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
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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 2میلیون اکر گذشت
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غیرقانونی کشته شدند
خانواده های شهرهای بزرگ با مشکل
مالیروبروهستند
هالووین در لوس انجلس
برگزار نمی شود
آتش سوزی باب کت ()Bobcat
گسترشیافت
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تبلیغات جمهوری اسالمی برای جلب آرای
آمریکاییان ایرانی تبار علیه پرزیدنت ترامپ

خبرگزاری ایرانشهر :سازمانهای اطالعاتی امریکا در چند ماه
گذشته بارها گزارش داده اند که سه کشور جمهوری خلق
چین ،فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی لشکر سایبری
خــود را برای نفوذ در انتخابات پیش روی ایاالت متحده
بسیج کرده اند .فیس بوک و توییتر دهها حساب کاربری
ایرانی را به همین دلیل بسته اند  .این اعمال جدای از تبلیغات
سازمان هایی مانند نایاک است که علنا علیه پرزیدنت ترامپ
و سیاستهای ســختگیرانه اش در قبال جمهوری اسالمی
ایران فعالیت می کنند و به نفع مماشات با جمهوری اسالمی
اعالمیه های ریز و درشــت صادر می کنند .در تازه ترین
کارزار جمهوری اســامی برای نفوذ در انتخابات امریکا،
استفاده از اهرم امریکاییان ایرانی تبار است .کوروش ( نام
اصلی سید ایمان ) ضیابری روزنامه نگار داخل ایران اخیرا
مقاله ای را در آسیا تایمز با عنوان جامعه امریکایی ایرانی تبار
باید از پتانسیل بالقوه خود استفاده کند را منتشر کرده است
که در آن با قطار کردن نام های ایرانیان موفق در زمینه های
علمی  ،آموزشی  ،هنری و بازرگانی در امریکا و ستایش از
آنها به نوعی آنها را در کنار جمهوری تبهکار اسالمی قلمداد
نموده اســت .در عرصه بازرگانی و فن آوری ،پیر امیدیار
صاحب ای بی و امید کردستانی یکی از مدیران فعلی تویتر
و یکی از مدیران ارشــد گوگل ،در زمینه علمی پروفسور
فیروز نادری مدیر ســابق پروژه مریخ در ناسا و جاسمین
مقبلی فضانورد که احتماال نخستین زنی باشد که پا بر روی
کره ماه در سال  ۲۰۲۴بگذارد .در زمینه دانشگاهی از دکتر
عباس میالنی استاد دانشگاه استنفورد و رییس بخش ایران
شناســی آن و هم چنین از مهرداد بروجردی استاد و مدیر
دانشــگاه در ایالت ویرجینیا در زمینه هنری از ماز جبرانی

و رضا اصالن -در زمینه روزنامه نگاری از خانم کریستین
امانپور ،فرناز فصیحی و آزاده معاونی در امور سیاســی ،از
گلی عامری ،ازیتا راجی ،فریال گواشیری و انا اسکمانی نام
می برد .او از جامعه امریکاییان ایرانی تبار که رقم آنها را در
حدود نیم میلیون نفر برآورد کرده است می خواهد که از
نفوذ خود برای آن که پلی باشــند بین حکومت امریکا و
حکومت جمهوری اسالمی استفاده کنند دو نکته قابل ذکر
در مورد این مقاله یکی آن است که ضیابری کوشش می کند
حکومت ولی فقیه را به عنوان ایران جا بیندازد و از سوی
دیگر تالش می کند که از ایرانیان نامبرده در مقاله خود آنها
را هم سو با سیاستهای حکومت جمهوری اسالمی مرتبط
نماید در حالی که باید یادآوری کرد هیچ یک از این افراد
تاکنون از جمهوری اسالمی ایرانو سیاست های ضد بشری
آن پشتیبانی نکرده اســت و چهره های شاخصی بمانند
دکتر میالنی و بروجردی به صورت بسیار آشکار علیه نظام
والیت فقیه موضع گرفته اند.

