و  بود  چارپاره  شعر  دوران  بود... 
شعر  صفحه ي  بدهد...  نارضایتي  از  بویي  که  پردازي  مضمون 
مجله فردوسي سال ها در اختیار نصرت رحماني بود ... خوب هم 
جمع و جور مي کرد... این حال و هوا را، دبیر بعدي صفحه ي 
در  زیاد  که  حیف  اما  کرد،  حفظ  هم  ُزهري  محمد  یعني  شعر 
فردوسي نماند. او با دکتر عنایت رودربایستي داشت... آن موقع 
از  عده اي  سردبیر،  شدن  عوض  با  که  بود  رسم  مطبوعات  در 
نویسندگان هم با او می رفتند... نوعي اداي دین و احترام بود... 
زهري هم مراعات حال دکتر عنایت - سردبیر سابق مجله - را 
مي کرد و قول داد شخص دیگري را معرفي کند و این شخص، 

کسي نبود مگر آقاي رضا براهني...
... توصیه ي محمد زهري و به خصوص بر خورد خوش و تواضع 
چند  اما  شد...  فردوسي  در  ما  همکاري  سرآغاز  براهني  خود 
هفته یي نگذشت که با او مشکل پیدا کردیم... او سلیقه ي شعري 
خود را تحمیل مي کرد و اغلب نقدهاش در مورد شاعران معاصر 
بیشتر از سر لجبازي و مسایل شخصي بود و این بود که شاعران 
معروف وقت با او درگیر بودند و دیگر شعر به مجله نمي دادند... 
اوج این درگیري ها انتقاد براهني از چهار شاعر سرشناس وقت 
یعني نادر نادرپور، فریدون مشیري، سیاوش کسرایي و هوشنگ 
ابتهاج مشهور به سایه بود که با بي انصافي کامل، آن ها را »مربع 
مگوهایي  بگو  به  شد  منجر  خودش  این،  که  بود  نامیده  مرگ« 
به  حاضر  و  برخاست  براهني  با  مقابله  به  نادرپور  نادرپور...  با 
پاسخگویي شد... من هم استقبال کردم و صفحاتي از مجله را در 
اختیار او گذاشتم... این نزاع ادبي در مجله، نقل محافل ادبي شده 
بود و سوژه ي شبانه ي “بار مرمر”، که حاال پاتوق اصلي هیأت 

تحریریه ي فردوسي و طبعًا مخالفان آن ها بود...
... و این یک داد و ستد دوجانبه به شمار مي آمد:

آذوقه ي مجله از همین دیدارها و بگومگوها در “بار مرمر”  فراهم 
و  کننده ي خوراک جر  تامین  مجله،  مقاالت  و  و خبرها  مي شد 

هتل  شب هاي  بي پایان  بحث هاي 
مرمر بود...

و  نویس  هنري  مجابی،  جواد   ....
منتقد هنري این سال ها، در سلسله 
مقاالت »پاتوق هاي جواني ما«، به 

این دوره پرداخته و نوشته است:
... از این سال ها، پاي بر و بچه هاي  
گردانندگان  مخصوصا  مطبوعاتي، 
مجله هاي  هنر  و  شعر  صفحات 
هفتگي و ماهانه، به “بار مرمر” باز 
سي  جنگ   در  حاال  نو  شعر  شد.. 
و  سنتي  شعر  با  ساله اش  چند  و 
متعصب  ادیبان  ادبي  هاي  انجمن 
علمداري  با  بود  شده  پیروز 
نشریاتي مانند صدف، آشنا، جهان نو، آرش و البته مجله ي نگین 
دکتر محمود عنایت و خوشه ي دکتر عسگري و احمد شاملو و 
به خصوص بعدها مجله ي فردوسي دوره ي عباس پهلوان... که 
خوراک گپ و گفت و دعوا مرافعه هاي اهل قلم در این پاتوق، 
در همین مجله پخته مي شد ... فردوسي که منتشر مي شد، روزها 

در کافه فیروز و شب ها در بار مرمر جاي خالي پیدا نمي شد...
سابق  نویسندگان  و  سردبیران  از  محمدي،  نیر  ناصر  روایت   ...

فردوسي، از این وجه شاخص مجله هم شنیدني است:
... یکي از مهم ترین دوره هاي مجله ي فردوسي، دوره ي سردبیري 
منتقدان  کردن  وارد  با  او  سال ها،  آن  در  است...  پهلوان  عباس 
جوان و پرانرژي، باعث شد تا فردوسي به یکي از جنجالي ترین و 

در عین حال دشمن تراش ترین نشریه ي ایران تبدیل شود...
فردوسي، جذب شاعران  ویژگي هاي  مهمترین  از  دیگر  یکي   ...
براي  که  فرصتي  دلیل  به  مجله،  این  بود...  خود  دوره ي  جوان 
شاعران نوپرداز به وجود آورد، شاهد چاپ اشعاري از مهم ترین 
شاعران چند نسل شد... صفحات شعر مجله ي فردوسي در واقع 
جریاني را پدید آورد که آن را مي توان شناسنامه و کارنامه ي شعر 

مدرن در ادبیات فارسي به حساب آورد...
... حضور منتقدي مثل رضا براهني و مجموعه مقاله هاي او در 
فردوسي از جمله این دگرگوني ها در رسم و راه این مجله است...

... پهلوان اما متاسفانه در این دوران، مقداري شلتاق کرد... این 
نویسنده  این  جان  به  را  منتقد  آن  و  منتقد  آن  جان  به  را  شاعر 
مي انداخت... حتي کار را به جایي کشاند که نادرپور و شاملو هم 
به هم حمله مي کردند ... به خصوص نادرپور، که در صف مقدم 

این جبهه گیري هاي ادبي بود...
... و این هم برداشت و برخورد جهانبانویي از این تغییر و تحوالت 

فردوسي در این دوره:
او،  زمان  در  بود که  پهلوان  عباس  فردوسي،  ... آخرین سردبیر 
این موج نو و مبحث هاي مربوط به آن به وجود آمد... این جنگ 
و جدال هاي قلمي را خود او شروع کرد و به آن دامن زد... هم 
به منظور برخورد افکار، و هم به خاطر باال رفتن تیراژ مجله... 
خود من هم این برخوردها را مي پسندیدم... خواننده هم مشتاق 
من  مي دادیم...  بال  و  پر  آن  به  مجله  در  جهت،  این  به  و  بود 
نشود...  تا دردسرساز  بود  براهني  مطالب رضا  به  بیشتر  حواسم 
براهني شرور بود و من روي نوشته هاي او حساس بودم... مثال 
در ماجراي سیاهکل، مقاله یي نوشت که خیلي تند بود... من گفتم 
این مطلب به مصلحت نیست... همه را مي گیرند و مجله را هم 
تعطیل مي کنند و آن را چاپ نکردم... براهني به پهلوان طعنه زده 
بود که تو سردبیري یا جهانبانویي؟ پهلوان گفته بود: سردبیر منم 
ولي مجله مال آقاي جهانبانوییه... در هر حال، برخورد شاعران 

موج نو و شعر نو ... تیراژ مجله را حسابي باال برده بود...
پهلوان که خود عشق قصه نویسي داشت، در مجله ي  ... عباس 
فردوسي از معرفي و چاپ داستان هاي کوتاه نویسندگان جوان 
و تازه کار هم غافل نبود... در فاصله ي سال هاي پیش و پس از 
سردبیري فردوسي، او چندین مجموعه از داستان هاي خود را هم 
بابام، مرگ بي وسایل  منتشر کرد: شکار عنکبوت، شب عروسي 
و  قصه ها  از  برگرفته  اغلب  پهلوان،  داستان هاي   ... تشریفات  و 
غصه هاي مردم کوچه بازار است، با لحن و زباني نشات گرفته 
از ادبیات عوامانه ي خود آن ها... البته با مایه ها و مضامین اکثراً 

