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!!!...
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بازار نوروزی شرکت کتاب در قلب وست لس آنجلس
شرکت کتاب با همکاری بنیاد فرهنگی فلیم اینترنشنال بازار نوروزی
امسال را در روز یکشنبه سیزده مارچ در محل فلیم اینترنشنال
در سانتامونیکا بلوار در وست لس آنجلس برگزار می کند.
این بازار در سالن سرپوشیده همراه با موزیک زنده فلیم اینترنشنال
و حضور صاحبان مختلف مشاغل از ساعت  ۱۰بامداد تا  ۶بعدازظهر برقرار می شود.

11330 Santa Monica Blvd., Los Angeles CA 90025
برای اطالعات بیشتر با  08تماس بگیرید

آزیتا راجی درگذشت
افزایش نیروهای مرزبانی آمریکا برای
رسیدگی به درخواست های پناهندگی
دزدی مادر روحانی  80ساله
برای تفریح در لاس وگاس
زن  ۵۸سالهای که با تقلب از
شرکتهای بیمه  ۱/۴میلیون دلار
دریافت کرده ،به زندان می رود
ایالت کالیفرنیا از نظر پرداخت به
کارکنان بخش خوراک رسانی،
در رتبه  ۴آمریکا است
پیشروهای حزب دموکرات کالیفرنیا
ازنمایندگانمخالفتبیمه
تک پرداختی پشتیبانی نخواهند کرد
افسر نیروی دریایی
به دریافت رشوه اقرار کرد
پلیسسنفرانسیسکومیگوید:
مامورانتحقیقدادستانیبیطرفنیستند
توافق پرداخت  ۲۴۳/۶میلیون دلار به
شاکیان از پزشک بخش زنان

818-9 080808

حضور هنرمند ایرانی گرین کارت دار
در جشنواره فجر (زجر)
از دوازدهــم بهمن ماه که خمینی بــه ایران ورود کرد تا
 ۲۲بهمن که انقلاب شوم اســلامی رخ داد را حکومت
اســلامی دهه فجر می نامد که در بین مردم به دهه زجر
معروف است.
حکومت اســلامی از همان روز نخست استقرار از هیچ
کوششــی برای زدودن هر چه را که نماد ایرانی داشت
فروگذار نکرد .بیرق ملی ایران با علامت شیر و خورشید
را که نمادی هزاران ســاله بود با پرچمــی از واژه های
عربی تغییر داد ،ســازمان شــیر و خورشید سرخ ایران
را که یک سازمان شناخته شده بین المللی بود به الفاظ
عربی هــلال احمر تغییر داد ( .تــرکان عثمانی در برابر
صلیب ســرخ ،هلال احمر را که هلال پرچم عثمانی را
همراه دارد در نیمه دوم قرن نوزدهم بنا نهادند .ایران در
سال  ،۱۹۲۴شیر و خورشید سرخ را بنا نهاد و در ۱۹۸۰
جمهوری اســلامی با تغییر نام و نماد آن ،هویت ایرانی
آن را از آنگرفت) .تغییر نام جشنواره سینمایی سپاس و
گنجاندن آن در دهه ای که یادآور بدبختی و زجر ایران و
ایرانی که منجر به تاسیس جمهوری نکبت اسلامی شد
نیز از شاهکارهای این حکومت مردم فریب بود که در
چهل سال گذشته جشــنواره سینمایی به نام فجر را راه
اندازی کرده است.
در دو قرن اخیر ،هنرمندان بســیاری از کشــورهایی که

در آنهــا حکومت دیکتاتوری برقرار بوده از میهن خود
خــارج و به دنیــای آزاد آمده اند ولی کمتر دیده شــده
اســت و یا اصلا دیده نشده اســت که این هنرمندان به
آغوش دیکتاتور ( هــا) باز گردند .کار هنرمندان ایرانی
مانند بسیاری از کارهای دیگر ما ایرانیان « نوبر» است.
یکی از این هنرمندان آقای شهاب حسینی است که هم
گریــن کارت دارد  ،از مواهــب کارت ســبزش به نحو
احسن استفاده می کند حتی به امریکا می آید و واکسن
امریکایی می زند ولی در دهه (فجر) شال و کلاه می کند
و داور جشنواره فجر می شود که محصولات سینمایی
سپاه پاســداران که از ســوی دولت ایالات متحده یک
ســازمان تروریستی شناخته شده است را مورد داوری
و ســنجش قرار دهد و احیان ًا به آن جایزه سیمرغ زرین
بدهد.

مسدود کردن  IPکاربران ایرانی و  ۹کشور دیگر
بر اساس گزارشها ،از  9مارس ،پلتفرم تبادل غیرمتمرکز PancakeSwap
( پنکیک سواپ ( )Pancake swapیک پلتفرم صرافی غیرمتمرکز است که
بر بستر شبکه بایننس اسمارت چین توسعه داده شده و یکی از بزرگترین
پلتفرمهای دیفای در اکوسیســتم بایننس به شــمار میرود ) مسدود کردن
دسترسی به آدرسهای  IPایران را آغاز خواهد کرد.
روز پنجشــنبه دهم فوریه  ،یک مرکز اجتماعی ارزهای دیجیتال فارسی به
نام  CryptoClubپیامی از  PancakeSwapارائه داد که برنامههایی را برای
این ممنوعیت نشــان میداد .بر اســاس این توییت PancakeSwap ،از 9
مارس مســدود کردن جغرافیایی کاربران از ایران و  9حوزه قضایی دیگر را
آغاز خواهد کرد.
ســایر کشــورهایی که در ژئوفنســینگ  PancakeSwapگنجانده شده اند
عبارتند از بلاروس ،کوبا ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،عراق ،کره شمالی،
سودان ،سوریه ،زیمبابوه و کریمه.
 PancakeSwapبزرگترین  DEXدر اکوسیستم زنجیره هوشمند Binance
 )(BSCاست .داده های  DeFiLlamaنشان می دهد که PancakeSwap
بیش از یک سوم ارزش کل قفل شده در آن اکوسیستم را کنترل می کند.
در حالی که چنین ژئوفنســینگ در صرافی های متمرکز رایج است ،اما در
مورد همتایان غیرمتمرکز آنها چندان رایج نیست .با این حال ،واقعیت این
است که برخی از پلتفرمهای  DEXنیز شروع به محدود کردن دسترسی به
آدرسهای  IPخاص کردهاند.
 ،1inchجمعآوری کننده محبوب  ،DEXنمونهای از چنین وضعیتی است
که پلتفرم  geoblockکاربران از ایالات متحده را مسدود میکند.
در حالــی که چنین محدودیتهایی اغلب با اســتفاده از VPNها دور زده
میشــوند ،این امر همچنین تحــت نظر اداره کنتــرل داراییهای خارجی
وزارت خزانهداری آمریکا ( )OFACبــه ویژه در مورد تحریمهای ایالات
متحده قرار گرفته است .در اکتبر  OFAC ،2021دستورالعملی را منتشر کرد
که شامل فراخوانی برای مشاغل ارزهای دیجیتال برای نظارت بر استفاده از
 VPNدر پلتفرم های خود بود.
ما با  PancakeSwapتماس گرفتهایم و در صورت شنیدن پاسخ ،این مقاله
را بهروزرسانی خواهیم کرد.