مقایسه سخن و عمل در جدال برای انتخاب شدن
برای ریاست جمهوری آمریکا

جو بایدن نامزد دمکرات انتخابات پیش روی آمریکا روز پنجشــنبه مدیریت دونالد
ترامپ در موضوع کرونا را تا حدودی مجرمانه خواند .این در حالی است که دوتالد
ترامپ در اوایل ماه فوریه طی مصاحبه هایی با باب وودوارد ( یکی از دو خبرنگاری
که واقعه واترگیت را برمال کرد) که در کتاب وی تحت عنوان خشــم آمده اســت
به مرگبار بودن این بیمــاری اذعان کرده بود و عامدا ً آن را امری کوچک تلقی کرد.
همزمان با نزدیک شدن آمار مرگ و میر به  200000در آمریکا ،بایدن رقیب ترامپ
در انتخابات نوامبر در مصاحبه ای با شبکه سی ان ان عملکرد وی در موضوع کرونا

را مورد انتقاد قرار داده و آن را ناقص و دیر خطاب کرد.
از سوی دیگر هواداران پرزیدنت ترامپ می گویند در این که ویروس کرونا کشنده
بوده اســت تردیدی نیست ولیکن پرزیدنت ترامپ از سویی بیشترین کوشش خود
را برای به دست آوردن واکسن آن و دریافت و پخش تسهیالت پزشکی و بهداشتی
انجام داد و از ســوی دیگر برای آن که وحشت عمومی ایجاد نکند به آنها اطمینان
روزهای بهتری می داد.
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خبر مهم یرا ی شهروندان آمریکایی و یا دارندگان کردیت کارت

خانم مهرنوش یزدان یار وکیل متخصص در امور تحریم های  OFACو انتقال پول بر اســاس قوانین تحریم های ایاالت متحده امریکا که توسط وزارت خزانه داری
از ایران به خبرگزاری ایرانشهر اطالع دادند که بسیاری از ایشان پرسش می کنند که و بخش  OFACعلیه جمهوری اســامی ایران انشا شده و می شود ،هیچ شهروند
آیا یک آمریکایی و یا یک کســی که مقیم آمریکا است می تواند در ایران کار کند .آمریکایی و یا شــخص دارای پروانه دائم (گریــن کارت) حق کار کردن در داخل
ایران را ندارد مگر با مجوز مخصوص وزارت خزانه داری آمریکا.
پاسخ ایشان این است :

نیاز کالیفرنیا برای ادامه پروژه قطار پر شتاب جدی است

کیهان کلهر

موسیقیدان ،آهنگساز و نوازنده کرد اهل ایران

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید

گرچه گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا سال گذشته اعالم کرد برای ادامه پروژه قطار پرشتاب،
ناگزیر به محدود کردن پروژه اکتفا کرده تا بتواند منطقه مرکزی کالیفرنیا ،بین مرســد و
بیکرزفیلد را پوشش دهد ،لیکن کوچک کردن پروژه  20/4میلیارد دالری ،هم اکنون با
افزایش هزینههای ساخت و ساز روبرو بوده و ناگزیر هستند پروژه را با محدودیت بیشتری
همراه سازند تا بتوانند در دوران دشوار اقتصادی کنون ،پاسخگوی ادامه آن و به کار گرفتن
نیروی کار بیشتر باشند.
گر چه از سال  ،2015از بودجه  Cap&Tradeو سیستم گازهای گلخانهای تاکنون 3
میلیارد به این بودجه کمک شده و ساالنه نیز  500میلیون دالر تا سال  2030به آن افزوده
خواهد شد لیکن به سبب  19-COVIDو توقف بسیاری از پروژهها ،و حذف بودجه
 929میلیون دالری از ســوی ترامپ ،پروژه با سنگالخ بیشتری در مسیر خود برخورد
خواهد کرد.