جنسی...
... با وجود چاپ یکي دو داستان در هر شماره ي فردوسي اما، 
پاي پاورقي -برخالف نشریات دیگر-، دیر و با تاخیر به فردوسي 

رسید. جهانبانویي در مورد این تاخیر، توضیح داده است که:
... ما در مجله ي فردوسي، بیشتر دنبال مطالب و مقاالت فرهنگي 
- سیاسي بودیم و به مسائل روز مي پرداختیم و صفحات مجله را 

با پاورقي هاي آبکي پر نمي کردیم...
مثال آقاي مهدي بهار که از نویسندگان مجله بود، اغلب در باره ي 
استعمار و استثمار مي نوشت... یا در دوره یي، در اواسط دهه ي 
باره ي ویتنام مطلب  چهل، علیه سیاست آمریکا در جهان و در 
مي زدیم که بیشتر مورد استقبال دانشجویان قرار مي گرفت... وقتي 

 مقاله:

من و زاون و بهرام ) دانشور( در دفتر من از این در و آن در بویژه مطلب زاون در مورد پاورقی نویسان و صدرالدین الهی صحبت می کردیم و  این که حیف شد که الهی رفت و این کار را ندید که بهرام گفت، آقا از حاال به بعد به فکر دیگران باشید 
، همین حاال که داشتید در مورد پزشک زاد صحبت می کردید ایرانشهر هفته دیگر را بگذارید برای پزشک زاد، بالفاصله زاون و من موافقت کردیم و عزم جزم. روز بعد با حسین حجازی یار غار پزشک زاد که گفتگو می کردم به او گفتم و او هم 
استقبال کرد. ایرانشهر هفته پیش که در آمد رفتم گلندل و دم قنادی شاهرضا زاون و بهرام را دیدم و از زاون ، مطلب مربوط به پزشک زاد را گرفتم و بالفاصله آقا داریوش تایپ کرد و دوشنبه شب خودم غلط گیری کردم و برای بهرام ایمیل کردم و از 
او خواهش کردم که مطلب را برسونه به زاون که غلط گیری نهایی را بکنه و بهرام هم لطف کرده و سه شنبه رسونده بود. زاون چهارشنبه از همه جا بی خبر تلفن کرد و گفت که فکر نمی کردم این قدر نوشته ام و غلط گیری مشکل است، گفتم زاون 
جان، دایی جان امروز پرواز کرده. با این که من خبر را که ساعتی پیش از دکتر کریمی حکاک شنیده بودم وقتی آن را برای زاون بازگو کردم شاید باور کردنی نباشد  ، نه فقط او بلکه خودم هم دوباره جا خوردم و دلیل آن روشن است،  پزشک زاد در 

خون و رگ همه ما جاری بوده و جاری هست. به بهمن ، فرزند پزشک زاد ایمیلی در تسالی پدرش فرستادم در پاسخ نوشت ، .. امروز ، روز غم انگیزی است…
برای او نوشتم … امروز برای هر ایرانی و هر پارسی زبانی روز غم انگیزی بوده است و اگر حکومتی ملی در ایران بر سر کار بود که از طریق آرای دموکراتیک بر سر کار آمده بود باید که امروز را عزای ملی اعالم و پرچم ایران را نیز  نیم افراشته به 

اهتزاز در می آورد که افسوس و صد افسوس این چنین نیست. 
بیژن خلیلی

به یاد دایی جان، ایرج پزشک زاد  به روایت : زاون

مراسم امضای کتاب با حضور نویسنده ایرج پزشک زاد سال ۲004 میالدی کتابفروشی شرکت کتاب وست وود
از راست : حسین حجازی، ایرج پزشک زاد و بیژن خلیلی
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قشر دانشجو خواننده ي مجله یي باشد، دیگر پاورقي عشقي قبول 
نمي کند...

تا دهه ي  این توضیحات و توجیهات، مجله ي فردوسي  با  و   ...
پنجاه بدون پاورقي سر کرد...

... تا ورود یک طنزپرداز ماهر و َقَدر به جمع هیات تحریریه ي 
و  مشهورترین  از  یکي  انتشار  آغاز  و   ... پزشک زاد  ایرج  آن: 

محبوب ترین پاورقي هاي تمام فصول: دایي جان ناپلئون!

دایي جان ناپلئون در مجله ي فردوسي 

عباس پهلوان در کتاب مثاًل خاطرات »خود جابه جا به دوره ی 
مقدماتی فعالیت مطبوعاتی اش پرداخته و از جمله نوشته است:

یک  چهل،  دهه ي  تا  سي  دهه ي  مجالت  سردبیران  میان  در   ...

سیاه  و  سپید  از   ... داشت:  جریان  نشده  اعالم  و  پنهاني  جنگ 
ایران و روشنفکر و  امید  تا  هفتگي  اطالعات  و  تهران مصور  و 
ترقي... و همه، براي جلب خواننده، با یکدیگر در رقابت بودند... 
نویسندگان و گزارشگران حرفه اي هم در بورس همین چند مجله 
بودند، که البته با تعویض سردبیر، راه و روش و ریخت آن مجله 

هم تغییر مي کرد...
در این سال ها، نشریات موجود، بر سر تیراژ و سوژه یابي، کارشان 
به عداوت هم مي کشید... با این حال بودند در همان زمان مجالتي 
مثل  نمي شدند  پاخت ها  و  ساخت  و  بندها  و  زد  این  وارد  که 
»خواندني ها«، »بامشاد«، »آشفته«، و »آتش«، که این آخري، بعد 
از وکیل شدن مدیرش - آقاي شمس قنات آبادي - تعطیل شد...

رقابت هاي  ثقل  مرکز  پیداست،  شواهد  از  که  طور  این  و   ...
از  صرفنظر  پهلوان،  آقاي  نظر  مورد  سال هاي  در  مطبوعاتي 
را  خود  خاص  مخاطبان  که   - سرستون ها  برخي  و  سرمقاله ها 
داشتند - صفحات پاورقي بوده... با این حال اما، مجله ي فردوسي 
از معدود نشریات هفتگي این دوره است که نه سراغي از پاورقي 
گرفته و نه وارد این بازار شده... فردوسي حاال به منزله ي یک 
مجله ي روشنفکرانه و بلکه ارگان روشنفکران ایران، تیراژ تضمین 
شده داشت و لذا پاي پاورقي، دیر و با تاخیر، به این مجله باز 
از غیب رسید: یک چهره ي آشناي  با شاهدي که  شد... آن هم 
دیگر در عالم مطبوعات و سیاست و البته طنزیات ... از طایفه ي 
روزنامه نگاران پاریسي ... آقاي ایرج پزشک زاد... مشهور به الف 
»دایي  نام  با  پاورقی مجله فردوسی  اولین  نویسنده ی  پ آشنا... 

جان ناپلئون«. 

مادري  از  تهران...  در  زاده ي سال 1306   ... پزشک زاد  ایرج   ...
معلم و پدري پزشک ... به اقتضاي شغل پدر، زندگي خانواده از 
دو سالگي او، در شهرستان ها سپري شده تا هشت سالگي اش، و 

بازگشت به تهران:
... پدرم در تهران مطبي باز کرد و بعد از یک سال اجاره نشیني، 
نقل مکان کردیم به باغي بزرگ با چندین عمارت، که ارث پدري 
مادرم بود و ما حاال در همسایگي اقوام مادری زندگي مي کردیم. 
مجموعًا چهارده خاله و دایي... هر کدام با بچه ها و نوه هاي متعدد 

... و به این ترتیب، من در طایفه یي بزرگ، بزرگ شدم...
... پزشک زاد تحصیالت ابتدایي و متوسطه را در تهران گذراند... 
قرار بود با توصیه ي پدر تحصیالت عالیه را در رشته ي پزشکي 

دنبال کند ... که نکرد... چرا؟ چون زد و عاشق شد:
... اگر فقط یک قسمت از داستان دایي جان ناپلئون واقعي باشد: 
همانا قسمت عاشق شدن سعید است به لیلي... آن سعید، خود 
بنده هستم.. که مثل هر بچه ي دیگر، اولین دختري را که دیدم 
به خاطر  بودم... حتي  عاشقش شدم... ده - دوازده سال عاشق 
عشق به آن دختر، زندگیم را تغییر دادم... پدرم اصرار داشت من 
هم پزشکي بخوانم... اما من دیدم اگر بخواهم این رشته را تمام 
کنم، زمان زیادي مي برد... این بود که رشته ام را به حقوق تغییر 
دادم تا درسم زودتر تمام شود و من به عشقم برسم... ولي در این 

فاصله، آن دختر عروسي کرد و شد زن یک نفر دیگر...