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

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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در کانون خبر:

سخنگوی پیشین اریک گارستی او را به
دروغگویی زیر سوگند متهم کرد

گاو

یک گاو شد رهروی گاوان دگر

بشنید ز گاوان دگر توپ و تشر

گفتند برو راه خودت را پی گیر
عقل تو چه شد؟ مگر گاوی تو  ،پسر
کوچه مشکوک و عجل ه کاری پرویز صیاد

چندی پیش شاهد ویدئویی از پوتین ،رهبر بلامنازع! روسیه بودم (البته من معنی بلامنازع
را نمیدونم و چون فکرکردم شــما میدونید ،نوشــتم) که با آب وتاب بسیار در رسان ه ها
منتشر شده بود
در این ویدئو که گویا در محل کاراو ضبط شده بود  ،پوتین با اعضای دولتش به زبان روسی
ســلیس حرف میزد!! ،که البته زیرنویس فارســی هم داشــت  ،بله در این ویدیو جناب
پوتین ضمن بکار بردن واژ ه های بسیار رکیک (البته نه مثل کامنتهایی که در پای برخی از
ویدیوهای ایرانی نوشته میشود) سران جمهوری اسلامی را تحقیر و آنها را بلا نسبت ،بلا
نسبت ! خنگ ونادان وناتوان بحساب میآورد.
البته بعد معلوم شــد که این ویدیو بخشــی از اظهارنظر رهبر روســیه در مورد رقیبهای
سیاســی خودش بوده و نه سران جمهوری اسلامی  ،به هر روی گفته های او با دستکاری
و زیرنوشت به خورد رسانههای گروهی داده میشود و از قضای روزگار پرویز صیاد هم
که در مایه گذاشــتن از حس بدبینی در گفتار و کردار و پندارش به هیچ وجه صرف ه جویی
نمیکند ،از این فرصت برای بیاعتبار کردن جمهوری اسلامی استفاده و آنرا پخش میکند
و دست بر قضا سایت «کوچه» هم از همین فرصت طلایی حداکثر سواستفاده را می کند تا
پرویز صیاد را که سالهاست با جمهوری اسلامی سرشاخ شده است ،بیاعتبار و به اصطلاح
من درآوردی امروزی بکلی از «حیض انتفاع» بیندازد!
برای اینکه در آینده دچار ناراحتی وجدان نشوم ،باید بنویسم که شخص بنده( یعنی خود
من )حرفهای پوتین را با زیرنویس فارسی باور کردم  ،چرا که یکی از گفتگوهای محمد
رضا شــاه پهلوی با مایک والاس ،خبرنگار شبکه تلویزیونی سی بی اس را  ،با زیرنویس
فارسی که آنرا در یکی از شبکههای ضداسرائیلی و ضدصهیونیستی امریکا به نام TRUE
 ،NEWSدیده بــودم ولی تحریفی در
آن صورت نگرفتــه و صادقانه ترجمه
و پخش شــده بود  ،به بیان ســاد ه تر به
این ویدیو از همان اول به چشم خواهر
مادری نگاه شــده بود !  .باری ،در این
گفتگو شــاه ،ســخن از نفــوذ یهودیان
در برخی رســانههای آمریــکا از جمله
نیویورک تایمز و واشنگتن پست میزند
که البته نکته به نکته مو به مو  ،به فارسی
ترجمه شده بود.
جالب اینجاست که همین ویدیو را دو
برنام ه ســاز تلویزیونــی برونمرز بدون
کوچکتریــن دخــل و تصرفــی پخش
کردند و به آن اســتناد نمودند و جالب
تــر اینکه یکــی از این برنام ه ســازها،
امید داناســت که مهر آیتالله خامنهای
بدجوری به دلش نشســته و دیگری دکتر رضا هازلی اســت که هوادار ســینه چاک رژیم
ســلطنتی و پادشاهان پهلوی به حساب میآید ،ولی این دو بزرگوار به دلیلهای که کسی
درســت نمیداند در این مورد آبشــان به یک جوی رفته ،تا حرف خود را بطور مستند به
کرسی بنشانند.
و حالا یک پرسش ناقابل!
آیا اتاق فکری جمهوری اسلامی با تشکیلات عظیم و عریض و طویل خود نمیتواند پشت
چنین موضوعهایی باشد و آنها را زیرکانه به خورد رسانههای گروهی بدهد و تا آنها هم
در انعکاس چنین خبرهای ساختگی و دروغ  ،سنگ تمام بگذارند؟
من در اینجا قصد دفاع از پرویز صیاد را ندارم( .بطور کلی هر وقت از کسی دفاعی کردهام،
محترمانه پیام داده که خیر ببینی! دیگه اینکار را نکن) و باور کنید وقتی ویدیوی ایشــان (
یعنــی همون پرویز صیاد ) را در جهت بیاعتبار کردن جایزه اســکار اصغر فرهادی دیدم
 ،ســرم را به دیــوار کوبیدم و وقتی که نظر نامبرده (یعنی همون پرویــز صیاد) را در مورد
تقلبهای کلان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تایید اتهامهای پرزیدنت ترامپ
شــنیدم ،میخواستم موهای سرم را بکشم که پشیمان شدم و فکر کردم بهتر است که این
چهار قلم مو را برای روز مبادا نگاه دارم.
ولــی باید اعتراف کنم (من گاهی وقتها ،اعتراف هم میکنم) که خود من در ابتدای کار،
این شــیرین کاری را باور کرده بودم ولی این مهم نیست  ،و کسی هم ازمن انتظاری بیش
از این نداشــت،ولی چرا شبکه «کوچه» که دم از روشــنگری و تحلیلهای آگاهی دهنده
میزند ،در این میان لطف اش شــامل حال پرویز صیاد شده و تلاش در بیاعتبار کردن او
نموده است.
آیا اعضا شبکه «کوچه» از سالها مبارزه این هنرمند بلند آوازه سینمای ایران علیه جمهوری
اسلامی خبری ندارند ؟ آیا گردانندگان شبکه «کوچه» فیلم نمایشنامه «محاکمه سینما رکس»
او را که واقعیتهای پس پرده این آتشســوزی عمدی و این جنایت هولناک را رو می
کند ،را ندیدهاند؟
و حالا این پرسش مطرح است که شبکه کوچک کوچه ،با چه منظور و با چه هدفی دست
به این کار به اصطلاح سخیف زده است ؟ آیا تحریف ویدیوی پوتین نمیتواند کار خود
رژیم جمهوری اسلامی در جهت به دام انداختن و بیاعتبار کردن افراد اوپوزیسیون باشد ؟
و چرا در تحلیلهای روشنگرانه این رسانه بذل توجهی به آن نشده است.
یک پرســش ناقابل دیگر ،و آن اینست که رســانه «کوچه» که از قرار معلوم خودش را از
مخالفهای پرو پا قرص جمهوری اسلامی معرفی میکند  ،با بیاعتبار کردن افرادی که در
خارج از کشور زندگی میکنند ،به کجا میخواهد برسد؟ این کار چه فایدهای برای بیننده
و یا خود رسانه «کوچه» دارد ،مگر اینکه شهرت پرویز صیاد و حس کنجکاوی بینندگان،
تعداد بازدید کنندگان را بالا ببرد و آنها (یعنی همون گردانندگان «کوچه») به برکت تبلیغ های
گوگل به نان و نوای بیشتری برسند!
در پایان باید اشارهای به یکی از کلمات قصار یکی از رئیس جمهورهای آمریکا داشته باشم
(گمونم اسم شریفش آبراهام لینکلن باشه)  ،بله این بزرگوار میفرماید
«تو میتوانی عده کمی را برای مدت کمی فریب بدهی ولی نمیتوانی عده زیادی را برای
مدتی طولانی… » .یا یک همچین چیزی!
کورش سلیمانی (شیدا)