الیحه تبدیل خانه های یک طبقه به دو طبقه به سرانجام نرسید

IranshahrNewsAgency.com/
Magazine

الیحه تبدیل خانههای یک طبقه به  2واحد مستقل در  2طبقه به سبب کمبود وقت
برای بررسی ،اصالح و رای ،در خانه نمایندگان کالیفرنیا بار دیگر متوقف ماند.
گر چه این الیحه که  1120نام دارد و برای جبران مسکن مورد نیاز در سنای کالیفرنیا
رای آورد و برای رای مجلس نمایندگان در آخرین زمان موجود ،در  31آگوست به
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نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -237آدینه  11سپتامبر 2020

آتشسوزی کالیفرنیا از مرز  2میلیون اکر گذشت
با آغاز بادهای پرشتاب از شب گذشته ،شرایط در گسترش
آتشسوزیهای کالیفرنیا دشوارتر میشود و قطع برق نیز به
آن افزوده میگردد.
بادهای شــدید دیابلو ( )Diabloکه در شمال کالیفرنیا این
هفته ادامه خواهد داشــت .شرکت  PG&Eاز شب گذشته
قطع برق  171هزار مشترک را آغاز کرده که تا بامداد امروز
ادامه داشــته و  22کانتی را شامل شده است که میتواند با
آتشسوزی گسترش یابد.
در سونوما نیز آتشسوزی از شب گذشته آغاز شده و موجب
تخلیه خانهها شده است.
بادهای سانتا آنا که از  25مایل در ساعت آغاز شده و به 45
مایل در ساعت نیز خواهد رسید ،آتشسوزی را در دامنههای
جنگل های لوس آنجلس و کوهپایهها گسترش خواهد داد.
شوربختانه تاکنون بیش از  2میلیون اکر در کالیفرنیا به خاکستر
تبدیل شده است.
فرماندار کالیفرنیا ،گوین نیوسام در گزارش هفتگی خود به
بزرگترین آتشســوزی در تاریخ کالیفرنیا اشاره کرد که هم
اکنون نزدیک به  2میلیون اکر را خاکستر کرده است .که 14
هزار مامور در حال تالش هســتند افزون بر  3آتشسوزی
بزرگ در شمال کالیفرنیا و مرکز کالیفرنیا ،که از  15آگوست
آغاز شــد و بیش از  700آتشسوزی نقطه به نقطه به آن در
مناطق غیرقابل دسترسی افزوده شده است.
آتنشسوزی  ،LNUکه  375هزار اکر بوده ،تا  91درصد مهار
شده و آتشســوزی  CZUکه  85هزار اکر بوده تاکنون 81
درصد و آتشسوزی  SCUکه  396هزار اکر بوده تاکنون 95
درصد مهار شده است.

آتشســوزی  24 ،Augustدرصد ،آتشسوزی کریک که
 143هزار اکر را میسوزاند ،هنوز هیچگونه مهار نشده است.
توانستهایم  214خانوار را شــبهای گذشته با هلی کوپتر
نجات دهیم گر چه شــوربختانه تا کنون  8نفر جان خود را
از دست دادهاند.

دیوان عالی قضایی  ،شکایت اداره آموزش ارنج
کانتی علیه گوین نیوسام را رد کرد.

دیوان عالــی قضایی کالیفرنیا ،شــکایت اداره آموزش ارنج
کانتی علیه گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در مورد بازگشایی
مدارس را رد کرد.
این تصمیم که در یک نشست غیرعمومی گرفته شده است ،به
شماری از شکایتها در مورد بازگشایی مدارس در کالیفرنیا،
علیه فرماندار کالیفرنیا پایان داده اســتف گر چه رابرت تایلر،