فرانسه شد و  اول، پزشک زاد عازم  ناکامي در عشق  از  ... پس 
تحصیالت عالیه در رشته ي حقوق را در پاریس طي کرد ... در 
این سال ها، یار غار و رفیق گرمابه و گلستان او یعني تورج خان 
فرازمند هم در همان حوالي فرنگ مي چرخید... فرازمند در واقع 
مراد پزشک زاد بود... در پاریس خوش مي گذشت اما پزشک زاد 
حاال  چون  چرا؟  تهران...  به  برگردد  زودتر  چه  هر  شد  مجبور 
دوره ي زمامداري دکتر محمد مصدق بود و لیره ي 9 توماني حاال 

یکباره رسیده بود به سي و پنج تومان...
... ایرج پزشک زاد در تهران، اول به استخدام دادگستري درآمد 
در مقام قاضي دادسرا که پنج سالي دوام آورد، بعد منتقل شد به 
وزارت امور خارجه در دوره ي وزارت علي اکبر حکمت، و پنج 
سالي هم در آنجا مشغول به کار بود با عنوان دیپلمات... تا سال 
1330، و آغاز فعالیت مطبوعاتي با نوشتن و ترجمه ي داستان هاي 
کوتاه تا دوره ي مجله ي »بامشاد« اسماعیل پوروالی و َعَلم کردن 
یک ستون طنز در آن، با اسم مستعار عبداالمیر استمرارزاده ي 

تهرانپارسي!
... در سال 1333، پس از آن که آب هاي کودتا از آسیاب افتاد، 
ایرج پزشک زاد مجموعه یي از طنزیات خود را به شکل خاطرات 
منتشر کرد با عنوان »حاج مم جعفر در پاریس«، و در پایان این 
دهه، اولین رمان طنز او هم به بازار آمد به اسم »ماشاءاهلل خان 
در بارگاه هارون الرشید«. و نیز مجموعه ي دیگري در حال و 

هواي طنز اجتماعي - انتقادي به اسم بوبول! 
ردپاي پزشک زاد از اوایل دهه ي سي، در مجله ي فردوسي دو 
دوره ي سردبیري دکتر عسگري و دکتر عنایت هم پیداست تا 
اواخر این دهه که طي یک ماموریت دیپلماتیک، دوباره عازم 
پاریس مي شود... در بازگشت، از اوایل دهه ي چهل، پزشک زاد 
همکاري اش با فردوسي را ادامه داده با برپایي یک ستون هفتگي 
موسوم به »آسمون و ریسمون«، که در آن با زبان طنز و هجو، 
مدعیان روشنفکري را مي نواخت یا اگر پا مي داد، پنبه ي »بچه 
پرروها« را هم مي زد.. اوج کار پزشک زاد در فردوسي اما، از 
سال 1349 شروع شده... با شروع انتشار رمان دایي جان ناپلئون، 

به صورت پاورقي در این مجله.

... و این هم روایت خود پزشک زاد از این داستان:
دوست  نوشتم...  سوییس  در  را  ناپلئون  جان  دایي  من   ...
روزنامه نگارم تورج فرازمند در آن زمان آن جا بود و من براي 
مالقاتي  آن جا، طي  در  بودم...  رفته  ژنو  به  کوتاهي  ماموریت 
دادم:  جواب  نوشتي؟  چي  تازه  پرسید:  ازم  داشتیم  هم  با  که 
حدود یک سال است که مشغول نوشتن رماني هستم به اسم 
دایي جان ناپلئون... داستانم البته درآن موقع نه تمام شده بود و 
نه پاکنویس کرده بودم... از من خواست آن را براش بخوانم... 
براي این منظور، به باري رفتیم در نزدیکي محل کارم... و در 
براي  را  داستان  بي وقفه  ساعت  سه  بار  اولین  براي  من  آن جا، 
فرازمند می خواندم و او در البالي آن، پیشنهادهاي ارزنده یي مي 

کرد...
... وقتي به تهران برگشتم، در صدد چاپ کتاب بودم... در همان 
زمان، مدیر و سردبیر مجله ي فردوسي از من خواهش کردند که 
داستان را به صورت پاورقي در مجله چاپ کنم... من پیش از 
این یعني چندین سال قبل از کودتاي 28 مرداد تا اولین ماموریتي 
مي نوشتم...  فردوسي  براي  رفتم،  خارج  به   1336 سال  در  که 
بعد  نداشتم...  پاورقي  صورت  به  کتاب  چاپ  به  عالقه یي  اما 
و  دوران سختي ست  که  او گفت  فرازمند،  تورج  با  مشورت  از 
سانسور شدیدي حاکم است و اگر کتابت را به اداره ي نگارش 
براي بازبیني بدهي، صدجور ایراد از آن مي گیرند و سانسور مي 
کنند... و بعد براي مثال گفت: مثاًل همین »فرخ لقاي سیاهپوش« 
بیاید  که در داستانت آوردي، هیچ بعید نیست یک سانسورچي 
بگوید که عمه ي اعلیحضرت هم اسمش فرخ لقاست و در نتیجه، 
تو به ایشان نظر داشتي! ... و خالصه بعد از این سبک - سنگین 
کردن ها، من رضایت دادم تا کتاب، اول به صورت پاورقي در 

مجله ي فردوسي چاپ شود...
... در حاشیه توضیحات پزشک زاد، این نکته یا به قول صدرالدین 
الهي »این دقیقه« هم گفتني ست که پزشک زاد گر چه پنج سالي 
از تورج فرازمند کوچکتر بود اما این دو، چه به لحاظ ظاهر و 
باطن شازده مآب، چه خلق و خو و مشرب و مرام، با یکدیگر 
مو نمي زدند... انگار سیبي از وسط نصف شده... با همان طعم و 
همان عطر خوش و البته با همان هسته هاي نصف شده! فرازمند 
پیوسته  مطبوعاتي ها  به جرگه ي  پزشک زاد  از  زودتر  سالي  چند 
و با مقاالت و ترجمه هایش اسم و رسمي پیدا کرده و در اندک 
بعد سردبیري مهم ترین روزنامه ي  دبیري و  به  بود  مدت رسیده 

وقت یعني »اطالعات«...
قهرمانش  »باراني سفارتي«، که  اسم  به  دارد  داستاني  پزشک زاد 
مفصل  و  متعدد  توضیحات  طبق  است...  فرازمند  آقاي  همین 
ایشان  ناپلئون،  دایي جان  رمان  پیرامون شخصیت هاي  پزشک زاد 
به  گرفته  وام  خود  اقوام  از  یکي  از  را  میرزا  اسداهلل  شخصیت 
اسم ابوالفضل میرزا که مردي بوده شوخ و شنگ، تحصیلکرده ي 
هم  این  و  زن ها...  با  حسنه  روابط  با  و  زبان  شیرین  فرنگ، 

جالب ترین توضیح:
را  او  نقش  پرویز صیاد  که  میرزا  اسداهلل  آقاي  این   ...
بازي کرده، البته »یکخورده« هم شبیه همین رفیقم تورج 

فرازمنده!