کورش سلیمانی (توماج) آتلانتا
Kourosh454@gmail.com

سخنگوی پیشین اریک گارستی شهردار لوس آنجلس ،با شکایت به دادگاه
های فدرال ،ایالت و کانتی و شــهر لــوس آنجلس او را به دروغگویی زیر
سوگند متهم کرد.
در شــکایت  ۳۱صفحهای که از ســوی یک بنیاد حقوقی و غیرانتفاعی ،به
نمایندگــی از  Noami Selingmanبه دادگاهها ارائه شــده اســت ،اریک
گارســتی را متهم کردهاند که بارها در مورد موضوع رفتار نادرست جنسی
مشاورش ریک جیکوب ،با انکار مشاهده خود ،دچار جرم شده و امیدوار
است که او با این جرم محاکمه شود.
 Naomi Seligmanمیگوید  ،مایل اســت نامه و شــکایت او سبب شود
اریک گارســتی ،رای سنای امریکا برای پست سفارت امریکا در هند را از
دست بدهد.

افزایش نیروهای مرزبانی آمریکا برای
رسیدگی به درخواست های پناهندگی
مرزبانی آمریکا در جنــوب کالیفرنیا با افزایش نیروهــای مرزبانی در مرز
آمریکا و مکزیک بر موضوع پناهندگی به آمریکا تمرکز نمودهاند.
اعلام شــده است که از تابستان ســال  ۲۰۲۱تا کنون که راهکار تازه آمریکا
مبنی بر تقاضای پناهندگی در درون خاک مکزیک و پیش از ورود به امریکا
مورد رســیدگی قرار گیرد ،کسانی که پرونده و درخواستشان مورد پذیرش
قرار گرفته است ،با در دست داشتن مدارک خود بدون در نظر گرفتن شرایط
کرونا ،با اتوموبیلهایشان در صفهای طولانی قصد ورود به آمریکا دارند و
شماری نیز میخواهند پای پیاده به این سوی مرز بیایند.
اداره مرزبانی ،تنها با افزایش شمار کارمندان میتوانند به درخواست ورود
رسدگی نماید.

دزدی مادر روحانی  80ساله
برای تفریح در لاس وگاس
یــک مادر روحانی  ۸۰ســاله بــه نام خواهر مــری مارگارت از دادســتان
درخواســت نمود که دزدی او را از صندوق شهریههای مدرسه ابتدایی در
تورنس کالیفرنیا ببخشد.
این مادر مقدس ،مبلغ  ۸۳۵۰۰۰دلار را از صندوق مدرسه ابتدایی St.James
برای خوشگذرانی و مرخصی در لاس وگاس و لیک تاهو برداشته است و
تقاضا دارد که به زندان نرود.
قاضی فدرال ،اتیس رایت اعلام نمود که برای او قضاوت در این مورد بسیار
دشــوار است و او چند شبی است که خواب ندارد و این بدترین پروندهای
است که تاکنون با آن روبرو بوده است.
ناگفته نماند که شماری از خانوادهها از پول خود گذشتهاند و شماری دیگر
درخواســت دارند که تمامی پول به مدرســه بازگردانده شــود و به دوران
محکومیت یکســال و یک روز زندان اعتــراض دارند و میگویند باید ۲۰
ماه باشد.

زن  ۵۸سالهای که با تقلب از شرکتهای بیمه  ۱/۴میلیون دلار
دریافت کرده ،به زندان می رود

زن  ۵۸ســالهای به نام کاریل لین رید که ســاکن کوستا میسا بوده و با تقلب
از شرکتهای بیمه  ۱/۴میلیون دلار دریافت کرده و به تگزاس گریخته بود،
امروز به ارنج کانتی بازگردانده شد.
او که در  ۷اکتبر ســال گذشــته در تگزاس دستگیر شده بود و قاضی در در
کالیفرنیا او را به سبب  ۱۰فقره دزدی ،تقلب و اختلاس در فاصله سالهای
 ۲۰۱۲تا ســال  ۲۰۱۹به  ۸ســال زندان و بازگردادن پولهای دزدیده شده
محکوم کرده بود ،هم اکنون با تحویل به مسئولان روانه زندان در ارنج کانتی
خواهد شد .او با جازدن خود به عنوان نماینده بیمه ،در شهر هانتینگتون بیچ
به دریافت حق بیمه از شرکتها اقدام کرده بود.
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ایالت کالیفرنیا از نظر پرداخت به
کارکنان بخش خوراک رسانی،
در رتبه  ۴آمریکا است

اداره کار آمریکا با بررســی میزان کارکنان در هر بخشی و با در نظر گرفتن
آن برای ایالتهای  ۵۰گانه آمریکا اعلام کرد که در بخش حمل و نقل مواد
خوراکی در آمریکا  ۳۱۶۲۶۳۰نفر کار میکنند که میانگین درآمد سالانه آنها
 ۳۹۶۸۹دلار است.
در این بررســی ،ایالت کالیفرنیا از نظر پرداخت بالا ،در رتبه  ۴قرار دارد و
میانگین درآمد ســالانه آنها در  ۴۵۱۶۷دلار اســت و میتوان آن را ساعتی
 ۲۱/۷۱محاسبه کرد .شمار کسانی که در بخش خوراک رسانی کار میکنند
 ۲۹۶۵۹۰نفر است.
ناگفته نماند که از میانه سال  ۲۰۲۱که موضوع محدودیتها و در خانه ماندن
اوج گرفت ،سفارش خوراک و نیازمندیها به افزایش شمار رانندگانی که
مایل به کار در این زمینه ،پرداخت.

پیشروهای حزب دموکرات کالیفرنیا
ازنمایندگان مخالفت بیمه
تک پرداختی پشتیبانی نخواهند کرد
هواداران پیشرو حزب دموکرات کالیفرنیا به سبب نارضایتی از نمایندگان و
مجلس کالیفرنیا که با مخالفت خود با لایحه بیمه تک پرداختی ،موجب لغو
این لایحه از دستور کار مجلس شدهاند ،تهدید کردند که در انتخابات سال
 ۲۰۲۲از آنها پشتیبانی نخواهند کرد.
اش کارلا،نماینــده مجلس کالیفرنیا و نگارنده لایحه  ۱۴۰۰برای بیمه تک
پرداختی ،که خود به سبب اختلاف لایحه را پس گرفته است ،باور دارد که
در انتخابات سال جاری،دست کم  ۱۵نماینده جدید و پیشرو وارد مجلس
خواهند شد و آن هنگام اســت که میتواند بار دیگر بیمه تک پرداختی و
همگانی را برای تصویب طرح کند.

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور

افسر نیروی دریایی
به دریافت رشوه اقرار کرد

عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

چهارمین افســر نیروی دریایی نیز پیش از دادگاه فدرال ،به دریافت رشوه
اقرار کرد تا از دوران زندان کمتری برخوردار شود.
این افسر پیشــین نیروی دریایی آمریکا که دانالد هورن بک نام دارد و ۶۱
ساله است در فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در سن دیه گو کار میکرده و
یکی از  ۹افسری است که لئونارد گلن فرانسیس نام دارد و به لئونارد چاق
معروف است.
دانالد هورن بک اقرار کرده است که او کمک کرده تا این شرکت سنگاپوری،
قرارداد را به دســت بیاورد و در برابراز شــرکت یاد شده برای او اقامت در
هتلهای لوکس ،شــامهای گران قیمت و حضور در میهمانی های برنامه
ریزی شــده با حضور روســپیها در مجموع به بهای  ۶۷۰۰دلار رشــوه
دریافت نموده است.