آلوده ترین هوای لوس انجلس در  30سال گذشته

اداره مدیریت کیفیت هوا در جنوب کالیفرنیا اعالم کرد
که در تعطیــات روز کارگر ،میزان گرمای هوا ،کیفیت
هوا و موج گرما نشــان داده است که شرایط به باالترین
سطح خطر در  30سال گذشته در لوس آنجلس رسیده
اســت .این اداره میزان آلودگی ازن را بسیار باال رونده
و  185ذره در هر میلیارد ارزیابی و اعالم نموده است.
و دان تان لوس آنجلس در  26سال گذشته شاهد چنین
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آلودگی نبوده است.
در یک میانگین  8ســاعته میــزان ازون هوا در دان تان
 118ppBبــوده اســت در حالی که اســتاندارد فدرال
 70ppbبوده است و از سال  1994باالترین بوده است.
در ارنج کانتی نیز در میشــن ویه هو 123ppb ،در روز
یکشنبه ثبت شده است .
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یکی از وکالی شاکیان اعالم کرده است که جدال حقوقی ما،
پایان نیافته اســت و به سادگی باید گفت که ما شکایتهای
دیگری را در دادگاههــای پایینتر نیز طرح خواهیم رد و به
طور جداگانه شکایتهای مختلف را در دادگاههای کانتی و
ایالتی طرح خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رسید.

بیماران کرونا در لوس انجلس پیش از اعالم جهانی

آخرین مطالعه رکوردهای بیمارستانی دانشگاه  UCLAنشان
میدهد که در لوس انجلس پیش از آن که ســازمان بهداشت
جهانی در دسامبر اعالم کند که بیماری کرونا در حال انتشار
است ،این بیماری در لوس آنجلس با عنوان گونهای از سینه
پهلو ( )Pneumoniaغیرمتعارف دیده شــده است که بعدها
در ووهان چین در  22دســامبر  2019به آن اشاره شده و تا

پایان فوریه به صورت فراگیر و جهانی افزایش یافته اســت.
پزشکان بیمارستانها و کلینیکهای  UCLAبدون آنکه بدانند
این بیماری -COVID 19اســت به ســبب نزدیک بودن به
شماری از بیماریهای عفونی و تنفسی به درمان پرداختهاند.
حتی در مورد آن به عنــوان گونه ای از  SARS-VOV2نیز
اشاره شده است.
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در کانون خبر:

آتش سوزی باب کت ( )Bobcatگسترش یافت

آتشســوزی باب کت ( )Bobcatکه دامنههای کوهسارهای
پیرامــون جنگل ملی لــوس انجلس را فرا گرفته اســت به
ســبب بادهای موسمی سانتاآنا ،خشــکی هوا ،هشدار برای
شهرهای مونروویا ( ،)Monroviaدوآرته  ،Duarteبرد بری
 ،Bradburyآرکدیا  ،Arcadiaسییرا مادره ،Sierra Madre
پاسادنا  Passadenaو آلتا دنا  Altadenaرا در دستور کار

قرار داد و ممکن اســت دستور تخلیه خانهها صادر شود .این
شــهرها که در کناره بزرگراه  210قرار دارند .اداره جنگلبانی
لــوس انجلس ،اعالم کرد که تا  14ســپتامبر این جنگل و و
ورودی های ان برای همه بسته خواهد بود .در این آتشسوزی،
بیش از  11000اکر در حال سوختن هستند.

 7نفر در محل تولید ماری وانای غیرقانونی کشته شدند

در تیراندازی در یک مکان پرورش و توزیع ماری وانا در کانتی
ریورساید  7نفر جان خود را از دست دادند.
ماموران اداره شــریف کانتی ریورساید پس از دریافت کمک
تلفنی از ســوی یک فــرد ،به آن منطقه دور افتــاده و دور از
دســترس در شرقیترین نقطه ریورساید کانتی در  100مایلی
لوس آنجلس رفتند و  6نفر را کشته یافتند و زنی که به سختی
مجروح شده بود نیز در زمان کوتاهی در بیمارستان درگذشت.

