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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:

304304

سروده  رهی معیری
 برای شیدای همدانی

کورش سلیمانی )زم(
صفحه ۲

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

اعطای گواهینامه ممتاز به دریا مینا

موسســه Beyond The Curve به دریا مینا 
گواهی ممتــاز اعطا کرد. ایــن گواهی نامه با 
 Wake« درجه ممتاز بــرای بازیگری در فیلم
Up Sleeping Beauty »زیبــای خفتــه از 
خواب بیدار شو« به ایشــان داده شده است. 
روند اعطــای این گواهی نامــه ، به صورت 

ماهانه است.
دریا مینا فرزند شــیدا مینا اســت که در شبکه 
های اجتماعی برای رادیو ۶۷۰ ای ام بســیار 

فعال است. 
شــیلا وثوق) اومی ( کارگردان فیلم نیز کاندید 

دریافت بهترین کارکردانی شده است.
  هنرپیشــه دیگر ایرانــی آمریکایی این فیلم  
هدیه فلسفی که او نیز به عنوان  بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن در فســتیوال انتخاب شــده 
است.   مستانه مقدم و شیلا وثوق )اومی ( نیز  
فینالیست برای بهترین فیلم تجربی بوده اند. 
نام رکسانا رستگار، شــراره شهبازی، افشین 
کتانچی،  ، به عنوان بازیگران  ایرانی آمریکایی 
و  نیاز پرورش به عنوان مشــاور این فیلم در 

تیتراژ فیلم وجود دارد.

مسعود سپند شاعرانسان گرا و ایران گرا،
 شنبه 26 فوریه 2022 در شمال کالیفرنیا درگذشت 

مسعود سپند در ســال ۱۳۲۲ در سربیشه بیرجند 
زاده و بزرگ شــده ی شــهر مشــهد بــود. پس از 
دوره ی دبیرستان به دانشکده افسری رفت و موفق 
به گرفتن فوق لیســانس در رشــته ی جرم شناسی 
گردید. پس از اتمام تحصیلات، با درجه افسری به 
استخدام شهربانی درآمد و آخرین واحد شغلی او 

اداره ی آگاهی شهربانی بود. 

مسعود سپند پس از استقرار حکومت 
اســلامی از ایــران خــارج شــده و در 

کالیفرنیا زندگی میکرد. 
عشق مسعود ســپند به ایران و ایرانیان 
پایه ی کارهای هنری او بود. این عشق 
او را نــه به گروهای سیاســی بلکه به 
کاری فرهنگی کشاند که ایرانیان زیادی 
را با گرایش های مختلف فکری بخود 
جلب کرد. سادگی زبان مسعود تحقق 

»جانا سخن از زبان ما میگوئی« بود.
از آثار قلمی مسعود سپند می بوان به  دو 
کتاب او اشاره کرد: بوی جوی مولیان 
و پالپال. بوی جوی مولیان سفرنامه ی 
او به تاجیکستان است که به راستی بوی 
»جوی مولیان« را که اکثر ایرانیان هرگز 
اجازه ی آشنائی با آن را نداشته اند زنده 

میکند
پالپــال مجموعه ای اســت از اشــعار 
مسعود سپند که شعر »ایران من« یکی 

از اشعار آن مجموعه است
کار دیگر ســپند همکاری در انتشــار 
مجله ی خاوران در کالیفرنیا  که بیش از 
چهار سال ادامه داشت. این همکاری 
مســعود را بــه ابوســعید ابوالخیر بر 

میگرداند که گفته است
سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست

کز خون دل و دیده بر آن رنگی نیست
بر اساس گفتگوی ایرانشهر  با آقای مهدی ذکایی 
مدیر و سردبیر مجله جوانان، سپند در ۶ سال اخیر 
همکاری با این نشــریه را در کارنامه داشــت و تا 
آخرین روزها صفحه شــعر جوانان به دست او و 

با انتخاب او آماده می شد.
فعالیت هــای  دیگــر  از 

آیا کالیفرنیا از درآمد اضافی خود، 
چک کمکی برای مردم خواهد 

فرستاد؟

ایالت کالیفرنیا و رده بندی مالیات 
املاک  در آمریکا

 
لایحه ای برای پشتیبانی

 از حقوق سگ ها و گربه ها
 بر مجلس ارائه شد

کلاهبرداری جدید اصولگرایان و 
اصلاح طلبان حکومتی در راه است ؟

جورج گسکون زیر فشار مخالفان،
 دست به عقب نشینی می زند 

تاریخ سازی به قیمت جان انسان ها!

چرا و چگونه باید
 اصول اندیشیدن را آموخت؟

ادامه در صفحه ۲

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828


۲IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 304  Saturday  ,26 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  304  - شنبه   26  فوریه  2022 

تصویر هفته:                                                     کورش سلیمانی )زم(                   

با الهام از شعر »تنها تویی«
سروده  رهی معیری

 برای شیدای همدانی
شیــدای بــي همتای من  

هــم  میهـــن تنهــای مــن

»گر بی تومانم وای من”  

دردا که دور از ما تویی

در خواب و در رویا، تویی

شیــدا تــویی، شیــدا تویی

در فکر تدبیری دگر در بند و زنجیری اگر 

کاخ ستم یکجا، تویی تا آن که  ازبن برکنی 

آن »کاوه »ی برنا، تویی

شیدا تویی، شیدا تویی

جان بر کف و تن در کفن نالانـــــی از درد وطـــن  

هــر جـــا کند بلوا، تویــی با شعر واًهنگ و سخن  

دلداده  ای والا ، تویی

شیدا تویی، شیدا تویی

علامه ای اعلا ، تویی                                            در علم و دین دانا ، تویی 

آنکس سفیهان  را کند                                               ازپا به سر رسوا، تویی

سالار بی پروا ، تویی

شیدا تویی ، شیدا تویی

دنیــا ز حالت  بی  خبر در بند و زندانی دگر  

در ظلمت شب ها ، تویی با عشق و امید سحر  

بگسسته از دنیا تویی

شیدا تویی شیدا تویی

گویند خونت شد حلال نابخردان بـــی خیـــال  

قــــــربانــی آنها، تویی دردا نمی گویند بخــود  

در مسلخی تنها، تویی

شیدا تویی، شیدا تویی

در هیئت اهل بیان در صحبت صاحبدلان  

در دامن صحرا تویی گویند که آن سرو روان  

آن قامت رعنا، تویی

شیدا تویی، شیدا تویی

در جمــع زاغان و زغن در باغ و در دشت و دمن  

آن مرغک شیرین سخن      وان  بلبــل گــویــا تــویــی

افسونگر دلها  تویی

شیدا تویی، شیدا تویی

در بندی و تنها تویی                                               در خلوتی بی ما ، تویی