پلیس سن فرانسیسکو می گوید :ماموران تحقیق دادستانی بیطرف نیستند

310-477-7477
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

پلیس سن فرانسیسکو ،به سبب نبودن بیطرفی در رفتار ماموران تحقیق
دادســتانی کل ســن فرانسیســکو ،به لغو قرارداد خود با دادســتانی سن
فرانسیسکو در زمینه بررســی و حقیقتیابی در مورد تیراندازی از سوی
ماموران پلیس پرداخت.
در نامهای که رئیس پلیس سن فرانسیسکو بیل اسکات به دادستان کل سن
فرانسیســکو نوشته اعلام کرده است که در دادگاه شاهد آن بوده که چگونه

ماموران بازرسی ،شماری از مدارک را نادیده گرفتهاند و زیرفشار آن دفتر،
علیه ماموران پلیس بــه ارزیابی پرداختهاند ،از این روی به قرارداد خود با
دفتر دادستانی برای مرور پروندهها پایان میدهد .دفتر دادستانی نیز اعلام
نمود که بسیار از این تصمیم متاسف است آن هم در زمانی که مامور پلیس
محاکمه میشود.

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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مریــم گلبــرگ وکیــل رســمی
دادگاههای امریکا در امور مالیات
و متخصص حسابداری با درجه
 Enrolled Agentمــی توانــد
مالیات دهندگان در هر  ۵۰ایالت
امریــکا را نمایندگی کنــد .مریم
گلبرگ با سالها تجربه در مذاکره با
 ( IRSاداره مالیات بر درآمد دولت
فدرال ) و مقامات مالیاتی ایالتی و
با دانش گســترده ای که در زمینه
حقوقــی و حســابداری دارد می
تواند در سازش و کاهش جریمه
ها ،حق بیمه مالیاتی ،آزادســازی
عوارض بانکی و آزاد سازی دســتمزدها و حسابرسی مالیاتی( )Auditاز
سوی  IRSو اداره مالیات ایالتی به شهروندان یاری برساند .او همچنین به
مشتریان خود کمک کرده است تا دادخواستهای خود را در دادگاه مالیاتی
ایالات متحده ثبت و ارائه کنند.
پیش از گشــایش دفتر حقوقی خود ،مریم گلبرگ بیش از هفت سال با دو
شرکت بزرگ حل و فصل امور مالیاتی و یک شرکت حقوقی متخصص در
حل و فصل مالیات کار می کرد .ایشان از تخصص گسترده خود برای تجزیه
و تحلیل مسائل مالیاتی مشتریان و ارائه راه حل های عملی و مصلحتی برای
پرونده های پیچیده رفع بدهی مالیاتی استفاده می کند.
مریم گلبرگ در طول مدتی که به عنوان یک متخصص حل و فصل مالیات
کار کرده است ،وفاداری تزلزل ناپذیری به مشتریان خود نشان داده است ،به
ارائه سطح بالایی از تخصص حقوقی به آنها ادامه داده و بهترین نتایج ممکن
را برای آنها دریافت کرده است .فعالیت او صرف ًا حل و فصل مالیات است،
و او نماینده صدها مشتری در برابر  IRSو مقامات مالیاتی ایالتی بوده است.
مریم گلبرگ در ایران بزرگ شــده و در ســال  1999از دانشگاه تهران فارغ
التحصیل شده است .پس از مهاجرت به ایالات متحده ،مدرک کارشناسی
ارشــد خود را در رشته حقوق مدنی و حقوق بشر بین المللی از دانشکده
حقوق دانشــگاه نوتردام در ســال  2005دریافت کرد .چند سال در زمینه
حقوق بشــر پیش از ورود به امور مالیات فعالیت داشــته و اکنون بخش
بزرگی از فلسفه حل و فصل مالیات او بر پایه حقوق بشر استوار شده است.

Maryam Golbarg is a tax resolution attorney and an Enrolled
Agent and is authorized to represent taxpayers in all 50 U.S.
States before the IRS and state tax authorities with years of
experience negotiating with the Internal Revenue Service and
State taxing authorities. She has extensive knowledge in IRS
and State collection matters such as Offers in Compromise,
Installment Agreements, Penalty Abatements, Tax Liens,
Release of Bank Levies and Wage Garnishments, and IRS and
State audits and payroll taxes. She has also helped her clients
to file petitions to the United States Tax Court.
Prior to the Law Offices of Maryam M. Golbarg, P.C.,
Maryam spent more than seven years working with two large
tax resolution companies and a law firm specialized in tax
resolution. Maryam used her extensive expertise to analyze
client tax issues and provide practical and expedient solutions
for complex tax debt resolution cases.
During her time as a tax resolution professional, Maryam has
shown an unwavering loyalty to her clients, has continued to
provide a high level of legal expertise to them and has received
the best possible outcomes for them. Her practice is solely tax
resolution, and she has represented hundreds of clients before
the IRS and State taxing authorities.
Maryam grew up in Iran and graduated from the University
of Tehran in 1999. After moving to the United States, she
received her LLM (Master degree) in Civil and International
Human Rights Law from the University of Notre Dame Law
School in 2005. Maryam spent a few years in the human rights
field before transitioning into the tax industry. Maryam’s
passion for human rights has travelled with her and is now a
big part of her tax resolution philosophy.

توافق پرداخت  ۲۴۳/۶میلیون دلار به شاکیان از پزشک بخش زنان

دانشگاه  UCLAبه صورت توافقی  ۲۴۳/۶میلیون دلار به شاکیان از پزشک
بخش زنان بیمارستان این دانشگاه برای دستدرازی و آزار جنسی به بیماران
شاکی میپردازد.
این خســارت بین بیش از  ۲۰۰زن شاکی تقســیم خواهد شد :دکتر جیمز
هیپس در فاصله  ۱۹۸۳تا  ۲۰۱۹بیش از  ۵۰۰۰بیمار را معاینه کرده و افزون

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

بر  ۷۳میلیون دلاری اســت که پیش از این در شکایت همگانی به  ۳۰۰نفر
پرداخت خواهد شد.
ناگفته نماند که در موردی مشابه دانشگاه  ، USCبه هر یک از شاکیان دکتر
تیندال ۱/۲ ،میلیون دلار پرداخت که در کل پرداخت توافقی به  ۸۵۲میلیون
دلار رسید.
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مقاله:

راستیآزمایی ادعای استاندار تهران:
«امنترین پایتخت در منطقه و دنیا را داریم»