ماموران در این محل ،بیش از  100بوته ماری وانا ،آزمایشگاه
تبدیل ماری وانا به ماده روغنی  THCو بیش از پ 000پاند
ماری وانای آماده فروش در خیابان را یافتند که نشان میدهد
این محل ،تولید غیرقانونی ماری وانا و فرآوردههای آن را داشته
است .مسئوالن هنوز اطالعاتی در مورد افرادی که جان خود را
از دست دادهاند ،منتشر نکرده است.
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هالووین در لوس انجلس برگزار نمی شود

کانتی لوس آنجلس به سبب بیماری کرونا ،حرکتهای گروهی
کــودکان و خانواده را در آخرین روز اکتبر به عنوان هالووین و
گردآوری شکالت و شیرینی از خانه به خانه ممنوع کرد .زیرا این
سنت هالووین سبب خواهد شد که نه تنها تماسها کم شود و از
سوی دیگر دست زدن به شکالتها و شیرینیها موجب خواهد
شد که آلودگی از خانهای به شمار ناشناختهای از خانهها و مردم
منتقل شود و شناسایی این انتقال ناممکن خواهد شد.

اداره بهداشت عمومی لوس آنجلس کانتی از مردم درخواست
نمود که برنامههای جایگزین خانوادگی را در نظر بگیرند و اجرا
کنند و از سنت هر ساله در برگزاری میهمانی و جشن با شمار باال
و فرستادن کودکان به در خانهها پیشگیری و پرهیز نمایند .ناگفته
نماند که جشنهای دیسنی لند ،ناتربری فارم به سبب بیماری
کرونا در هاووین لغو شده است.

خانوادههایشهرهایبزرگبامشکلمالیروبروهستند

در یک مطالعه که با مشــارکت بنیاد رابرت نود جانســون،
دانشگاه هاروارد و شبکه  NPRبه روی  4شهر بزرگ لوس
انجلس ،شیکاگو ،نیویورک و هوستون انجام شده است ،نشان
داده شده است که در لوس انجلس خانوادههای سیاهپوستان
و التین تبارها ،نه تنها بیشترین مبتال و مرگ و میر را داشتهاند،
بلکه  56درصد آنها در این دوران در مشکل اقتصادی هستند،
در این مطالعه حتی خانوادههایی که تا  100هزار دالر درآمد
سالیانه دارند نیز  64درصد در مشکل اقتصادی هستند .این

مشــکل اقتصادی در برگیرنده  52درصد از سیاهپوستان و
 71درصد التین تبارهاســت در حالی که تنها رد مقایســه
سفیدپوستان در  37درصد دچار مشکل هستند.
مطالعه نشان میدهد که خانوادههای کم درآمد سیاهپوست
و التین تبا ،با وجود رســیدن کمک های فدرال و ایالتی ،در
سخت ترین شرایط اقتصادی هستند .این مطالعه نشان میهد
که هر  4شهر در شرایط همانند هستند.
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هاديهاشمیان

رئیس هیئت مدیره انتشارات سروش

وي متولد  1359و فار غالتحصیل کارشناســی رشته
کشاورزي است

مسئولیت ها
 رئیس شعبه  24تجدیدنظر استان مازندران تا اردیبهشت 1393 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس کل دادگاه هاي عمومی و انقالب شهرستانساري از اردیبهشت  1393تا اردیبهشت 1394
 رئیس شــعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستري استان گلستان از20خرداد  1394تا کنون

سیدمحمدرضا
هاشمیگلپایگانی
متولد  14د يماه سال  1325در نجف؛ او دکتراي
مهندسی پزشکی دارد