نامی نمی ماند ز ما                آنی که شد مانا ! تویی

پاینده  و پایا ، تویی

شیدا تویی، شیدا تویی

 ادامه مطلب » مسعود سپند شاعرانسان گرا و ایران گرا« از صفحه 1:

کورش سلیمانی )زم(  فوریه ۲۰۲۲

Kourosh454@gmail.com

فرهنگی مسعود سپند تهیه و پخش برنامه ی تلویزیونی بود با نام »با همستان« 
. او از طریق پخش برنامه های باهمســتان )به روی ماهــواره( ایرانیان را با 
خودشــان و ایران بیشتر آشــنا میکرد. او بر این باور بود که  تنها مشهدی، 
تهرانــی، تبریزی و مهابادی و غیره ایرانی نیســتند. او تاجیکان، افغان ها و 

کلیه ی فارسی زبانان را مخاطب قرار می داد.
مســعود ســپند از ســال ۱۹۹۵عضو شــورای مرکزی انجمن تاجیکان و 
فارســی زبانان جهان )پیونــد( بود. برای تهیه این گــزارش ، تلفنی با رضا 
معینی دوســت فرهیخته و همشهری سپند گفتگو کردیم و او اظهار داشت 
که قرار اســت تا پیش از نوروز مراسم بزرگداشت سپند برقرار شود. از او 
درباره خاکسپاری پرسیدیم که ایشان گفتند که سپند وصیت کرده است او را 
بسوزانند و خاکستر کنند. ضمنا در محل فیمس کباب در ساکرامنتو سالنی 
که در ۱۲ ســال گذشــته از طرف آقای قاسم بابایی صاحب رستوران برای 
شب شعر  اهدا شده  است )سپند در دومین چهارشنبه هر ماه  از ساعت ۶ تا 
۹ شعر خوانی برگزار می کرد و حاضران پس از سپند  شعر خود یا شعری که 
دوست داشتند را میخواندند(. قاسم بابایی این مرکز را به یک مرکز فرهنگی 
و حالا به نام مســعود سپند خواهد نامید. ضمنا ســاکرامنتو شب و یادواره 
دیگری برای مســعود در ساکرامنتو خواهند داشت. آقای بابایی در آخرین 
لحظه های زندگی سپند با مجید خستوان و البته با خانم سپند و فرزندان.و 

نوادگان بر بالین او بودند. 
پیش از همه گیری کرونا، شرکت کتاب یک بار کوشش کرد که برنامه سپند را 
به صورت سراسری از طریق سامانه زوم برای جهان پخش کند که متاسفانه 
هنوز جامعه پذیرای تکنیکی آن نبود و جز خســتگی برای زنده یاد ســپند 

چیزی به همراه نداشت.
 ساســان کمالی ، مجری و برنامه ســاز رادیو ۶70 ای ام نیز در رادیو برنامه 
های مفصلی در مورد این شاعر بزرگ و نامدار در همین روزها اجرا کرده و 
می کند و ایرانشهر توصیه می کند به پادکستهای این برنامه ساز توانا گوش 

کنید که به راستی حق مطلب را در مورد این شاعر بزرگ ادا کرده است.
زنده یاد محمد عاصمي شعر زیبائي در مورد مسعود سپند سروده بود که در 

زیر مشاهده مي کنید:

تو از سالله ی بومسلم خراساني
تو بر کشیده ی یعقوب لیث و سامانی
سمند سرکش اندیشه هاي خیامي

سپند آتش فردوسي خراساني
فروغ روشن مهری در آسمان وجود
جهان دوستی و عشق را جهانبانی

بدل نموده سنان را به پیچ و تاب قلم
به رزم شعر و هنر چیره مرد میدانی

سپاه شعر کنون می برند فرمانت
که حكم ارتش اشعار را تو فرمانی

مرا نواختی ای چشمه ی نوازش و نور
به اوج فخر رساندیم اوج کیهانی

سپاس بر تو سپندا, سپاسی از دل و جان
به پای مهر تو ریزم که جان و جانانی

در زیر سروده اي عاشقانه  از مسعود سپند و به یاد او که عشق در همه وجودش شعله ور 
بود:

آدمی شاد می شود با عشق
از غم آزاد می شود با عشق
کندن کوه می شود شیرین

تیشه فرهاد می شود با عشق
جان به ارژنگ می دهد مانی
خامه بهزاد می شود با عشق

از رگ تاک تا دل افالک
باده بنیاد می شود با عشق
ای بسا در شكارگاه نگاه

صید صیاد می شود با عشق
آتش انتفام می خسبد

کینه بر باد می شود با عشق
دست در دست و پای در میدان

میهن آباد می شود با عشق
دیو هم با سه پند پیر مغان
آدمی زاد می شود با عشق

  
۵۰۷ ســال پیش بــود که شــاه اســماعیل به جنگ 

عثمانی ها رفت!!!
 بی خبــر از تجهیــزات مــدرن نظامــی عثمانی ها با 
شمشیر و زور بازوی ســربازان به جنگ با توپخانه 

عثمانی رفته بودند!!!
چند نفر از فرماندهان که از قدرت نظامی عثمانی ها 

خبردار شده بودند به شاه پیشنهاد صلح دادند! 
اما شاه اســماعیل آنها را خائن خواند و به حرفشان 

گوش نداد!!!
 وقتی توپخانه عثمانی هنوز آرایش جنگ نگرفته بود 
دلیرانی چون محمدخان استاجلو و نورعلی خلیفه لو 

گفتند؛
 فرصتشان ندهیم و حمله کنیم!!!

 اما دورمیش خان شاملو از سران و امرای قرلباش در 
عصر شاه اسماعیل حرفی زد که به مذاق شاه خوش 

آمد و اجازه حمله نداد!!!
دورمیش خان گفت؛

 اجازه بدهید بیایند مستقر شوند تا دلیرانه بجنگیم که 
اسم مان در تاریخ به نیکی  یاد شود!

نشان به آن نشان، 
در یک روز ۲۵ هزار نظامی لشکر ایران،

زیر آتش توپخانه عثمانی کشته شد و جنگ را باختیم 
تا حرف دورمیش خان شاملو به ُکرسی نشیند!!!

ما هم اکنون،
 دورمیش خان های فراوانی در کشور داریم که، 

با مشــاوره های غلط خود، میخواهند تاریخ ســاز 
شوند!!!!!

ما میخواهیم اینترنت داخلی داشته باشیم، 
به قیمت از دست رفتن فرصت ها) ۳۵ درصد حجم 
اقتصاد چین دومین قدرت اقتصادی جهان بر بســتر 
همین اینترنت اســت!( ) کدام کشور بعنوان قدرت 
اقتصادی و فرهنگی به جهان خارج وصل نیســت و 

اینترنت پرسرعت ندارد؟؟؟( 
 ما میخواهیم واکسن بسازیم

 به قیمت از دست دادن جان هموطنانمان!!!