نیلوفر غالمی ،همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز»
اکونومیست است .این گزارش شهرها را از منظر  ۷۶شاخص
شــامل  ۵رکن اساســی از جمله امنیت دیجیتال ،بهداشت،
محســن منصوری ،استاندار تهران روز  ۱۳بهمن  ۱۴۰۰در زیرساخت ،امنیت شخصی و محیطی رتبهبندی میکند.
نخستین نشست خبری خود گفت« :شاخص امنیتی در تهران
شرایط خوبی را دارد و جزء استانهای برتر کشور هستیم و ما شاخص شــهرهای امن برای اولین بار در سال  ۲۰۱۵با ۴۴
معضل امنیتی در استان تهران نداریم و به لحاظ شاخصهای شــاخص و بررسی  ۵۰شهر راه اندازی شد .از آن زمان ،این
امنیتی وضعیت مطلوبی را داریم و جزو استانهای امن کشور شــاخص هر دو ســال یک بار به روز می شــود و شهرهای
هستیم .ما امنترین پایتخت در منطقه و دنیا را داریم .امنیت بیشتری را در بر میگیرد.
در تهران بالاترین رده را در بین کشورهای منطقه دارد».
در فهرست امنترین شهرهای جهان در سال  ۲۰۲۱به ترتیب
آیا ادعای استاندار تهران مبنی بر داشتن «امنترین پایتخت در «کپنهاگ»« ،تورنتو»« ،سنگاپور»« ،سیدنی» و «توکیو» در رده
منطقه و دنیا» ادعای درستی است؟
یک تا پنج قرار دارند .نه در این فهرست و نه در بررسیهای
سالهای گذشته اکونومیست نامی از شهر «تهران» به چشم
امنیت شهری به چه معناست؟
نمیخورد .بررســی ردهبندی امنترین پایتختهای جهان
هم نشان میدهد ،پایتخت ایران از میان  ۱۰۲کشور در رتبه
به طور کلی امنیت به معنای دوری از هرگونه تهدید ،محفاظت  ۷۵قرار دارد؛ پایینتر از بسیاری از پایتختهای خاورمیانه
در برابر آســیب احتمالــی و نیز آمادگی بــرای رویارویی با و آسیا.
خطرات اســت .امنیت از نیازهای ضــروری یک جامعه به
شــمار میرود و نه تنها فیزیکی است بلکه میتواند مجازی در فهرست شاخص امنیت قاره آسیا در سال  ،۲۰۲۱تهران
هم باشد .برخی از حوزههای اصلی امنیت عبارتند از امنیت در رتبه  ۷۶از میان  ۹۶شــهر قرار گرفته است و تقریبا سایر
فردی ،امنیت اجتماعی ،امنیت اقتصادی ،امنیت سایبری و پایتختهای آســیایی به جز «بغداد»« ،دمشق» و «کابل» در
امنیت شهری.
جایگاههای بهتری نسبت به تهران قرار دارند .از منظر جرم
و جنایت در ســال  ۲۰۲۱نیز تهران با شــاخص  ۵۳.۹۰در
ایمنی شــهری فقط بــه معنای اجتناب از ســرقت و جرم و رده  ۲۱بالاترین شــهرهای آسیا به لحاظ نرخ جرم و جنایت
جنایت نیســت بلکه راههای زیادی برای قضــاوت درباره قرار دارد .هرچه عدد این شاخص به  ۱۰۰نزدیکتر باشد نرخ
ایمن بودن یک شهر وجود دارد .به عنوان مثال تلفات ناشی جرم و جنایت در آن شهر بالاتر است« .ابوظبی»« ،دوحه»،
از مدیریت ضعیف ترافیــک و تصادفات خودرو و یا میزان «تایپه»« ،شارجه»« ،دوبی» و «اسکیشهیر» شش شهر آسیایی
آلودگی در یک شهر نیز از شاخصهایی هستند که میتوان با هستند که نرخ جرم و جنایت در آنها بسیار کم است.
آنها میزان ایمن بودن شهر را سنجید.
با در نظر گرفتن تمامی شواهد و دادههای آماری معتبر موجود
شاخصهای امنیت چیست؟
میتوان نتیجه گرفت که ادعای محســن منصوری استاندار
تهران درباره «دارا بودن امنترین پایتخت در منطقه و دنیا»،
شاخص شهرهای ایمن گزارشــی از واحد اطلاعات نشریه کاملا نادرست است.
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در کانون خبر:

یاد آر ز شمع مرده یاد آر...

همت بلند شیدا محمدی ،شاعر ،شنبه دوازدهم فوریه ،ساعت  ۲تا  ۴بعد
با ّ
از ظهر ،به حرمت انسان و کلمه ،گرد هم میآییم ،برای نکوداشت بکتاش
آبتین.
حضور هر اندیشه و عاطف ٔه آگاه مرهمی است بر زخمهای همیشه تازهٔ جهل
و خشونت.
نشانی مکان برگزاری برنامه:
Los Angeles Valley College
5800 Fulton Ave.Van Nuys, CA. 91001
Foreign Language Dep. Room#104
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آزیتا راجی درگذشت

آزیتا راجی نخســتین و تنها زن ایرانی آمریکایی بود که سفارت ایالات متحده در
سوئد را به عهده داشت.
آزیتا راجی (  ۲۹ ،Azita Rajiسپتامبر  ۸ – ۱۹۶۱فوریه  )۲۰۲۲دیپلمات و بانکدار
ایرانی-آمریکایی ساکن کالیفرنیا و یکی از اعضای کمیسیون ریاستجمهوری برای
بورســیههای کاخ ســفید که به عنوان نخستین زن ســفیر ایالات متحده در سوئد
برگزیده شده بود.
 راجی متولد تهران  ،سالهای کودکی و نوجوانی را در ایران و کشورهای اروپای
غربی گذرانده بود .وی مدرک دیپلم را از «دبیرستان بینالمللی لوزان» در سوئیس
دریافت کرد ،و در آنجا علاوه بر موفقیتهای درسی ،در رشتههای اسکی و شطرنج
هم رقابت میکرد .خانم راجی در  ۱۷سالگی در ایالات متحده وارد دانشگاه شد.
آزیتا راجی کارشناســی معماری و زبان فرانســه ،و کارشناسی ارشد بودجه را از
دانشگاه کلمبیا در نیویورک اخذ کرد و تحلیلگر معتمد مالی و عضو کمیته برتون
وودز بود .وی در کشورهای خاورمیانه ،آمریکای لاتین ،اروپای غربی و خاور دور
زندگی ،تحصیل و کار کرده بود و علاوه بر فارسی و انگلیسی ،به زبان فرانسه هم
تسلط داشت وی در زمان بیماری با خانوادهاش ساکن شمال کالیفرنیا بود.
خانم راجی در کارزار انتخاباتی ،باراک اوباما در ســال  ۲۰۱۲معاون رئیس بودجه
ملی و رئیس صندوق پیروزی در ایالتهای مردد بود .وی همچنین از سال ۲۰۰۸

عضو «هیئت مشــورتی کمیته ملی حزب
دموکرات» بود.
کاخ ســفید خانــم آزیتــا راجــی را یــک
استراتژیســت بازرگانی ،و یکی از مدیران
پیشــین بازار بورس نیویورک معرفی کرده
بود که تخصص و تجربهاش در بازارهای
مالی و اقتصاد جهانی ،و تفکر استراتژیکش
را در بسیاری از وظایف رهبری در بخش
خصوصــی بــهکار گرفتــه – از جمله در
مشاغلی همچون ریاست هیئت امناء ،بنیانگذار همراه ،و نیز مشاور در شوراهای
ملی و کمیتههای منصوب مانند کمیســیون ریاســت جمهوری برای بورسیههای
کاخ سفید ،کالج برنارد در دانشگاه کلمبیا ،برنامه سرمایهگذاری تجاری اجتماعی
در کالج بازرگانی دانشــگاه کلمبیا ،گالری ملی پرترهها در انستیتوی اسمیتسونین،
مشارکت ملی برای زنان و خانوادهها ،و بسیاری از نهادهای دیگر.
پس از انتخاب راجی بهعنوان سفیر ایالات متحده در سوئد برخی رسانههای هندی
او را هندیتبار معرفی کردند .از جمل ٔه این رسانهها روزنامهٔ تایمز هندوستان بود که
کمی بعد گزارش خود را اصلاح کرد.
راجی در مراســم اهدای جوایز نوبل ،نام ٔه باب دیلن که برنده جایزهٔ نوبل ادبیات
شده بود را به نمایندگی از او خواند.