... و اما این طور که پیداست، بعد از تورج فرازمند، عباس پهلوان 
دومین اهل قلمي بوده که رمان پزشک زاد یا دستکم قسمت اول 
آن را خوانده است... از قرار معلوم، این نسخه را پزشک زاد در 
تا قبل از شروع پاورقي، نگاهي بهش  او قرار داده بوده  اختیار 
بندازد... پزشک زاد پرسیده: خب چي فکر مي کني، قابل چاپه یا 
نه؟ و پهلوان با همان شم قوي مطبوعاتي و فرصت شناسي اش، 
او را به قول معروف در »آمپاس« قرار داده و گفته: به! فرستادمش 

چاپخونه! 
آقاي پهلوان در خاطراتش نوشته است:

... پاورقي دایي جان ناپلئون حسابي گرفته بود... و کلي طرفدار 
داشت از طبقات مختلف، و در باال بردن تیراژ فردوسي هم خیلي 
موثر بود تا جایي که نصف شب مي آمدند مجله را که آن موقع 
قیمتش پنج زار بود دوبرابر مي خریدند فقط براي آن که پاورقي 
را بخوانند... جوري شد که آن موقع، حق التحریر پزشک زاد دو 

برابر دستمزد همه ي ما در فردوسي بود...
هفت  فردوسي،  مجله ي  در  ناپلئون  دایي جان  پاورقي  ... چاپ 
هشت ماهي به درازا کشید... و در سال 1350، انتشارات صفي 
علي شاه، چاپ اول کتاب را به بازار فرستاد با اسم اصلي نویسنده 

یعني ایرج پزشک زاد...
در همین سال، یک اتفاق ساده، راه را باز مي کند براي چاپ هاي 

دوم و سوم کتاب...
این هم شرح ماجرا از زبان خود آقاي پزشک زاد:

... دوره ي تیره و تاري بود... سانسور بود و اختناق مطبوعات... 
در همین گیر و دارها، در همان اوایل دوره ي پنجاه، امیرعباس 
کرد  اعالم  تلویزیوني  مصاحبه ي  یک  در  وزیر،  نخست  هویدا، 
تعریف  آن  از  کلي  و  خوانده  را  ناپلئون  جان  دایي  کتاب  که 
کرد و توصیه کرد همه بخوانند... دو ماه بعد هم در یک نشست 

مطبوعاتي وقتي از او در باره ي سانسور سوال شد گفت:
افرادي که از سانسور حرف مي زنند و مي گویند ما مطبوعات را 
تحت فشار گذاشتیم، بروند کتاب دایي جان ناپلئون را بخوانند و 

بعد در باره ي سانسور حرف بزنند...
ُحسن  داشت...  ُحسن  دو جور  هویدا  آقاي  این صحبت هاي   ...
خوبش این بود که کارمندان دولت طبق توصیه ي رییس دولت 
رفتند کتاب را خریدند... و ُحسن بدش هم این بود که محض 
قشر  تا  شد  باعث  کتاب،  از  هویدا  تمجید  و  تعریف  همین 
تحصیلکرده و چپگراها و منتقدان ادبي ساکت شوند و حتي یک 
ننوشتند... در آن زمان فقط دو نقد بر این  باره اش  سطر هم در 
کتاب نوشته شد: یکي به قلم محمد علي جمالزاده و دیگري به 
با دولت درگیري داشت،  یکي، چون  این  بزرگ علوي که  قلم 

نقدش در مطبوعات چاپ نشد. 
... و هر چه اما، اقبال عام از رمان دایي جان ناپلئون چندان شد که 
از سال 50 به بعد، هر سال تجدید چاپ شد و رسید به چاپ هاي 

رسمي هفتم و هشتم و غیررسمي تا الي ماشاءاهلل! 
این هم فرازهایي از یک نقد مفصل بر این کتاب:

... رمان دایي جان ناپلئون اگر در همان نزاع طبقاتي بین اشراف 
باقي  رضاشاه  دوره ي  مدرن  کاسب  و  کارمند،  طبقه ي  قجري، 
انتشارات  کتاب  قفسه هاي  در   49 سال  همان  در  شاید  مي ماند، 
صفي علیشاه خاک مي خورد... اما ماجرا فقط مربوط به فخرفروشي 
ناپلئون به شوهرخواهرش - آقا جان- نیست... باقي  دایي جان 
شخصیت هاي این رمان، هر کدام، به سهم خود، اعوجاج  روحي 
از  مینیاتوري  بندي  نقش  باز مي کنند... یک  را  ایرانیان  از  طیفي 
دیالوگ  بر  رمان  محور  ایرانیان...  متفاوت  و خصلت هاي  رفتار 
است و هر صحنه همچون نمایشنامه یي پر از بگو و مگوست که با 
ادبیات فصیح عامیانه زیور شده است... و هر کدام از شخصیت ها، 
چنان لحن و صداي منحصر به فردي دارند که انگاري پزشک زاد 
ضبط صوتي گذاشته و هر کلمه را بدون ویرایش، ثبت کرده... 
تکیه کالم ها جاندار است و در خاطره ي چندین نسل، ماندگار 
شده و هنوز وقتي بشنویم: دروغ چرا تا قبر آآآ... بالفاصله مش 

قاسم در خیالمان قدم مي زند...

پزشک زاد گفته و نوشته است که:
...تم اصلي رمان دایي جان ناپلئون، رویارویي یک طبقه ي قدیمي 
مفتخور و بي  جهت عزیز است با طبقه اي که با تحصیل و تخصص، 
داره ترقي مي کنه... در بستري از طرح توطئه و توهم که: کار، 
کار انگلیسي یاس! ... دایي جان ناپلئون در اصل، پدر خود بنده 
است که گر چه طبیب بود معهذا به زعم او، هر اتفاقي که در 
دنیا مي افتاد، دست انگلیسي ها در کار بود و مي گفت: کار، کار 

انگلیسي یاس!
... پزشک زاد در توضیح گرفتاري پدرش با تئوري طرح توطئه ي 
کرده:  چاشني  هم  کودکی اش  دوران  از  خاطره یي  انگلیسي ها، 
این روایت، در روز ورود ولیعهد یعني محمدرضا پهلوي  طبق 
همراه همسر مصري اش - شاهدخت فوزیه - از قاهره به تهران، 
شاگردان مدارس را به صف کرده، دست هر کدام یک بیرق ایران 
امیریه برده اند براي  و یک بیرق مصر داده و آن ها را به خیابان 
استقبال از زوج سلطنتي ... بعد از ختم مراسم، ایرج خردسال از 

کاروان جا مي ماند و راه خانه را گم مي کند... 

این هم باقي حکایت به روایت خود او:
... ساعتي طول کشید تا توانستم خود را به خانه مان در سه راه 
امین حضور برسانم... در آن جا، مادر و خانم های همسایه محله 
را به هم ریخته بودند و حاال شادمانه، پسر گم شده و بازیافته را 
بغل کرده بودند و در همان حال، پدرم که پزشکي تحصیلکرده 
بود فریادش به هوا بود که: ... بابا... انگلیسي ها اگه مي خوان تخم 
و ترکه ي سلطنت ایران را به مصر بدزدند، بچه هاي ما چه گناهي 

کرده اند؟!

دایي جان ناپلئون در تلویزیون 
سال  صد  در  ایراني  نویسنده ي  هیچ  کتاب  گفت  مي توان   ...
و  نیافته  این چنین مخاطب  ناپلئون،  دایي جان  اندازه ي  به  اخیر، 
شخصیت هایش این اندازه در ذهن و زبان مردم نزیسته و یا در 
فرهنگ سیاسي - اجتماعي ایران جاي نگرفته... دایي جان ناپلئون 
امروزه به ژانري سیاسي تبدیل شده و با الصاق این عنوان بر رفتار 

کسي، وصفي کامل و همه فهم از او ارایه مي شود...