 ما میخواهیم انرژی هسته ای داشته باشیم 
به قیمت تحریم های کمرشــکن و نابودی معیشت 

مردم!!!
ما میخواهیم خودکفا شویم .

به قیمت از دست رفتن تمام آبهای زیرزمینی!!!
 میخواهیم خودرو بسازیم

 به قیمت کشته شدن آدمها در جاده ها!!!
 ما میخواهیــم آموزش و پــرورش خاص خودمان 

داشته باشیم، 
اما به قیمت نابودی فرهنــگ اصیل ایرانی و ترویج 

مدرک گرایی و توسعه بیسوادی در سطح کشور!!!
 ...و هزاران  چیز دیگر که میخواهیم خاص باشیم و 

به ُرخ دنیا بکشیم!!!
در یک کلام، 

مــا میخواهیم ناممــان در تاریخ به نیکی یاد شــود 
ســاز  تاریــخ  و 

شویم. 
لباس قرمز رنگ 
شاه اسماعیل که 
نــوار زرد رنگی 

دور آن بود،
مــوزه  در  را   
دیده  اســتانبول 
وقتی  و  بــودم، 
مســئول موزه با 
توضیح  ُغــرور 
کــه  میــداد 
عثمانی ها  لباس 
را  ایــران  شــاه 
آوردند،  بیــرون 
از خجالــت آب 

شدم!!!
تاریخــی  چــه 
 ، خت ســا
دورمیش خان !!!

چه تاریخی ساخت، شاه اسماعیل !!!
بعد از ۵۰۰ ســال، ما به همان شــیوه و نگاه، داریم 

تاریخ را رقم میزنیم!!!
 البته شاه اسماعیل تا آخر عمرش  ناراحت بود،

 تا زمانی که ُمرد ولی برای ملت شکست خورده اش 
چه فایده ای داشت!!!

اما امروز،  کسی حتی  به روی خود هم نمی آورد!
همچنان در حال تکرار تاریخ هستند!!!

گویا در این زمینه،
 مسئولین ما پیشرفت کرده اند، 

و با تمام توان تاریخ را رقم میزنند!
 به قیمت جان آدمها و به قیمت سوختن نسلها، 

بدون یک ُعذر خواهی ساده و 
حتی یک اخم در پیشانی!

تاریخ سازی به قیمت جان انسان ها!

https://www.imperialagent.com/
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کمتــر رویداد مهم سیاســی 
را می تــوان در تاریخ معاصر 
ایــران ســراغ گرفــت که به 
اندازه انقلاب اســلامی مورد 
باشــد.  گرفته  قرار  تحریف 
چه از سوی موافقین و چه از 
سوی مخالفین آن. موافقین، 
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد 
از انقــلاب حاکــم گردید را 
بر تــن آن کرده اند و به جای 
صرفًا  انقــلاب  واقعیت های 
باورهای ایدئولوژیک شان را 
تبلیغ می کنند. در نقطه مقابل، 
مخالفین انقلاب قرار دارند. 
صف گســترده ای از ایرانیان 

که بواســطه کدورت شان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه هیچ روایت 
دیگری از انقلاب ندارند. از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف 
قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در ۳۷ سال سلطنتش بالاخص رفتار 
وی در دوران انقلاب می باشــد. ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری 
بیش نمی داند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت 
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که می توانست به دستور 
اربابانش یعنی غربی ها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود. و زمانی هم که دید 
سرکوب دیگر فایده ایی ندارد از کشور گریخت. مخالفین انقلاب برعکس او را 
رهبری وطن پرست، مستقل و ترقی خواه می دانند که تا می توانست به کشورش 
خدمــت کرد. و وقتی هم که با مخالفت آنان )از روی ناآگاهی و توطئه غربی ها( 
روبرو شد، حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کناره گیری می نماید. کتاب 
سعی کرده در ورای حب و بعض ها و تئوری های توطئه رایج میان ایرانی ها، نگاه 
واقع بینانه تری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد او نه اهریمنی بود که 

ج.ا از وی ساخته، و نه فرشته و بتی که مخالفین انقلاب از وی ترسیم کرده اند.

بن بست سیاسی در کشور آیت 
الله علی خامنه ای را به نوشیدن 
جام زهــر مقدماتی ناچار کردە 
اســت. بنابــه گفتــه حفاظت 
اطلاعات سپاه پاسداران پس از 
جلسات پی در پی فرماندهان 
وزارت  نماینــدگان  ســپاه، 
اطلاعات، شورای عالی امنیت 
ملــی و بیت رهبری در دو روز 
گذشــته، آیت الله علی خامنه 
ای را ناچــار کردە اند برخلاف 
میل خود اجازە دهد بستر لازم 
برای بازگشــت اصــلاح طلبها 
با پوشــش انتقــاد از وضعیت 
کشــور و آزادیخواهــی فراهم 
شــود. بنابراین گزارش در بازە 
زمانی مشــخص ابتــدا محمد 
خاتمی و تئوریسینهای محدود 
شدە اصلاح طلب با بیانیەها و 
سخنرانیهای در ظاهر حمایت 
از مردم فعالیت خود را از ســر 

میگیرند و سپس آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم با رفع حصر 
بتدریج وارد عرصه می شوند.

حفاظت اطلاعات سپاه میگوید بدین منظور مذاکراتی با میانجیگری محمد 
خاتمی با رهبران اصلاح طلب دربند شــروع شدە. ولی تاکنون موسوی و 

کروبی بە طرح عبور از بحران نظام پاسخ مثبت ندادەاند.
 میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفتەاند تنها در صورت اعادە حیثیت 
از آنها و اعلام تخلف وزارت کشــور دولت احمدی نژاد در انتخابات ٨٨ 

حاضرند برای حفظ نظام جمهوری اسلامی همکاری کنند.
در این بین قربانی کردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ممکن 
است باعث افشاگری احمدی نژاد و یارانش شود. بە همین دلیل نمایندە 
بیــت رهبری با محمود احمدی نژاد وارد گفتگو شــدە تا در مقابل آزادی 
اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی و بقیه نزدیکان سیاسی رئیس جمهور 

قبلی، احمــدی نژاد از خود نرمش نشــان دادە و در راســتای حفظ نظام 
سکوت کند.