کارن بس از طرح خود برای امنیت
جامعه رونمایی کرد
کارن بس نماینده دموکرات لوس آنجلس در کنگره آمریکا که خود را نامزد
رقابتهای شهردار لوس آنجلس نموده تا جایگزین اریک گارستی شود ،از
طرح خود برای امنیت جامعه رونمایی کرد.
کارن بس در طرح خود گفت که مایل اســت ،بیش از  ۲۵۰مامور پلیس که
به کار دفتری میپردازند به شغل پیشین خود و گشت زنی در خیابان برای
امنیت بیشــتر لوس آنجلسها بازگردند و به این ترتیب نیروی پلیس لوس
انجلس به قدرت داشتن  ۹۷۰۰مامور بازگردد.
او در نامــهای که همراه طرح خودش در اختیار رســانهها قرار داده اســت
مینویسد ساکنان لوس آنجلس ،امروزه احساس امنیت نمیکنند.

تصویب پرداخت  ۲هفته مرخصی برای مبتلایان به Covid-19
قانون گذاران کالیفرنیا پرداخت  ۲هفته مرخصی برای مبتلایان به 19-Covid
را تصویب کردند با تصویب این لایحه که تمدید لایحه پیشــین است و با
کوشش اتحادیه کارکنان و تلاش سناتور دموکرات نانسی اسکینر از برکلی
کالیفرنیا پذیرفته شده است.
برای دریافت حقوق بیماری که در سپتامبر  ۲۰۲۱دوران آن به پایان رسیده
بود و دوباره اجرایی خواهد شد ،کارکنان باید نتیجه مثبت ابتلا به بیماری
کرونا را ارائه نمایند .و اگر از  ۴۰ساعت بیمه بیکاری در صورت بیماری
اســتفاده کرده باشند ،میزبان  ۲۴ســاعت کاری یا  ۳روز برای بهبود به آن
افزوده میشود.
ایالــت کالیفرنیا برای جبران مالی به کارفرمایان نیز در بودجه  ۱/۹میلیارد
دلار برای این موضوع به صورت بخشودگی مالیاتی در نظر گرفتهاند.
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مقاله:

محمدجواد اکبرین ،میگوید نمىشود در حاليكه در صحرای کربال سرگردانيم خواستار مدرنيته باشيم !

ما بین تفكر سنتى و مدرنیته گرفتاريم.
در زمان محمدرضاشاه ،تمام دخترهائى كه موهای خود را مدل «گوگوشی» میزدند،
یک مرتبه سال  ۵۷طرفدار «فاطمه زهرا» شدند!!!
چقدر پدر و مادرها دخترانشان را دعوا میکردند که «ذلیل مرده! اونقدر دامن کوتاه
نپوش! من تو محل آبرو دارم» ،کسی گوش نمیکرد!
از روزی که رضا شــاه چادر به زور از سر زن ایرانی برداشت  ۴۰سال گذشته بود.
دیگر مدل کیف و کفش و مو و دامن و لباس ماکسی از ایران بود که به اروپا صادر
میشد!! چه قدرتی لچک و چادر را دوباره سر زن ایرانی کرد کسی نفهمید! اما یک
چیز مشــخص بود ،در زمان شاه دختر ایرانی مینی ژوپ پوش بود ،اما تفکرش در
زیر چادر پنهان!!
موی پسر ایرانی «بیتلی» بود اما مغز او در انتظار قیمه امام حسین و سینه زنی عاشورا
بود!!
نه رضا شاه این مردم را شناخته بود ،نه پسر سوئیسیاش محمدرضا شاه! تفکر مردم
ایران در  ۱۴۰۰ســال گذشته هیچ تغییری نکرده بود!! پسره دکتری فیزیک اتمی از
دانشــگاه هاروارد آمریکا گرفته بود اما برای ازدواج استخاره میکرد!!!! دختره فارغ
التحصیل دانشگاه کمبریج انگلیس بود ،اما براى خواستههاش سفره ابوالفضل به پا
میکرد!!
باید بپذیریم سالهای بســیاری گرفتار خواهیم بود .نه گرفتار دامن یا چادر ،بلکه
گرفتار جهل و خرافات  ،دامن کوتاه و یا بلند مشکل جامعهای را حل نمیکند ،تضاد
بین تفکر سنتی و مدرنیته است که جامعه را نابود میکند.
ما ایرانیان هنوز وضع خودمان با خودمان مشخص نیست!! مایی که مغز و اندیشهمان
اسالمى است اما به دنبال دمکراسی و آزادیهای اروپا هستیم!!!
نمىشود در حاليكه در صحرای کربال سرگردانيم خواستار مدرنيته باشيم ! نه اص ً
ال
نمى شود
این مشکل  ۱۴۰۰ساله ماست .

نسیم وارسته سرمربی فعلی تیم ملی کاراته کانادا

این خانم ،نســیم وارسته است سر مربی فعلی بنیانگذار هنر رزمی کاراته و سبک کان ذن ریو
تیم ملی کاراته مردان کانادا و قهرمان در همین در ایران میباشــد از وی بــه عنوان پدر کاراته
ایــران نام برده میشــود) که از ایــران به دلیل
رشته در سالهای گذشته.
او دختــر زنــده یــاد فرهاد وارســته اســت ( حضور حکومت اســلامی همراه با خانواده به

خارج از ایران مهاجرت کرد.
اگــر حکومتی لایق و ســکولار بر ســرکار بود
افتخاراتی که نسیم وارســته برای کانادا کسب
کرده است ،برای ایران کسب می نمود.

نامه یک استاد دانشگاه به ایرانشهر،
در ایران چه خبره!؟

… .ســلام ،برای دو روز به شیراز آمده ام .هنوز
با مسئولان و مقامات عالیۀ کشور ملاقات نکرده
ام که مــرا در جریــان اخیار قرار دهنــد! ولی از
شوخی گذشته اخبار سیاســی ایران را در خارج
بهتر و درست تر می توان شنید .آنچه مسافران در
ایران مشــاهده می کنند و در رسانه های خارجی
و فضای مجازی دیده و شنیده نمی شود و اگر هم

بشود با مشاهدۀ عینی قابل مقایسه نیست ،وضع
رقــت بار ملیون ها نفــر در برابر صدها هزار نفر
که در رفاه کامل اند .همان طور که می دانیم اکثر
طبقۀ متوســط به فقر کشیده شده اند و اقلیتی از
طبقۀ متوسط به مال و مکنت چشم گیری رسیده
اند .در سفرهای گذشــته رشوه و اعتیاد و فحشا
نظــرم را جلب می کرد و در این ســفر دزدی به

اشکال مختلف فراگیر شده است .موضوع فساد
در آموزش عالی بســیار چشمگیر است (هزاران
دکتر یا استا ِد براستی کم سواد با فساد در نمره دادن
و گرو کشــیدن تصویب پایاننامه در مقابل پول یا
نام بر روی مقاله و )...که در مجال این پیام نیست
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طنز و خبر:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 302 FEBRUARY ,11 , 2022