 مقاله:
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... دایي جان ناپلئون روایت چهار پنج ماهه ي آخر زندگي پیرمردي 
سودایي مزاج در روزهاي منتهي به شهریور سال بیست و اشغال 
ایران از سوي متفقین است... نویسنده، هوشمندانه براي داستانش 
و  است  بي حکومت  تقریبًا  ایران،  که  کرده  انتخاب  را  تاریخي 
طنز کوبنده ي کتاب - که دامنگیر دولت نیز مي شود - به کسي 

برنمي خورد و مي تواند در عصر پهلوي دوم، به چاپ برسد...
دایي جان، راوي قصه هاي رفته از یاد است و حماسه هایي که 
نوکر   - قاسم  مش  حال،  این  با  مردگان...  جز  ندارند  شاهدي 
در  را  خیالشان  که  آن ها  همه ي  از  نمایندگي  به   - او  زاد  خانه 
رویاي دیگران مي بافند، حجت موجه تمام آن پهلواني هاست که 
با صداي مشکوک دایي جان سرهنگ - برادر دایي جان ناپلئون، 
لکه دار مي شود و قصه، با همین صداي مشکوک آغاز مي شود...

 ... خود ایرج پزشک زاد در باب تاثیر رفتار و گفتار شخصیت هاي 
رمان دایي جان ناپلئون بر خوانندگانش، حکایات بامزه یي دارد از 

جمله ماجراي سخنراني اش براي دانشجویان:
وزارت  ارشد  کارمندان  گرفت  تصمیم  دولت  زمان،  آن  در   ....
اقتصادي،  و  سیاسي  علوم  رشته هاي  دانشجویان  براي  خارجه، 
بخش  ریاست  موقع  آن  من  بدهند...  ترتیب  سخنراني  جلسات 
شد  تکلیف  هم  بنده  به  لذا  و  داشتم  عهده  بر  را  غربي  اروپاي 
براي سخنراني پیرامون پیمان آتالنتیک شمالي یا ناتو .... در این 
ارایه  دانشجو، من گزارشي مفصل  با حضور 600-500  جلسه، 
دادم همراه با توضیحات مبسوط در باره ي ناتو و پایگاه هاش در 
کشورهاي مختلف... و سپس، بخش پرسش و پاسخ شروع شد... 

و اولین پرسش چي باشه خوبه؟ 
- آیا پیمان ناتو در سانفرانسیسکو هم پایگاه داره؟

این  مثل  خوردم...  تکان  خوردم...  جا  یکباره  سوال،  این  از   ...
در جلسه،  از حاضران  نفر  یکدفعه صدها  آمده...  زلزله  که  بود 
زدند زیر خنده به طوري که پنجره ها و شیشه هاي سالن به لرزه 
درآمدند... ماندم معطل.... چون در آن لحظه، تنها چیزي که در 

ذهنم نبود، سانفرانسیسکوي اسداهلل میرزا بود!
... با غشق و ریسه رفتن دانشجویان، رییس و کارکنان دپارتمان 

هم به خنده افتادند و گفتند: چاره چیست... سوال است دیگر!
و بله معلوم شد که خود برگزار کنندگان جلسه ي ناتو هم، بیشتر 
از بحث ناتو، منتظر جواب پزشک زاد بودند به این سوال کننده 

ناتو!
... در فاصله ي سال هاي 50 تا 54، کتاب دایي جان ناپلئون سالي 
و  هفتم  چاپ  به  بود  رسیده  و  شده  چاپ  تجدید  بار  دو  یکي 
هشتم که تلویزیون ملي ایران در صدد برآمد تا از روي آن یک 
ایران  تلویزیون ملي  سریال تلویزیوني بسازد... سازمان رادیو و 
در این زمان، هم در رادیو و هم در تلویزیون، دو شبکه ي مستقل 
داشت... در تلویزیون، شبکه ي یک را از قضا رفیق شفیق ایرج 
پزشک زاد یعني آقاي تورج فرازمند بر عهده داشت و شبکه ي دو 
را هم ایرج گرگین اداره مي کرد و به این اعتبار، معروف بودند به 

شبکه ي ایرج و تورج ...
طرح تولید سریالي بر اساس رمان دایي جان ناپلئون البته ابتکار و 

پیشنهاد آقاي گرگین بود اما چه بسا با تباني آقاي فرازمند...
... ایرج پزشک زاد گفته است:

... برخي آدم ها یکدیگر را مي گیرند و احساس متقابلشان ماندگار 
مي شود... من از پنج سالگي با فرازمند دوست بودم... مادر او که 
فعالیت فرهنگي داشت مثل پدر من که پزشک دولتي بود، دایمًا و 
غالبًا در ماموریت از این شهر به آن شهر بودند و من و تورج در 
کرمانشاه همدیگر را پیدا کردیم و رفیق شدیم به مدت 75 سال...
فرازمند در واقع همزاد من بود و سلیقه ي او برایم مهم بود... اگر 
نمي آمد مي انداختمش دور...  چیزي مي نوشتم و تورج خوشش 
در ماموریتي که به ژنو رفته بودم، براي اولین بار رمان دایي جان 
را براش خواندم... او به جاي آن که مثل همیشه حواسش به این 
تمام هوش  کند،  دایمًا چشم چراني  و  باشد  آن طرف  و  طرف 
پیشنهاد  یا  او تذکر مي داد  بود... و هر جا که  به من  و گوشش 

مي کرد، من همه را همان جا رعایت مي کردم...
... تورج فرازمند از دهه ي چهل به بعد، عالوه بر کار مطبوعاتي 
اجراي  و  تهیه  در  هم  دستي  اطالعات،  روزنامه ي  سردبیري  و 
برنامه هاي رادیویي داشت... تفسیر سیاسي هشت دقیقه اي او که 
هر روز بعد از اخبار - ساعت دو بعد از ظهر، از رادیو پخش 
او، جزو  به خاطر متن، و هم لحن و آهنگ اجراي  مي شد، هم 
پرمخاطب ترین برنامه هاي رادیو بود... او در این دهه ي چهل یک 
پاورقي رادیویي هم با همکاري ایرج گرگین در رادیو نوشت و 
اجرا کرد با عنوان »جنگ جهاني دوم«، که آن را باید در ردیف 
 ... آورد  حساب  به  باال  استاندارد  با  رادیویي  سریال هاي  اولین 
وزیر  نخست  وینستون چرچیل،  خاطرات  این،  از  پیش  فرازمند 
زمان جنگ بریتانیا را هم با همین عنوان »خاطرات جنگ جهاني 
بازار  دوم« ترجمه کرده بود که در سال 47 در دوازده جلد به 

آمد...
و  رادیو  سازمان  تاسیس  و  تلویزیون  و  رادیو  ادغام  از  پس   ...
تلویزیون ملي ایران با ریاست رضا قطبي، تورج فرازمند دعوت 
به همکاري با این سازمان شد و از آن پس، در مقام برنامه ساز، 
اول  شبکه ي  مدیریت  باالخره  و  سیاسي  اخیار  بخش  سرپرست 
رادیو و تلویزیون مشغول به کار شد و در همین دوره است که در 
برنامه هاي تلویزیوني، انقالبي رخ مي دهد... سریال »مراد برقي« 
پرویز کاردان، شوي »سیماي آشناي« پرویز قریب افشار، »میخک 
این  تولیدات  از  نقره اي« فریدون فرخ زاد و شوهاي »رنگارنگ« 
دو:  شبکه ي  در  تکخال،  یک  و  هستند...  یک  شبکه ي  در  دوره 

سریال دایي جان ناپلئون

... ایرج گرگین از همان اول کار، براي کارگرداني سریال دایي 
جان ناپلئون، ناصر تقوایي را نامزد کرده بود...

آقاي تقوایي در این سال ها از چهره هاي مطرح در حیطه ي ادبیات 
و سینما بود... از دست پروردگان دم و دستگاه ابراهیم گلستان... 
زاده ي جنوب و شیفته ي آداب و ادب بومي ... او تا آن موقع، یک 
مجموعه داستان توقیف شده داشت به اسم »تابستان همان سال«، 
و سردبیر یک مجله ي توقیف شده بود به نام هنر و ادبیات جنوب، 
با  به اسم »آرامش در حضور دیگران«  فیلم توقیف شده  و یک 
داستان تلخ غالمحسین ساعدي ... به عالوه ي مقادیري فیلم مستند 
اغلب با مضمون آیین و مراسم مخصوص مردمان جنوب کشور...