از سوی دیگر منبعی در واشنگتن  گفتە است جمهوری اسلامی از طریق 
پادشاهی عمان به آمریکا پیام محرمانەای دادە مبنی بر اینکە نظام جمهوری 
اسلامی درحال تغییر ساختاری است و جوبایدن باید از این روند حمایت 

کند زیرا باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی خواهد شد.
مردم ایران هوشیار باشند که طرح بازگشت اصلاح طلبان در قالب جریان 
آزادیخواه و منتقد جمهوری اســلامی،کلاهی است که میخواهندسرملت 
بگذارند، و به همین هوا مردم را مجدد پای صندوق های رای کشانده بلکه 
چند سالی مجدد انقلاب بر سر کار باشد ،فقط نه به جمهوری اسلامی است 
که راه رابرای پیشرفت مردم به جامعه جهانی بازمیکند،نه کامل به جمهوری 
اسلامی،مردم هوشیارباشند.حتما حتما حتما گروها را در جریان گذاشته که 

اینبار ملت دور نخورند . تا میتوانید در گروه ها پخش کنید

کلاهبرداری جدید اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی در راه است ؟ 

این دختر شایسته اوکراین است
گاهی به بزم و کاهی به رزم 

در صورتی که لوس آنجلس نتواند 
به این هدف برسد، از میلیاردها دلار 
کمک وزارت مسکن و شهرسازی 
ســاخت  بــرای  فــدرال  دولــت 
قیمــت، محروم  ارزان  خانه هــای 
خواهد شد و با نداشتن این بودجه، 
خانه سازی ارزان قیمت برای افراد و 
خانواده های کم درامد و بی خانمان 

امکان پذیر نخواهد بود. 
در شــرایطی کــه لــوس آنجلــس 

۴۱۰۰۰ نفــر بی خانمان هســتند و 
یا توان پرداخــت اجاره بهای خود 
را ندارنــد و به گونه ای در آســتانه 
بی خانمانــی هســتند، ضــرورت 
دستیابی به ساخت ۲۵۰۰۰۰ واحد 
مسکونی در Zone بندی جدید یک 
ضرورت است. این درخواست از 
سوی وزارت مسکن و شهرسازی 
در نامــه ای رســمی به شــهر لوس 

آنجلس رسیده است. 

لس آنجلس باید تا اکتبر ۲۰۲۲، ۲۵۰ 
هزار واحد مسکونی را در Zone بندی 

جدید به پایان ببرد

فرودگاه بربنک با شکایتی به دادگاه عالی 
در لوس آنجلس درخواست نمود تا پروژه 

ترن پرشتاب تا تصمیم نهایی متوقف شود

در این شکایت اشــاره شده است 
که در تصویب خط راه آهن ۱۳/۷ 
مایلی از لوس آنجلس تا بربنک که 
در ۱۳ ژانویــه به تصویب رســیده 
و قرار اســت اجرایی شود، مسائل 
زیســت محیطــی و ایمنی رعایت 
نشــده و ایســتگاه ها و تونل های 
زیرزمینی این ترن پرشتاب می تواند 
فرودگاه بربنک را به خطر بیاندازد. 

در ۱۹ ژانویه، شماری از مسائل در 
مورد ایمنی و خطر و دیگر مساسل 
به آگاهی مســئولان پروژه رســیده 
اســت و از مشــکلات و خطرهای 
احتمالی آینده در نامه ای ســخن به 
میان آمده و اکنون با گذشــت بیش 
از یکماه به ســبب نبود هیچگونه 
پاسخی، شــکایت به دادگاه طرح 

شده است. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113032
http://mazganilaw.com/
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سحر امانی همکار مطبوعاتی ما مدتی است، جسمش بیمار شده است و توان انجام وظایف رسانه ایش را ندارد. اما روح و روانش یک لحظه آرام 
و قرار ندارد هم چنان عشق می آفریند، دوستی و مهربانی می آفریند و عطر آن را همه جا می پراکند. با آرزوی بهبودی زود هنگام او نوشته ای را که 

در شبکه های اجتماعی گذاشته است برای آن که هر یک از ما قدر او را بیشتر بدانیم، این جا درج می کنم. 

بیژن خلیلی 
   

نوشته: سحر امانی 

دوست داشــتن واژه ای ساده 
اما با مســئولیت بسیار است  و 
به نظر میرســد آدمی نیاز دارد 
مســئولیت دوســت داشتن را 
رو شــانه هایش احســاس کند 
ســنگینی که دلیلی بــرای ادامه 

دادن و قوی ماندن است . 
دوســت داشتن برای من بسیار 
عزیز اســت ، با این حس رشد 
کردم و همچنان با حضور این 
حــس، زندگی را طاقت آوردم 
، به نظــرم زندگی گاهی آنقدر 
سخت و طاقت فرسا می شود 
که تنهــا همین حس دوســت 
داشتن و دوســت داشته شدن 
تــوان ایســتادگی و مقاومــت 

میدهد .
این حس دوســت داشتن بود 
که به من یاد داد چطور زندگی 
را تــاب بیاورم  و همین حس، 
دلیلی شــد تا برای رســیدن به 
هدفهایم، تلاش کنم، آدم های 
جدید را بــی محابا و بدون در 
نظــر گرفتــن هیــچ تفاوتی به 
زندگیــم راه دهــم و همینگونه 
حس زیبای دوست داشتن در 

روح و جانم تقویت شد.
طی سالهای زندگانیم روزهای 
ســخت آمدند و رفتنــد ،  می 
آینــد و باز ســفر میکنند و تنها 
همین دوست داشتن های  بی 
قید و شرط و بی واسطه ماندند 
و خواهند ماند و اینگونه روح 
مــرا همچنــان دســت نوازش 

میکشند.
میدانم در تمام لحظات دشــوار زندگیم حس مســئولیت دوســت داشتن مرا محکم و قوی تر نگاه داشــت و گاهی تن ناتوانم را توان بخشید ، پس 
بگذارید ســاده و با همین چند ســطر بگویم این حس قشــنگ را در تمام پیامهایتان دیدم ، میبینم و از ته دل شــاد شاد ، لبخند زنان میگویم زندگی 

زیباست چون حس زیبای دوست داشتن از شما  پابرجاست و من اینگونه همچنان پرتوان
برای داشتن تک تکتان به خودم می بالم

 ،۲۰۲۲ مارس   ۱۲ شنبه، 
غرب  به وقت  صبح   ۱۱ ساعت 
زندگی  هم  کنار  در  آمریکا، 
پُربار دکتر فضل الله روحانی 
را قدر می گذاریم. حضورتان 

تسلاست...
نشانی فضای زوم:

https://us02web.zoom.us/j/810379
04927?pwd=KzJWeXYxb0tHeFY
2TGZFYk81bGVtZz09

Meeting ID: 810 3790 4927
Passcode: 534613

https://akattorneyatlaw.com/
https://vgbailbonds.com/
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در هنگامی که قانون گــذاران کالیفرنیا تلاش دارند 
بودجه ســال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ را تعیین و تا اول 
جون از تصویب یا اصلاح بگذرانند و برآورد شده 
اســت که کالیفرنیا دارای ۴۵/۷ میلیارد دلار درآمد 
اضافه بر بودجه را در خزانه خود دارد، تحلیلگران 
اقتصادی می گویند بیــن ۶ تا ۲۳ میلیارد دلار دیگر 
باید به ایــن درآمد اضافه بر بودجــه، افزود، زیرا 
درآمد کالیفرنیا در ماه فوریه نشان می دهد که شرایط 

بهتر اســت و هنوز به ماه آپریل پایان فصل مالیات 
نرسیده ایم. 