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقالهایرانشهروند:فتنه-انقالباسالمی–امریکاییمبارک!
در سالگرد شورش و فتنه استعمار سرخ و سیاهی که سال 1356
در روزنامه اطلاعات پیش بینی شده بود ،قرار داریم و هر چه به
گذشته ها و به اسناد و مدارک فاش شده این سالها نگاه می کنیم،
جیگرمون بیشتر میسوزه  ...انقلاب  ،57ظاهرا یه انقلاب بود ولی
در باطن فتنه ای بود کــه امریکا و متحداش به جون مملکت ما
انداختن تا باهاش دهن شــوروی و کمونیستا رو سرویس کنن
که کردن  ...انقدر سوال برای ما در مورد این فتنه پیش اومده که
خیلیاش امروز جوابش رو میدونیم و دیگه شــعارهای توخالی
مــرگ بر امریکای جمهوری اســلامی و شــرکا برای هیشــکی
رنگ نداره حتی برای خودشــون  ...امروز دیگه همه میدونیم
رژیم کارتر و شــرکای غربیش ماه ها قبل از انقلاب با خمینی و
اطرافیانش در تماس بودن و بعد از توافقات ضمنی ،شروع کردن
به حمایت های سیاســی و تبلیغاتی از آقا  ...تقریبا همه قدرت
تبلیغی و سیاســی امریکا و غرب علیه شاهنشاه اریامهر و به نفع
خمینی به کار گرفته شد تا حتی یه شبی قیافه خمینی در ماه شب
 14هم تهران دیده بشه  ...امریکایی ها ژنرال هایزر رو به ایران
فرستادن که ارتش رو آروم ،شما بخونین از کار انداختن ،کنه تا
از حمایت کابینه بختیار و نظام سلطنتی دست برداره و فکر کودتا
مودتا نکنه  ...شــاه رو هم که قبلا از ایران خارج کرده بودن تا به
نقشه پلیدشون یعنی رژیم چینج در ایران برسن  ...بعدشم تا الان
که چهل و چند سال از اون فتنه میگذره ،حتی یک بار هیچکدوم
از دولت های امریکا نه تنها برای سرنگونی رژیم اسلامی تهران
کاری نکردن بلکه حتی در مقاطعی از زمان باهاشــون شــراکت
کــردن مثه جنگ خلیج فارس یا جنگ های عراق و افعانســتان
 ...گاهی هم بهشون حال دادن مثه برجام و پولایی که حسین آقا
اوباما تقدیم مقام ولایت کردن  ...به هرحال نقش پررنگ امریکا
و متحداش در پیروزی و دوام این انقلاب کاملا روشنه و باس تولد
انقلاب اسلامی رو به باباش یعنی امریکا تبریک گفت و همینجا از
بابای جمهوری اسلامی خواست که نمی خوایم به خاطر دست
داشــتن توی کودتای  28مرداد از مــا ایرانی ها معذرت بخواین
بلکه برای راه انداختن فتنه و انقلاب جعلی اسلامی  57باید از ما
ملت ایران و همه منطقه خاورمیانه معذرت خواهی کنین و این
تروریســم اسلامی رو که به جون ما انداختین رو وردارین ببرین
مملکت خودتون باهاش حال کنین!

برگزیده های بنگاه خبری
ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

مرد از دید جمهوری اسلامی:
مرد یعنی یار هستی در وجود
مرد یعنی یک فرشته در سجود
مرد یعنی یک بغل آسودگی
مرد یعنی پاکی از آلودگی
مرد یعنی هدیه ی زن از خدا
مرد یعنی همدم و یک هم صدا
مرد یعنی عشق و هستی ،زندگی
مرد یعنی یک جهان پایندگی
 ...آدمو به گفتن چه دروغایی وادار می کنن
 ...خدایا ما رو ببخش!
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 11فوریه تا  17فوریه (  22بهمن تا  28بهمن )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  22بهمن  11فوریه
 1326خورشيدى (  1948ميالدى)
قتل محمد مسعود -مدير روزنامه مرد امروز درخيابان اكباتان تهران
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تهران صحنه جنگى خونين شد
كالنتریها ،پاسگاههاى ژاندارمرى و قرارگا ههاى پليس در تصرف افراد مسلح قرار گرفت.
ستاد ژاندارمرى در ميدان  24اسفند سقوط كرد و بدست مردم افتاد.
ساعت  10:30شب شوراى عالى ارتش باشركت رئيس ستاد ،وزير جنگ وغالب فرماندهان تشكيل
جلسه داد و بدنبال آن اعالم بیىطرفى كرد.
شهربانى كل كشور سقوط كرد.
زندان قصر توسط نيروهاى مسلح گشوده شد و زندانيان فرار كردند .هژبريزدانى و محرمعلى خرم
جزء زندانيانى بودند كه فرار كردند.
زندان و پادگان جمشيديه تصرف شد و عده اى از زندانيان رژيم متوارى شدند وعدهاى از زندانيان
توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه اعزام شدند.
دستگيرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصيرى ،سپهبد صدرى ،غالمرضا نيكپى ،منصور روحانى،
دكتر شيخ االسالمزاده ،دكتر منوچهر آزمون و
ساالرجاف
اميرعباس هويدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال يافت.
صدا و سيماى ايران به دست مردم تصرف شد.
« صداي انقالب « در روى صفحه تلويزيون نقش بست و بدين ترتيب رژيم  2500ساله شاهنشاهى
و آخرين سلسله سلطنتى ايران سقوط كرد.
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت تيمسار دكتر احمد مدنى دبيركل جبهه ملى ايران ،اولين وزير دفاع دولت موقت انقالب ،و
يكى ازشيفتگان راه آزادى ايران به علت ابتالء به بيمارى سرطان در دنور امريكا.
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت منوچهر احترامى ،طنزنويس برجسته ايرانى بر اثر عارضه قلبى در سن  67سالگى در تهران
 1387خورشيدى (  2019ميالدى)
درگذشت رضا صفایی ،فیلمساز ایرانی که با عنوان پرکارترین کارگردان تاریخ سینمای ایران شناخته
میشد  ،در سن  ۸۳سالگی به علت ابتال به بیماری سرطان .او کارگردانی  ۵۰فیلم را در کارنامه دارد
که بیشترین تعداد فیلمی است که یک کارگردان در ایران ساخته است.