... تقوایي در اوایل دهه پنجاه، دو فیلم سینمایي هم ساخته بود 
پایاني  و  داستان  با  دو  هر  »نفرین«،  و  ُکرده«  »صادق  اسامي  با 
تلخ و تیره... و به جرات مي توان گفت تا آن وقت، کمتر کسي 
به  برسد  چه  باشد  دیده  را  تقوایي  لبخند  حتی  که  مي شد  پیدا 
در  را  ناپلئون  دایي جان  رمان  وقتي  واقع  در  تقوایي  خنده اش... 
نیشش  معروف،  قول  به  و  انداخت  گل  لبخندش  گرفت،  دست 

تازه باز شد...
...انتخاب ناصر تقوایي توسط ایرج گرگین براي ساختن سریال 
دایي جان، حتي موجب حیرت خود او هم شده بود... تقوایي تا 
آن موقع، به قول خودش نه کار طنز و کمدي کرده بود و نه کار 

تلویزیوني... خود او با خنده گفته است:
... دایي جان ناپلئون اولین متن طنزي بود که من باهاش روبه رو 
مي شدم و اولین تجربه ي من در کار طنز بود و تعجب مي کنم که 
آقاي گرگین چي شد که براي ساختن یک داستان طنز، یاد من 

افتاده؟
... و باري، در جلسه ي اول با گرگین، تقوایي کتاب پزشک زاد 
را مي گیرد و پاسخ قطعي را موکول مي کند به بعد از مطالعه ي 
به شیراز، و  یا همان شب، سفري داشته  کتاب... در همان روز 
سي چهل صفحه از کتاب را خوانده بود که به محض رسیدن به 
فرودگاه، زنگ مي زند به گرگین و با خنده مي گوید: مي سازمش!

تقوایي  ناصر  داده که  ایرج پزشک زاد در خاطراتش توضیح   ...
دسته  پیک نیک  یک  در  اتفاقي  طور  به  پیش  وقت  خیلي  از  را 
جمعي دیده و شناخته ... فیلم »آرامش در حضور دیگران« او را 
هم تماشا کرده و پسندیده اما در آن وقت، دغدغه ي اصلي اش 
این بوده که این جوان - که هنگام وقوع حوادث داستان دایي 
جان کودک خردسالي بیش نبوده - آیا از عهده ي کار برمي آید یا 

خیر... تقوایي در این زمان، سي و چهار ساله بود...
... در دیدارهاي بعد، تقوایي از آقاي پزشک زاد مي خواهد تا در 
نگارش فیلمنامه با او همکاري کند که پزشک زاد به دلیل نداشتن 
پیشنهاد  تقوایي  بعد،   ... مي خواهد  عذر  کار،  این  از  سررشته 
که  میانسال  شخصیتي  نقش  در  کند  باز  فیلم  در  ایشان  مي کند 
خاطرات جواني اش را حکایت مي کند که باز هم عذر مي خواهد، 
از دوربین و  به سبب وحشت  به علت مشغله ي زیاد و هم  هم 

میکروفن...

... ایرج پزشک زاد گفته است: 
بود که  این  یادآوري کردم  تقوایي  به  تنها موضوعي که من   ...
چون شکل و قیافه ي ظاهري و تحصیالت و موقعیت اجتماعي 
اصالت  رعایت  است،  دیالوگ  عهده ي  بر  رمان  پرسوناژهاي 
او،  خود  که  دیدم  و  دارد  را  اهمیت  نهایت  برایم  دیالوگ ها 
هوشیارانه به این نکته توجه کافي کرده.. با این حال، من حاال 
تقوایي،  به  براي کمک  و  داشتم،  را  بازیگران  انتخاب  دغدغه ي 
پرسوناژهاي  از شکل و شمایل  افتادم که تصویري  این فکر  به 
کاغذ  روي   - بودند  متصور  ذهنم  در  که  طور  آن   - را  داستان 
چندین  نداشتم،  سررشته  هم  نقاشي  در  که  وجودي  با  بیارم.... 
که  کردم  تهیه  تابلویي  بود  هر طور  و  کردم  شب، وقت صرف 
دسته  یادگاري  عکس  یک  در  بود  جان  دایي  خانواده ي  تجسم 
جمعي... دایي جان روي صندلي نشسته و سایرین پشت سر او 
ایستاده اند ... وقتي تابلو حاضر شد و مي خواستم آن را به تقوایي 
برسانم، خبردار شدم که انتخاب بازیگران انجام گرفته و تابلوي 

من دیگر به درد نمي خورد!
آقاي  رشته هاي  تمام  البته  سریال  هنرپیشگان  انتخاب  خبر   ...
پزشک زاد براي به تصویر کشیدن پرسناژهاي داستان را پنبه کرد 
و باعث دلخوري و پکري او شد اما این حالت به درازا نکشید... 

چرا؟
.... چون وقتي صورت بازیگران انتخاب شده را دیدم و شناختم، 
شادماني ام، تاسف بر وقت تلف شده براي نقاشي را از یاد برد، 
منتخب  هنرمندان  و  بین صورت هاي ذهني من  زیرا شباهتي که 

تقوایي وجود داشت، واقعًا حیرت انگیز بود...

به درد  تابلوي پزشک زاد هم  اما که  نماند  ناگفته  این هم  .... و 
خورد منتها به عنوان طرح روي جلد یکي از چاپ هاي رسمي 

کتاب....
ناصر  توسط  برگزیده  بازیگران  ناگزیر  شباهت هاي  مورد  در   ...

تقوایي، اشاره به یک نکته هم خالي از فایده نیست: 
پزشک زاد گفته تنها پرسوناژي که قیافه اش در سریال، با آن چه 
داشت،  تفاوت  بود  کرده  نقاشي  و  پرورانده  ذهنش  در  او  که 
اسداهلل میرزا بود... از قرار معلوم، مدل اسداهلل میرزا در تابلوي 
پاریسي،  نویي  موج  فیلم هاي  سرشناس  هنرپیشه ي  پزشک زاد، 
و بازیگر مورد عالقه ي دوران جواني او و فرازمند یعني میشل 
پیکولي بوده که به لحاظ قد و قواره و قیافه با بازیگر این نقش 

یعني پرویز صیاد جور در نیامده است...
و باري، فیلم - سریال درست شد و به خانه ي مردم رفت و همه 
یا  پیوند مقدس  از آن، یک  بعد  را دیدند حتي آخوندها، و  آن 
نامقدس، بین آخوندها و سکوالرها برقرار شد و شروع کردند به 
حمله کردن به فیلم، و این درست زماني بود که ایران، فضاي نیمه 
باز سیاسي را تجربه مي کرد... درگیر و دار همین موج مخالف که 

درست شده بود، نامه هاي اعتراض آمیز زیادي به دست پزشک زاد 
رسید... از جمله نامه ي یک آخوند که مفهومش تقریبا این بود:

فردي است  از شخصیت هاي رمان شما  نویسنده! یکي  آقاي   ...
به نام اسداهلل میرزا که مدام حل تمام مشکالتش را در رفتن به 
اگر  کنم:  سوال  شما  از  مي خواهم  من  مي داند...  سانفرانسیسکو 
سر  را  میرزا  اسداهلل  شعار  این  بیاید  شما  آقازاده ي  یا  زاده  بنده 

لوحه ي زندگي اش قرار دهد، شما احساس خجالت نمي کنید؟
ناصر تقوایي در این باب گفته است: 

مي بود...  مي بایستي  عیار  تمام  ژوان  دون  یک  میرزا  اسداهلل   ...
توجه  مورد  شدت  به  و  دارد  عالقه  زن ها  به  سخت  که  مردي 
خانم هاست: شیرین زبانه، دو تا زبان فرنگي بلده، شغل خوب و 
درآمد خوب داره... آراسته است... و همه ي این ها، در شخصیت 
خود پزشک زاد جمع بود یک جا... در آن سال هاي جواني، شاید 
نصف زن هاي تهران عاشق پزشک زاد بودند... من حتي پیشنهاد 
کردم این نقش اسداهلل میرزا را خود پزشک زاد بازي کند ولي این 
دفعه، نه با پرهیز همیشگي، بلکه با  مخالفت اکید عذر خواست...
... نگراني بعدي ایرج پزشک زاد بعد از انتخاب بازیگرهاي سریال، 
پیدا کردن محل سکونت دایي جان و اطرافیانش یا به قول اهل فن 
لوکیشن داستان بود که این دغدغه هم با انتخاب هوشمندانه ي 
ناصر تقوایي برطرف شد... محل مورد نظر هم جایي نبود مگر باغ 
و عمارت امین السلطان، صدراعظم سه دوره ي ناصري و مظفري 
و محمدعلي شاهي... میراث باقي مانده از حراج الله زار توسط 
اتحادیه  رحیم  حاج  توسط  او،  ترور  از  بعد  که  ناصرالدین شاه 

خریداري شد و حاال معروف بود به باغ اتحادیه...