بهترین پیش بینی این برآورد را در ۱۵ میلیارد دلار 
می داند گر چه قانون گذاران پیشنهاد پرداخت کمک 
دولتی به مردم را از خزانه ایالت کالیفرنیا پیشــنهاد 
می کنند ولی تحلیلگران اقتصادی به سبب بالا بودن 
تورم، آن را نادرست می خوانند. و بسیار زود است 

که در باره آن تصمیم گرفته شود. 

ایالت کالیفرنیا و رده بندی مالیات املاک  در آمریکا آیا کالیفرنیا از درآمد اضافی خود، 
چک کمکی برای مردم خواهد فرستاد؟

در فصــل ارائه برگه هــای مالیات بردرامد، یک ســازمان 
مطالعاتی، ایالت ها را بر اســاس درامد متوســط و میزان 
پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر املاک طبقه بندی کرده 
و کالیفرنیا در رده B قرار دارد و در میان ۱۰ ایالت پرداخت 
کننده مالیات بیشتر و ۱۰ ایالت پرداخت کننده مالیات کمتر 

قرار ندارد. 
در این بخش بندی خانوارها بر اساس درآمد میانه آمریکا، 

برای هر خانوار ۸۲۸۵۲ دلار در ســال و ارز خانه شان در 
۳۴۹۴۰۰ دلار اســت و یک فرزند زیر ۱۸ ســال دارند و 
ایالت وایومینگ با ۴ درصد مالیات بردرآمد در پایین ترین 
میزان پرداخت مالیات و ایالت ایلی نوی با پرداخت ۱۶/۸ 
درصد مالیات در بالاترین نقطه جدول قرار گرفته اســت 
ایالت کالیفرنیا با ۸ درصد میانگین مالیات بردرآمد در رده 

B قرار دارد. 

جورج گسکون زیر فشار مخالفان،
 دست به عقب نشینی می زند

جورج گسکون، دادستان کل لوس آنجلس کانتی که همواره 
هوادار دوران کوتاهتر برای محکومیت در برابر جرائم بوده 
و اکنون مخالفان او در راســتای بازخوانی جورج گسکون 
گام برمی دارند، در گفتگوی تلویزیونی دوران محکومیت 
یک زن زندانی که به ســبب دســت درازی جنسی به یک 
دختربچــه ۱۰ ســاله در زندان اســت، دوران محکومیت 

هاناتوبر را ناکافی دانست. 
هاناتوبز که در ســال ۲۰۱۴ در هنــگام ارتکاب جرم ۲ ماه 
کمتر از ۱۸ ســال داشــته، در پالم دل کالیفرنیا در رستوران 

دنیز به دســت شویی رفته و دختربچه ۱۰ ساله ای را گرفته 
و در دستشــویی به او دســت درازی جنســی کرده و به او 
آسیب رسانده است و تنها به دوران ۲ ساله زندان محکوم 
شده است به ســبب محاکمه در دادگاه نوجوانان به دوران 
زندان کم محکوم شده است در حالی که دادستان کل اکنون 
می گوید اگر به پرونده جرم های دیگر متهم توجه می شــد 
او در دادگاه بزرگسالان محاکمه می شد و به زندان با دوران 

بیشتر فرستاده می شد. 

لایحه ای برای پشتیبانی
 از حقوق سگ ها و گربه ها بر مجلس ارائه شد

این لایحه که AB 1٨٨1 است و به عنوان حقوق 
سگ ها و گربه ها نام گرفته از سوی میگل سانتیاگو 
نماینده دموکرات لوس آنجلس ارائه شده است تا 
از حقوق سگ ها و گربه ها در برابر آزار و غفلت 
پشتیبانی نماند و صاحب سگ یا گربه در صورت 
خطا با ۲۵۰ دلار جریمه و یا حتی تا گرفتن سگ 
و یا گربه و ســپردن آن به دیگران برای نگهداری 

روبرو شود. 

گرچه هم اکنون کالیفرنیا قانون مشابهی برای سگ 
و گربه را دارد ولی لایحه جدید توجه بیشتری به 
حق زندگی این حیوانات دارد و از آنها پشــتیبانی 
می نمایــد. یکی از مســائل مورد توجــه در این 
قانون، موضوع حق اخته شدن و ناباروری است 

تا از افزایش پیشگیری نماید. 
موضوع تغذیه این حیوانات خانگی بســیار مهم 

خواهد بود. 



6IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 304  Saturday  ,26 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  304  - شنبه   26  فوریه  2022 

طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند: راه تایپه از کی یف می گذرد؟ )قسمت اول(

میگن سیاست پدرمادر نداره و عروس هزار داماده ... بالاخره انقدر جنگ جنگ 
کردن تا شوخی شوخی جدی جدی روسیه ریخت اوکراین رو بگیره و تامام!

بنگاه خبری ایرانشهروند که کلا غیر از دنبال کردن مذاکرات سیاسی در همه جای 
دنیا و فضولی توی اطلاعات )یه مدل جاسوســی مثبــت( این و اون کار دیگه ای 
نداره، الان درســت مثه ســایت ویکی لیکس می خواد دســت به افشاگری بزنه! 
ایرانشهروند به مدارکی دست پیدا کرده که اصل ماجراهای این چند وقتو لو میده 

...
... شــروع ماجرا، تابستون پارسال، کابل، عمارت ریاست جمهوری افغانستان، 

مکالمه تلفنی ریاست جمهوری افغانستان و امریکا: 
اشرف غنی: الو سلام! 

کاخ سفید: علیکم، شما؟
غنی: اشرفم با جو کار داشتم!

ک.خ: کدوم جو؟ ما الان اینجا فقط کاملا خانم داریم!
غ: آقاجان، رییس جمهور افغانستانم با رییس جمهور بایدن کار دارم!

ک.خ: الان فقــط اینجا رییس جمهور کاملا هریس داریــم! جو با جیل رفتن گل 
بچینن هنوز برنگشتن!

غ: باشه، گوشیو بده کاملا!
ک.خ: گوشــی ... صدای آهنگ پشــت خطی ... چند دقیقه بعد: جین ســاکی 

هستم، بفرمایید!
غ: خانم محترم، می خوام با رییس جمهور یا معاونش حرف بزنم!

جین ساکی: آقای محترم، الان همه ی کاخ سفید رفتن گل بچینن، بگو من کارتو 
راه میندازم!