شنبه  23بهمن  12فوریه
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى  -موسيقيدان و آوازخوان
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
انتصاب دكتر نصراهلل مقتدرمژدهى به رياست دانشكده پزشكى تهران

شنبه  23بهمن  12فوریه
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى  -موسيقيدان و آوازخوان
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
انتصاب دكتر نصراهلل مقتدرمژدهى به رياست دانشكده پزشكى تهران

دوشنبه  25بهمن  14فوریه
 1332خورشيدى (  1954ميالدى)
زادروز قشنگ كامكار ،نوازنده و مدرس سه تار
آثار گروه كامكارها در شركت كتاب موجودند
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت فخرالدين مزارعى  -شاعر و استاد دانشگاه
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
صدور فتواى روحاهلل خمينى مبنى بر ارتداد سلمان رشدى نويسنده كتاب آيات شيطانى
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت ناصر آهنييان آهنگساز قديمى ،كه آهنگهاى زيادى خصوصا براى آغاسى و خانم سوسن
و ...ساختند و همچنين برادر هنرمند فقيد افشين بودند بر اثر سكته مغزى در ايران.
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها

سه شنبه  26بهمن  15فوریه
 1311خورشيدى (  1933ميالدى)
درگذشت حاج حسين آقا امين الضرب  -نماينده مجلس و رييس اتاق تجارت
 1335خورشيدى (  1957ميالدى)
ِ
ادبى/هنرى « عصر پنجشنبه « در
زادروز شهريار مندنى پور ،شاعر ،منتقد ادبى ،و سردبير نشري هى
تهران
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت سيدعلى نصر  -بنيانگذار تئاتر در ايران ،در سن  66سالگى
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تيرباران :سرلشكر منوچهر خســروداد ،فرمانده هوانيروز ،سرلشكر رضا ناجى (سرلشكر) ،فرماندار
نظامى اصفهان ،ارتشــبد نعم تاهلل نصيرى ،ســومين رئيس ساواك وسپهبد مهدى رحيمى ،فرماندار
نظامى تهران
 1358خورشيدى (  1980ميالدى)
سميرا مخملباف ،كارگردان ايرانى
 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
زادروز نسيم خسروى هنرمند ونويسنده در كرمانشاه
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشــت پروفســور امنون نتصــر بر اثر بيمــارى در
بيمارستانى در لوس آنجلس .پروفسور نتصر استاد ممتاز
دانشگاه عبرى اورشليم ،مبتكر مركزايرانشناسى دركشور
اسرائيل ،بنيا نگذار بخش فارســى راديو اسرائيل ،دارنده
مدارك متعدد از دانشــگاههاى آمريكا ،مؤلف كتب معتبر
دربــاره ايران و يهوديان ايران و مــورد احترام در جوامع
علمى جهان بوده اند.

نيست ،و شامل تمام سرزمينهایي است كه در قلمرو فرهنگ ايرانى بوده است
– موجود در شركت كتاب

مهرداد بحری

يادنامه پروفسور امنون نتصر(همراه با سى دى) -موجود در شركت كتاب
كتاب انديشــهها ،خاطرهها و نامهها (مجموع هاى از مقاالت پروفســور امنون نتصر) جلد اول از
انتشارات شركت كتاب
 1399خورشيدى (  2021ميالدى)
درگذشــت گلنوش خالقی ،موســیقیدان ایرانی و فرزند روح اهلل خالقی ،در سن هشتاد سالگی در
واشنگتن دی سی از او دو پسر به نام های رامین (دیوید) و جولین به یادگار مانده است.

چهارشنبه  27بهمن  16فوریه
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
عزيمت محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى معاينات پزشكى و استراحت به اتريش
 1344خورشيدى (  1966ميالدى)
درگذشت اسماعيل اميرخيزى  -نويسنده و از مجاهدين نهضت مشروطيت
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
پرويز راجى به سمت سفير ايران در بريتانياى كبير منصوب شد.
يادداشتها و خاطرات پرويز راجى با عنوان « خاطرات آخرين سفير شاه در لندن « چاپ نخست در
سال  1983بزودى در شركت كتاب
 1325خورشيدى (  1947ميالدى)
زادروز غزاله عليزاده ،نويسنده
آثار غزاله عليزاده در شركت كتاب
 1339خورشيدى (  1961ميالدى)
درگذشت مهوش خواننده
 1371خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشت پرويز اوصياء ،شاعر ،بازيگر ،و خواننده
 1381خورشيدى (  2003ميالدى)
رضا ژيان ،بازيگر ،كارگردان و فيلمنامه نويس سينما ،تلويزيون و تئاتر ايرانى
1397خورشيدى (  2019ميالدى)
فرنگیس حبیبی ،روزنامهنگار ایرانی ســاکن فرانسه ،پس از یک دوره بیماری در هفتاد و دوسالگی
درگذشت.
او در رشته جامعهشناسی تحصیل کرده بود و سالها ریاست بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه
را برعهده داشت.

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
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
CA DRE # 01035809
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پنجشنبه  28بهمن  17فوریه
 1281ميالدى (  1903ميالدى)
زادروز صادق هدايت  -نويسنده معاصر
كتا بهاى صادق هدايــت چاپ پيش و پس از انقالب در
شركت كتاب موجود است.
 1297ميالدى (  1919ميالدى)
زادروز اميرعباس هويدا نخست وزير در دوران پهلوى
كتاب معماى هويدا چاپ آمريكا نوشته دكتر عباس ميالنى
در شركت كتاب موجود است.
 1300خورشيدى (  1922ميالدى)
دكتر محمد مصدق از طرف مشيرالدوله ،والى آذربايجان شد.
 1324خورشيدى(  1945ميالدى)
زادروز شهرنوش پارسى پور ،نويسنده
كتا بهاى شهرنوش پارســى پور چاپ خارج از ايران در
شركت كتاب موجود است
 1349خورشيدى(  1971ميالدى)
زادروز آرش حجازى ،نويسنده ،مترجم
كتا بهاى پائولو كوليو با ترجمه آرش حجازى در شركت
كتاب موجود است.
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت محمدجعفر محجوب  -نويسنده و پژوهشگر
معاصر
كتا بهاى ديــوان ايرج ميرزا و صد خطابه(از انتشــارات
شركت كتاب) -ادبيات عاميانه ايران ،خاكستر هستى با مقدمه بزرگ علوى ،كليات عبيد زاكانى سى
قصه از شاهنامه (آفرين فردوسى)داستا نهاى شاهنام هى فردوسى (  16سى دى) داستانى از شاهنام
هى فردوسى :رستم و سهراب (  6سى دى)  ،حافظ (  4سى دى) ،مثنوى مولوى 2 ( .سى دى) در
شركت كتاب موجود است
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
درگذشت بزرگ علوى  -نويسنده معاصر
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت عماد خراسانى -شاعر و غزلسراى معاصر
ديوان عماد خراسانى در شركت كتاب موجوداست .

كتا بهاى پادياوند  3جلدى  -اين كتا بها
كه به همت « بنياد جامعه دانشوران « و با
سردبيري شادروان امنون نتصر به دو زبان
فارسى و انگليسى در لو سآنجلس منتشر شده ،پژوهشهايى است در تاريخ و
فرهنگ يهوديان ايرانى ،كه به محدودهى جغرافيايى كنونى كشور ايران منحصر

بیداری

بیداری تنها نشریه ضد خرافات بزبان فارسی
در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013
bidari2@hotmail.com

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید

مایک منشوری  -مشاور بیمه
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سناتور جمهوریخواه کالیفرنیا ،نامزد رقابتهای فرمانداری سال ۲۰۲۲

ســناتور برایان دال از جمهوریخواهان شمال شرقی کالیفرنیا که چهرهای به سبب محدودیت دوره سناتوری ،نمیتواند دوباره کاندید شود از این
شاخته شده در لوس آنجلس کانتی و سن فرانسیسکو کانتی نیست خود روی شــانس خود را در رقابت با گوین نیوسام برای فرمانداری بیازماید
را نامزد رقابتهای سال  ۲۰۲۲برای فرمانداری کالیفرنیا کرد.
ناگفته نماند که همسر او میگن دال نیز عضو مجلس نمایندگان کالیفرنیا از
او که نامش در انتخابات  ۲۰۲۲برای ســنا نیســت و در سال  ۲۰۲۴نیز همان منطقه است.
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