پزشک زاد گفته است:
به  بود، شبیه ترین محل  پیدا کرده  تقوایي  اما خانه اي که  عجیبه 
خانه ي فرضي دایي جان بود... او وقایع چند سال داستان را در 
ایجاد همان فضا و حال و  بزرگش،  بود و هنر  ماه فشرده  چند 
هواي رمان بود... تقوایي در فیلم، در بسیاري از صحنه ها آنچنان 
فضاي مشابهي با ذهن من ساخته بود که هنگام تماشا، خودم را 
در میان بازیگران و در خانه ي خود دایي جان احساس مي کردم... 
هر وقت نظر مرا در باره ي سریال دایي جان ناپلئون پرسیده اند، 

چیزي جز تمجید و تحسین نشنیده اند...
لندن،  در  خودماني اش  نشست هاي  از  یکي  در  پزشک زاد  ایرج 
خاطره اي هم تعریف کرده که به شنیدنش مي ارزد... مسعود بهنود 
که در این جلسه حضور داشته، این خاطره را در گزارش خود 

به ثبت رسانده است: 
از  بخشي  خواندن  با  پزشک زاد  برنامه،  این  از  قسمتي  در   ...
تازه ترین کتابش - گلگشت هاي زندگي - حکایت روزي را باز 
گفت که از لس آنجلس با هواپیما عازم واشنگتن بوده و مشغول 
خط  دیدن  با  بود،  نشسته  او  کنار  که  دیگري  مسافر   ... نوشتن 
فارسي به شوق مي آید و خود را معرفي مي کند: یکي از وزیران 

رژیم پهلوي...
.... پزشک زاد گفت چون حتم داشته که اگر خود را بشناساند، 
تمام مدت را باید به گفتگو در باره ي دایي جان ناپلئون به سر 
کند، این است که خود را با نام ابراهیمي معرفي مي کند اما این 
مانع سخن گفتن هموطن نمي شود... او از گذشته ها شروع مي کند 
تا سرانجام بدان جا مي رسد که در انتخابات آمریکا که آن موقع 
در جریان بود، انگلیسي ها دست دارند و عامل تعیین کننده، خودِ 

انگلیسي ها هستند.
و این هم دنباله ي داستان به نقل از پزشک زاد:

... با چشماني برآمده از آن هموطن پرسيدم: انگليسي ها در 
انتخابات اياالت متحده هم اثر دارند؟ گفت: کجا ندارند؟ در 
همين کشور خودمان چه کارها که نکرده اند از مشروطيت 
تا به امروز ... بعد خودشان رفته اند کتاب نوشته اند به اسم 
دايي جان ناپلئون که ما را بفريبند تا نفوذشان را  به سخره 
بگيريم... با تعجب پرسيدم: يعني نويسنده ي اين کتاب سوء 
نيت دارد؟ گفت: نه »نه خير ... ايشان ُحسن نيت تمام دارد 

اما به کجا؟ به انگلستان!

 مقاله:

آخرین کتاب ایرج پزشک زاد ، انتشارات شرکت کتاب
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
14 ژانویه تا  20 ژانویه ) 24 دی تا 30 دی (

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات 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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آدینه ۲4 دی     14 ژانویه

۱۳۱۴ خورشیدی ) ۱۹۳۶ میالدی(
زادروز غالمحســین ساعدی، نویســنده ی داستان، 

فیلمنامه، و نمایشنامه
۱۳۵۶ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(

تظاهرات برخی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا به 
عنوان اعتراض به ورود فرح پهلوی به آن کشور

۱۳۷۵ خورشیدی ) ۱۹۹۷ میالدی(
قتل دکتر احمدتفضلی، نویسنده، مترجم و کارشناس 

زبان پهلوی )ازسری قتل های زنجیره ای(
۱۳۷۶ خورشیدی ) ۱۹۹8 میالدی(

درگذشت محمد قاضی، مترجم
ترجمه های محمد قاضی در شرکت کتاب موجود است

۱۳8۴ خورشیدی ) ۲۰۰۶ ( میالدی
درگذشت غالمرضا طباطبایی بازیگر سینما تئاتر تلویزیون ایران و عضو ارشد انجمن 

بازیگران خانه  سینما در لوس آنجلس.

شنبه ۲5 دی     15 ژانویه

۱۲۳۰ خورشیدی ) ۱8۵۲ میالدی(
اعدام طاهره قرةالعین )عالم، سخنور، شاعر( در باغ ایلخان تهران

کتاب های گوناگون در مورد طاهره قرةالعین واشــعار او به فارسی و انگلیسی در 
شرکت کتاب موجود است

۱۳۱۷ خورشیدی ) ۱۹۳۹ میالدی(
مجلس شورای ملی، تأسیس بانک رهنی ایران را با سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال تصویب 

کرد
۱۳۲۴ خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(

تصویب طرح مربوط به چاپ فرهنگ علی اکبر دهخدا در مجلس شورای ملی
فرهنگ فارســی به فارسی دهخدا بر روی سی دی و به صورت کتاب در ۲ جلد و 

شانزده جلد در شرکت  کتاب موجودند
۱۳8۱ خورشیدی ) ۲۰۰۲ میالدی(

درگذشت دکتر مهدی سمسار، روزنام هنگار
۱۳8۵خورشیدی ) ۲۰۰۷ میالدی(

ترور و قتل اردشیر حسین پور دانشمخد اتمی ایران توسط عوامل رژیم جمهوری 
اسالمی ایران) زادروز اول دی ماه ۱۳۴۱ خورشیدی برابر با ۲۲ دسامبر ۱۹۶۲ میالدی

۱۳88 خورشیدی ) ۲۰۱۰ میالدی(
درگذشت بهمن جاللی عکاس سرشناس ایرانی در سن ۶۵ سالگی به دلیل مشکالت 

حاد کبدی در تهران. وی متولد سال ۱۳۲۳ در 
تهران بود. از اوســت کتا بهای کتاب هنر آفریقای سیاه و روزهای خون و آتش و 

خرمشهر و گنج پیدا.