اشرف غنی: شنیدم طالبان می خوان بیان کل کشور ما رو بگیرن، شماهام که دارین 
هــل هلکی فلنــگ رو میبندین و میزنین به چاک! حالا مــن و دولتم چه خاکی به 

سرمون بریزیم؟
ج.س: خاک رس نرم! به ما چه که طالبان می خواد بیاد، می خواســتین باهاشون 

صلح نکنین! ما که وکیل وصی مملکت شما نیستیم!
ا.غ: مگه شــماها بیست سال پیش نریختین و طالبانو ننداختین بیرون؟ صلحم که 

شماها گذاشتین تون کاسه ما!
ج.س: بیست سال پیش یه سیاستی داشتیم الان یه چیز دیگه ...

ا.غ: خودتون اومدین این طالبان و مجاهدین رو درست کردین انداختین به جون 
روس ها و بعدشم که خرتون از پل گذشت، خودتون زدین ترکوندینشون و سران 
طالبان رو بردین انداختین زندان گوانتانامو و دولت ما رو تاسیس کردین و بیست 

سال از دولت ما حمایت کردین، حالا ...
ج.س: ... حالا که چی؟ ... کردیم که کردیم، اون موقع منافعمون اونجوری اقتضا 
می کرد، الان اینجوری! فکر کردی این چند سال توی گوانتانامو با طالبان چیکار می 
کردیم؟ داشتیم آماده شون می کردیم برای امروز که برگردن و جنابعالی و دولتتونو 
سیکتیر کنن! ... درست مثه همون بلایی که سر ایرانیا با آوردن خمینی اوردیم ...
ا.غ: خدا لعنتتون کنه، زودتر میگفتین، لااقل ما زودتر فلنگو ببندیم و بزنیم به چاک!
جین ســاکی: هنوز دیر نشــده! خیلی از صحبت با شــما خوشحال شدم، بهتون 
توصیه می کنم قبل از اینکه به دست طالبان بیوفتین و احیانا به گاو فنا برین، پولایی 
که این چند وقته از کمکای ما جمع کردین رو وردارین و بزنین به چاک جاده! وقت 

حکومتتون تموم شده! گیم اور شدین! کاری نداری؟ بای! ... 
... صدای بوق بوق از تلفن اومد و اشرف غنی هم رفت که جل و پلاس شو جمع 
کنه و بپیچه به داســتان ... ارتش امریکا در یکی از بدترین فرارهای تاریخش از 
افغانستان خارج شد و طالبان بدون درد و خونریزی اومدن و صاحب حکومت و 
بیش از هشتاد و پنج میلیون دلار تسلیحات پیشرفته شدن ... امریکا یکی دیگه از 

دست نشونده هاشو گذاشت جای اون یکی، به همین راحتی!

... ادامه ماجرا، مذاکرات احیای برجام، چند روز بعد از سقوط افغانستان به دست 
طالبان، تکست بازی یه رابط از بیت رهبری و یه رابط دیگه از موساد:

رابط اولی: سلام حاجی، چه خبرا؟
رابط دومی: خوبم سید، خبرای خیر ...

اولی: حاجی! بالاخره نفهمیدیم با این مذاکرات طولانی چیکار باس بکنیم؟
دومی: هیچی دیگه همون روال بیســت ســاله گذشــته رو ادامه میدیم دیگه ... 
ماشاالله همه همکارای شما توی بیت رهبری و بیرونش اهل وراجی و سیاه بازی، 
ببخشید، مذاکره، هستن و هیچ مشکلی برای کش دادن بیشتر مذاکرات نیست ...

اولی: والا آقا مقام رهبری فرمودن کژش ندهید!
دومی: ولش کن سید، ایشون بیست ساله داره این مذاکرات رو کژش میده، یادته؟ 
از زمان خاتمی و مذاکرات سعدآباد شروع کردن تا الان که بیشتر از بیست ساله دارن 

مذاکره میکنن ...
اولی: آره حاجی، خوب بیست ساله همه رو سر کار گذاشتیم، بیست ساله ما داریم 
بمب اتم میســازیم و بیست سالم هست که شماها می خواین به ما حمله کنین و 

تاسیسات اتمی ما رو بمباران کنین ...
دومی: آره سید ... و بیست سال هم هست که امریکا و روسیه و چین دارن اسلحه 
و بمب و موشک هاشونو تو پاچه این کشورای عربی میکنن و از خوف این بدبختا 

پول میسازن ...
اولی: حالا که به لطف پرزیدنت ترامپ با کشور پولدارای عربی هم رفیق شدین و 

کلی میشه ازشون پول درارین!
دومی: آره خب ولی شماها هم همونجوری که تو این چهل ساله ملت رو گذاشتین 
سر کار و هی جیغ زدین مرگ بر امریکا و عربده کشیدین مرگ بر اسراییل و پرچم 
آتیش زدین و از در و دیوار سفارتخونه ها بالا رفتین، همینجوری تخت گاز برین 
جلو تا ببینیم چی میشه ... خیالت راحت همونجوری که توی هشت سال جنگ با 
عراق هواتونو داشتیم، نمیذاریم به گاو فنا برین، ولایت فقیه بهترین حکومته برای 
امریکا و ما و بقیه کاسبای اقتصادی دنیا ... سالهاست که با دشمنی و مرگ بر این و 
اونی که جمهوری اسلامی میگه و از همه مهمتر پول و سرمایه آخوندا )که البت از 
سر قبر باباشون نیوردن و پول ملته همش!( داریم همه برنامه هامونو جلو میبریم و 

دعاگوی آقایون ولایت فقیه هم هستیم! 
اولی: باشه حاجی جون، راستی فعلا توی سوریه چیکاره این؟

دومی: همون مثه همیشــه، با بهانه حمله به پایگاه های جمهوری اسلامی، دهن 
دولت بشار اسد رو سرویس میکنیم، فقط مثه همیشه هماهنگ باشین قبل از حمله 

به هر جایی بهتون خبر میدیم اونجا رو خالی کنین ...
اولی: باشه حاجی جون، فقط حواستون باشه خواستین تو خاک جمهوری اسلامی 
خرابکاری کنین مثه همیشه هماهنگ باشین تا تلفات انسانی نداشته باشیم تا ما هم 

هوای شما رو توی لبنان و غزه و اینا داشته باشیم.
دومی: اوکیه ســید، حواسمون هست مثه همیشــه، فقط وقتی به این لاشخورای 
مزدورتون ســلاح میدین تا علیه ما به کار ببرن، قبلش هماهنگ کنین تا مام لوازم 
دفاعیمونو آپدیت کنیم تا بعدش انقدر موشــک و پهپــاد پرونی بکنن تا جون از 

فلانشون در بره! 
اولی: به قول آقا ولایت فقیه تا بتونیم این قصه رو کژش میدهیم تا جونمون در بیاد 

و آقا امریکا بگه دیگه بشه!
دومی: آفرین به تو سید چیزفهم، خیلی از اون سیدای چیزنفهم جلوتری ... کاری 
نداری سید، من باس برم، با رابط های روسیه و چین و امریکا و اروپا و کشورهای 
عربی دوســت و دشمن جلسه دارم تا در مورد ادامه مذاکرات برجام برنامه ریزی 

کنیم و ببینیم تا کی میتونیم این مسخره بازی رو کژش بدیم ...
اولی: حاجی جون مواظب خودت باش و به خانوم والده سلام برسون!

دومی: قربونت سید، مذاکرات برجامی خوبی داشته باشین ...
... ادامه ماجرا، هفته آینده ...   

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

دنیای مجازی تو ایران ثابت کرد که:
نود درصد دخترای ایران خوشــگلن و هشتاد و پنج 

درصد پسرا خوش هیکلو قد بلندن.
و اینایی که ما تو خیابون میبینیم توریستن و به زودی 

از ایران میرن…!
*********

مــاره میره تو حمــوم زنانه، زنهــا از ترس جیغ 
میکشن!!

ماره می گه : خواهرا نترسین، “منم کبرا “
*********

یکی میگفت: باید از کنار مشــکلات باســرعت 
عبور کنی و بگی: “میگ میگ”

اما نمیدونست مشکلات نشستن رومون میگن: 
“انگوری انگوری”!

*********
از خاطرات یک داماد:

والا نمی دونم چه حکمتیه؟؟؟
قبل از اینکه ازدواج کنی یه دختر خوشــکل پیدا 

نمی کنی بعد تو روز عروسی
دخترای خوشکل دسته به دسته

با نظم و ترتیب یک جا نشسته!
*********
گفتم: مادر
گفت: جانم

گفتم: درد دارم
گفت: به جانم
گفتم: گرسنه ام

گفت: بخور از سهم نانم
گفتم: کجا بخوابم

گفت: روی چشمانم
گفتم: لیوان چای برگشت روی فرش .

گفت: ای خدا ذلیلت کنه بیشعور االغ، بمیری راحت 
شم !!!

*********
یارو داشت از دیوار بالا میرفت، تا دید منو گفت:

عموجان میشه کمک کنی گیر کردم
گفت: کمک میکنم ولی شما که عموی منی چرا 

نمیدونی اینجا خونه ماست؟
*********

نیمه شب از قلبم پرسیدم: چرا اندکی خواب هم 

به چشمان من نمی آید
گفت: چون بعدازظهر مثل خر خوابیدی!

الکی هم ادای عاشقارو درنیار!
واقعا از قلبم انتظار نداشتم
خیییلی بی تربیت شده…

*********
تو هواپیما رفتم دستشویی ، وقتی برگشتم

دیدم دختره که بغل دستم نشسته بود
اومده سر جای من نشسته

بهش گفتم : چرا جای من نشستی ؟
گفت : فکر کردم پیاده شدی!!!

بلکه  میخورم  نون  با  شامپو  دارم  که  روزه  چن 
بمیرم!!!

*********
تو گروه فامیلی بچه ها گفتن بریم این هفته پارک 

آبی.
من گفتم آبی و قرمزش فرقی نداره من اول تاب 

سوار میشم
نمیدونم لفت دادم؟ یا انداختنم بیرون!!!
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
25 فوریه تا  3 مارچ ) 6 اسفند تا 12 اسفند (

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 

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
(As Heard on 670 AM KIRN)
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی

 در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک
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جمعه 6 اسفند     ۲۵ فوریه

1323 خورشيدى ) 1945 ميالدى(
تشكيل انجمن دوستداران موسيقى ملى به سرپرستى روح اهلل خالقى

1331 خورشيدى ) 1953 ميالدى(
درگذشت قاسم غنى، ديپلمات، پژوهشگر و مترجم، در امريكا

شنبه 7 اسفند     ۲6 فوریه

1318 خورشيدى ) 1940 ميالدى(
زادروز على پاشايى، منتقد، مترجم، پژوهشگر

1318 خورشيدى ) 1940 ميالدى(
زادروز بهمن رجبى، نوازنده تنبك و مولف موسيقى ايرانى.

كتاب آموزش تنبك بهمن رجبى در شركت كتاب موجود است.
1325 خورشيدى ) 1947 ميالدى(
زادروز هوشنگ كامكار، آهنگساز

1334 خورشيدى ) 1956 ميالدى(
درگذشت على اكبر دهخدا، ) 1257-1334( نويسنده و پژوهشگر

لغت نامه كامل دهخدا چاپ پيش از انقالب و بعد ازانقالب به صورت كتاب و س 
ىدى و هم چنين خالصه شده آن در دو جلد در شركت كتاب موجود است.

1352 خورشيدى ) 1974 ميالدى(
درگذشت حسين تهرانى، پايه گذار تكنيك علمى تنبك

كتاب آموزش تنبك شادروان حسين تهرانى درشركت كتاب موجود است.
1366 خورشيدى ) 1988 ميالدى(

درگذشت مهرى آهى، نخستين زن استاد زبان و ادبيات روسى در ايران

یکشنبه 8 اسفند     ۲7 فوریه

1304 خورشيدى ) 1926 ميالدى(
زادروز اميرحسين آريان پور، پژوهشگر و مترجم در تهران

1341 خورشيدى ) 1963 ميالدى(
زنان ايرانى براى نخستين بار حق رأى و حق انتخاب شدن گرفتند.

1350 خورشيدى ) 1972 ميالدى(
زادروز مازيار جبرانى بازيگر سينما و استند آپ كمدى

1354 خورشيدى ) 1976 ميالدى(
درگذشت مجيد وفادار، موسيقيدان
1364 خورشيدى ) 1986 ميالدى(

درگذشت غالمحســين بنان، هنرمند آواز. وى 
خواننده ايرانى است كه از سالهاى 1321 تا دهه 
50 در زمينه موسيقى ملى ايران فعاليت داشت. او 
ضو شوراى موسيقى راديو، استاد آواز هنرستان 
موسيقى تهران  و بنيانگذار انجمن موسيقى ايران 

بوده است.
مجموعه سى دى هاى شــادروان بنان در مركز 
موســيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب 

موجوداست.
1381 خورشيدى ) 2003 ميالدى(

درگذشت مسعود بهنام هنرمند نقاش معاصر درشهر نيس فرانس
1394 خورشيدى )2016 ميالدى(

درگذشــت فرج اهلل سلحشورنيا بر اثر ســرطان ريه در سن شصت و سه سالگى، 
وى بازيگر، چهره پرداز، نويســنده و كارگردان ايرانى بود. او فعاليت هنرى خود را 
با بــازى در فيلم توبه نصوح )1361( به كارگردانى محســن مخملباف آغاز كرد. 
سلحشــور كارگردانى مجموعه هاى تلويزيونى تاريخى-مذهبى چون ايوب پيامبر، 
مردان آنجلس ويوسف پيامبر را براى صدا و سيما در كارنامه دارد. وى سينماى ايران 

را فاحشه خانه خواند.