یکشنبه ۲۶ دی     1۶ ژانویه

۱۲۹۶ خورشیدی ) ۱۹۱8 خورشیدی(
مستوفی  الممالک رییس الوزرا شد
۱۳۲۳ خورشیدی ) ۱۹۴۵ میالدی(

شمس الملوک مصاحب، نخستین زن ایرانی که از دانشگاه تهران درجه دکترا گرفت، 
جلسه ی دفاع از رساله ی دکترای خود را برگزار کرد

۱۳۴۹ خورشیدی ) ۱۹۷۱ میالدی(
مدیر باغ وحش تبریز را شیر خورد
۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(

محمدرضاشاه و فرح پهلوی ایران را ترک کردند
۱۳۶۰ خورشیدی ) ۱۹8۲ میالدی(

درگذشت علی دشتی - نویسنده، پژوهشگر و سیاستمدار
کتابهای علی دشتی شامل: ۲۳ سال و سیری در دیوان شمس به فارسی و انگلیسی و 
کتابهای ایام محبس، دمی با خیام، در قلمرو سعدی، نقشی از حافظ، عقال برخالف 
عقــل و هم چنین کتاب تخت پوالد به صورت مکتوب و گویا در شــرکت کتاب 

موجودند

دوشنبه ۲7 دی     17 ژانویه

۱۳۳۴ خورشیدی ) ۱۹۵۶ میالدی(
تیرباران شــدن نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقدر و سیدمحمد واحدی 

در لشکر ۲ زرهی
۱۳8۲ خورشیدی ) ۲۰۰۴ میالدی(

سومین فرزند شاهزاده رضا پهلوی و یاسمین پهلوی - فرح پهلوی- در واشینگتن 
آمریکا متولد شد.

سه شنبه ۲8 دی     18 ژانویه

۱۲8۵ خورشیدی ) ۱۹۰۷ میالدی(
تاجگذاری محمدعلی شاه قاجار

۱۳۳۱ خورشیدی) ۱۹۵۳ میالدی(
آغاز تظاهرات شدید در تهران و شهرستانهای ایران بر له و علیه دکتر محمدمصدق 

و آیت اهلل کاشانی و تعطیل مغازه ها
۱۳۳۲ خورشیدی ) ۱۹۵۴ میالدی(

انتشار اولین شماره مجله » ستاره سینما » در تهران
۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۵ میالدی(

انحالل ضرابخانه و انتقال وظایف آن به بانک مرکزی ایران

چهارشنبه ۲9 دی     19 ژانویه

۱۳۵۵ خورشیدی ) ۱۹۷۷ میالدی(
درگذشت رضا ورزنده - نوازنده، موسیقیدان و استاد سنتور

۱۳۶۶ خورشیدی ) ۱۹88 میالدی(
درگذشت مهدی برکشلی - نویسنده و موسیقیدان

۱۳8۴ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(
محمود مشرف تهرانی، معروف به م. آزاد، شاعر و مترجم در تهران درگذشت

۱۹۹۴ میالدی
کشیش هایک هوسپیان توسط عمال جمهوری اسالمی ربوده شد. جسد او یازده روز 

بعد پیدا شد. )۱۹ ژانویه(

پنجشنبه 30 دی     ۲0 ژانویه

۱۳۰۷ خورشیدی ) ۱۹۲۹ میالدی(
ایجاد تغییرات دامنه دار در کادر قضایی کشور توسط داور، وزیر عدلیه

۱۳۱۱ خورشیدی ) ۱۹۳۳ میالدی(
رضا شاه دســتور داد وزارت دربار را منحل کنند و اعالم کرد دربار وجود ندارد و 

تیمورتاش دیگر وزیر دربار نیست
۱۳۲۴ خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(

استعفای ابراهیم حکیمی نخست وزیر به علت عدم موفقیت در قضیه آذربایجان
۱۳۳۱ خورشیدی ) ۱۹۵۳ میالدی(

صدور نامه تاریخی آیت اهلل کاشانی رییس مجلس شورای ملی به دکتر مصدق که 
ضمن آن نوشت » ار راه خطایي که مي پیمایید پشیمان خواهید شد. قصد تجاوز به 

حقوق عامه را کنار بگذارید.«
۱۳۴۰ خورشیدی ) ۱۹۶۲ میالدی(

موافقت دولت با تأسیس سازمان هواپیمایی ملی ایران در داخل و خارج کشور
۱۳۴۲ خورشیدی ) ۱۹۶۴ میالدی(

آغاز بهره برداری کارخانه پتروشیمی آبادان
۱۳۶۷ خورشیدی ) ۱۹8۹ میالدی(

درگذشت فیروز شیروانلو - نویسنده و مترجم
۱۳8۶ خورشیدی ) ۲۰۰8 میالدی(

درگذشت حاج قربان سلیمانی، استاد پیشکسوت موسیقی مقامی خراسانی، درسن 
8۵ سالگی بر اثر کهولت سن. وی متولد ۱۳۰۲ در روستای علی آباد قوچان بود.

213-573-9635

https://baranrugservices.com/
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تهیهکننده: شرکتآمازون

نامزد  عنوان به ایران رسمى انتخاب
دریافت جایزه در رشته بهترین فیلم 

اسکار جشنواره در  نودوچهارمین خارجى

جایزهاسکار،  اصغرفرهادى، برنده2
اینکباشاهکارجدیدسینمایىخوددر  «گلدنگلوب»!

NOW PLAYING IN THEATERS

“ONE OF THE BEST
  FILMS OF THE YEAR”

 “A GRIPPING
   MORALITY PLAY”

 “A HERO IS 
   FARHADI AT HIS BEST”
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه
298298

دستور ویژه گوین نیوسام برای استخدام آموزگاران بیشتر
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در دستور ویژه ای، 
روند آسانی برای استخدام آموزگاران و کادر آموزشی 
بــرای آموزش ۶ میلیون دانش آمــوز در کالیفرنیا را 

اعالم کرد. 
با در نظر گرفتن بازگشــت دانش آموزان به مدارس 
و افزایش شــمار مبتالیان در بین آموزگاران، بیش از 
هر زمانی، نیاز جدی برای اســتخدام آموزگاران در 

کالیفرنیا وجود دارد. 
اتحادیه آموزگاران کالیفرنیا پیشنهاد نموده است که 
استخدام موقت بتواند بر روی آموزگاران بازنشسته 
و آموزگاران قراردادی جایگزین و دانشجویان دوره 

آموزگاری تمرکز نماید. 
این دستور ویژه که تا پایان ماه مارچ خواهد بود، کمک 
خواهد نمود که با افزایش ساعات کاری آموزگاران 
قراردادی جایگزین و قرارداد با آموزگاران بازنشسته، 
کادر آموزشی سال جاری در دوران کرونا تامین شود. 

بیانیه ی ناشران مستقل ایرانی در خارج کشور
کشتند؛ شور زندگی را، شاعر آزادی خواه را.

بکتاش آبتین، هنرمند، شاعر و فیلم سازی که هرگز سر در 
برابر قدرت خم نکرد را بــه خاطر دفاع از آزادی بیان، 
عدالت و برابری انسان ها، کشتند. اما فراموش کرده اند که: 

»هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق«.
حاال بی حضور فیزیکی اش، در البه الی واژه هایی که برای 
نســل امروز و فردا به یادگار گذاشته، سر پر شورش، قلب 
مهربانش، آهنگ پر طنین اش، کالم قاطع و بی تزلزل اش، 

امید بی پایان می آفریند.
کشتند او را تا از عشق ورزیدن، انسانیت، همدردی، همراهی 

و عدالت سخن نگوید.
ناشرین مستقل ایرانی در خارج کشور، دنیا را بی بکتاش 
آبتین، کم نورتر می بینند و هرگز قتل او را بر کسی نخواهند 

بخشید.
ما ناشرین ایرانی، قتل بکتاش آبتین که خود به تنهایی یک 

گردان آزادی خواه بود را محکوم و همه را دعوت می کنیم که دادخواه خون او باشند.
ما هم گام با کانون نویسندگان ایران، حاکمیت جمهوری اسالمی و دستگاه قضایی و امنیتی آن را عامل و مسئول فاجعه ی 
مرگ و بلکه قتل تبهکارانه ی بکتاش آبتین می دانیم و صدای دادخواهی خود را به گوش جهانیان می رســانیم. از همه ی 
آزادی خواهان، نهادهای مستقل هم سو و مدافعان حقوق بشر می خواهیم که چشم بر این جنایت نبندند و فریاد اعتراض خود 

را رساتر کنند.

۲0دی 1400 – 10ژانویه ۲0۲۲
ناشران مستقل ایرانی در خارج کشور

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
https://radis.org/