دوشنبه 9 اسفند     ۲8 فوریه

1328 خورشيدى ) 1950 ميالدى(
نخستين شماره نشريه »زهره ايران« به صاحب امتيازى منصوره اتابكى به چاپ رسيد

1370 خورشيدى ) 1992 ميالدى(
درگذشت تقى ظهورى، بازيگر تئاتر و سينما

1382 خورشيدى ) 2004 ميالدى(
درگذشت مهدى پورسعيد - از مديران مؤسسه كيهان )پيش از انقالب(

1394 خورشيدى )2016 ميالدى(
درگذشــت شــيدا جاهد )مجدالملوک جاهديان( خواننده موسيقى سنتى ايران در 
بيمارســتان الله تهران بر اثر بيمارى سرطان. وى به دليل خواندن ممنوع الكار شده 
بود. وى با همراهى و همكارى همســرش مسعود جاهد چندين  آلبوم منتشر كرده 
است كه عبارتند بودند از »كوچه هاى بى نشان« »پنجره باز مى شود«، »در فكر تو بودم« 

و »خسته ام از اين كوير« را منتشر كرده بودد.
1398خورشيدى )2020ميالدى(

درگذشــت محمود خيامى، بنيانگذار ايران ناســيونال ) اتومبيل پيكان ( در سن 90 
سالگى در لس آنجلس .

1399خورشيدى )2021ميالدى(
درگذشــت نوذر آزادى با نام اصلى نوذر فيروز )زاده 1317 در كرمانشاه ( در شهر 

برمن آلمان، بازيگر تئاتر، سينما و كمدين ايرانى، آفريننده شخصيت جعفر قاطبه .

ويديو ايتاليا ايتاليا از آثار  به ياد ماندنى او در شركت كتاب موجود است
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=20604

سه شنبه ۱۰ اسفند     ۱ مارچ

1308 خورشيدى ) 1930 ميالدى(
زادروز نصرت رحمانى شاعر در تهران

1317 خورشيدى ) 1939 ميالدى(
شــاهزاده محمدرضا پهلوى وليعهد وقت ايران براى ازدواج با فوزيه، خواهر ملك 

فاروق پادشاه مصر، به اين كشور سفر كرد.
1318 خورشيدى ) 1940 ميالدى(

سرشمارى در شهر تهران، براى انجام درست آن، مردم شهر از خروج از خانه ها منع 
شدند. جمعيت تهران بر طبق اين سرشمارى 540 هزار نفر اعالم شد.

1343 خورشيدى ) 1965 ميالدى(
هجدهمين اجالس كميسيون مقام زن، وابسته به سازمان ملل متحد، با حضور21 تن 

از زنان فعال جهان، به مدت 20 روز در تهران برگزار شد.
1374 خورشيدى ) 1996 ميالدى(

درگذشت يونس دردشتى، هنرمند آواز
1393 خورشيدى )2015 ميالدى(

درگذشــت فرهاد وارســته بنيانگذار ورزش كاراته در ايران و نايب رييس اســبق 
فدراســيون جهانى كاراته. وى مبتكر سبك كان ذن ريو در ايران بود و تنها  ايرانى 

صاحب دان 10 كاراته بود.

چهارشنبه ۱۱ اسفند     ۲ مارچ

1300 خورشيدى ) 1922 ميالدى (
زادروز مرتضى حنانه - موسيقيدان
1312 خورشيدى ) 1934 ميالدى(

زادروز فرخ تميمى، شاعر، در شهر نيشابور
1325 خورشيدى ) 1946 ميالدى(

زادروز فريــدون فــرح اندوز، گوينــده راديو 
تلويزيون ملى ايران ، برنامه ساز برنامه هاى راديو 

تلويزونى در خارج از ميهن.
ســى دى هاى اين هنرمند در شــركت كتاب 

موجودنند
1353 خورشيدى ) 1975 ميالدى(

تأسيس حزب رستاخيز
1385 خورشيدى ) 2007 ميالدى(

درگذشت مجيد دوامى روزنامه نگار و سردبير پيشين روزنامه اطالعات و مجله زن 
روز در سن 75 سالگى درنروژ.

1393 خورشيدى )2015 ميالدى(
درگذشت فرهاد وارسته بنيانگذار كاراته در ايران، پس از يك دوره بيمارى در تورنتو.

پنجشنبه ۱۲ اسفند     3 مارچ

1308 خورشيدى ) 1930 ميالدى(
زادروز بيژن ترقى، ترانه سرا، در تهران

كتاب از پشت ديوارهاى خاطره از اين هنرمند 
درشركت كتاب موجود است.

1324 خورشيدى ) 1946 ميالدى(
دكتــر محمد مصدق، نماينده تهران در مجلس 
شوراى ملى، شــديداً به شوروى كه حاضر به 
خارج ســاختن  نيروهايش از ايران نمى ىشد، 

اعتراض كرد.
1341 خورشيدى ) 1963 ميالدى(

هيئــت دولت، تصويب نامه اى را امضا كرد كه 
كلمه  »ذكور« از مواد 6 و 9 قانون انتخابات حذف شد، و زنان حق انتخاب شدن و 

نمايندگى در مجلس شوراى ملى را به دست آوردند.
1374 خورشيدى ) 1996 ميالدى(

درگذشت امير بيداريان، نوازنده ى چيره دست تنبك
1387 خورشيدى ) 2009 ميالدى(

درگذشت سيدعلى ميرى، بازيگر قديمى تاتر و سينما در بيمارستان آبان تهران بر اثر 
سكته قلبى.او در در بيش از 115 فيلم بازى كرد

كه تعدادى از اين فيلمها در مركزموسيقى و فيلم ايران شركت كتاب موجود است،
اودر اواخر عمر مدتى در لو س آنجلس زندگى كرد و با تلويزيو نهاى فارسى زيان 

همكارى مى كرد همچنين در چند تئاتر نيز به ايفاى نقش پرداخت.
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چرا و چگونه باید اصول اندیشیدن را آموخت؟
»تفکر نقادانه« یعنی سنجش باورها و افکار 

خودمان بوسیله معیارهای اخلاقی.
بهتر و آســان تر فکر کنیــم و دچار عواقب 
تصمیم های عجولانه و نادرست خود نشویم
یوتیــوب درس های اول تا چهــارم - برای 

آموختن
مهارت درســت فکر کردن بــا دکتر محمد 

باقری
برای جســتجو تایپ کنید: مهارت درست 

فکر کردن با دکتر محمد باقری
تفکر نقادانه چیست؟

تفکر همراه با فضیلت های اخلاقی
هنر تصمیم گیری

روش های حل مسئله
کنترل احساسات

غلبه بر موانع تفکر صحیح
تفکر خلاق

تفکر استراتژیک
تفکر و یادگیری

شناخت ترفند رسانه ها
آموزش تفکر به کودکان

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