مسئولیت ها

 عضو شوراي عالی انقالب فرهنگی از سال  1363تا کنون دبیر شوراي انقالب فرهنگی از  27فروردین  1364تا سال 1372 رئیس گروه فنی و مهندسی ستاد انقالب فرهنگی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر وزیر فرهنگ و آموزش عالی از سال  1372تا 1376برخی از موارد نقض حقوق بشر
 عضو هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیات امناي فرهنگستان علومهادي هاشمیان به عنوان رئیس کل دادگستري استان گلستان با بی توجهی به خواست  -مدرس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهروندان بهائی محکوم به حبس مبنی بر نقض حقوق خود و همچنین نادیده گرفتن
شکنجه متهمان در روند بازجویی مرتکب نقض حقوق بشر شده است 26 .مهرماه
ســال  1391تعداد  19تن از شهروندان بهائی به صورت هم زمان دراستان گلستان برخی از موارد نقض حقوق بشر
بازداشت شدند و طی پروسه اي یک ساله تعداد بازداشت شدگان به  32تن رسید .ســید محمدرضا هاشمی گلپایگانی به عنوان دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی در
دي ماه  24 ،1394تن از این بازداشت شدگان با طرح اتهاماتی همچون « همکاري ممانعت از تحصیل بهائیان نقش موثر داشته است .او در تاریخ  6اسفندماه  1369با
با دول متخاصم » و « عضویت ،تشــکیل و اداره تشکیالت غیر قانونی » در دادگاه
انقالب گرگان که از مجموع ههاي تحت نظارت هادي هاشمیان است به  193سال امضاي سندي محرمانه درباره تعیین نحوه برخورد جمهوري اسالمی با بهائیان ، ،نقش
موثري در تثبیت ممانعت از تحصیالت دانشگاهی آ نها داشته و مرتکب نقض حقوق
حبس تعزیري محکوم شدند.
بشر شده است.
پس از صدور این حکم ،برخی بازداشــت شــدگان پرونده با تنظیم نامه اي ،ضمن
در نامه فوق نتایج جمع بندي مذاکرات و پیشــنهادات این شــورا درباره سیاست
توضیح فعالیت هاي « اجتماعی » و «مذهبی» خود و تأکید بر عدم «تطابق اتهامات»
مطروحه در دادگاه بدوي با « مستندات پرونده » از هادي هاشمیان ،ریاست دادگستري گذاري به اســتحضار علی خامنه اي ،رهبر جمهوري « مسائل بهائیان » دولت وقت
کل استان گلستان « ،رسیدگی منصفانه » در دادگاه تجدیدنظر را درخواست کردند.
در خصوص اسالمی ایران ،رسانده شده است .در بخشنامه محرمانه اي که از سوي
صورت
بر اساس تحقیقات عدالت براي ایران ،گروه اول از متهمان این پرونده که به
مدیر کل حراســت مرکزي وزارت علوم تحقیقات و فناوري ،با عنوان « ممنوعیت
موقت و با قید وثیقه هاي سنگین آزاد شده بودند ،در تاریخ  9آذرماه  1391طی نامه
اي مفصل به ریاست دادگستري گلستان نوشته بودند که بازجویان وزارت اطالعات تحصیل افراد بهائی در دانشگاه ها » خطاب به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
و افرادي که خود را « مرجع و ضابط قضائی » معرفی کرد هاند ،عالوه بر رفتارهاي کشــور صادر شده است دقیقا به همین مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی استناد
غیرقانونی ،بازداشت شدگان را تحت شکنجه هاي شدید قرار داده اند.
کرده است.
آویزا نکردن از سطح شیب دار ،کوبیدن بر سر و صورت بازداشت شدگان ،نگه داشتن
بازداشــت شدگان شکنجه شده در زیر باران براي ساعت هاي طوالنی و کوبیدن بر شوراى عالى انقالب فرهنگی مرجع عالى سیاس ت گذارى ،تعیین خط مشى ،تصمی
دهان آ نها فقط بخشــی از شکنجه هایی است که در این نامه درباره آن نوشته شده مگیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى ،آموزشى و پژوهشى کشور در
است.
چارچوب سیاســت هاى کلى نظام است و تصمیمات و مصوبات آن الزم االجرا و
در شــکواییه اي که خطاب به رئیس وقت اداره دادگستري گلستان نوشته شده بود،
آمده اســت که زنان بازداشت شده مورد آزارهاي جنسی قرار گرفته اند .بسیاري از در حکم قانون است.
زنان بازداشت شده به صورت شبانه بازجویی می شدند ،آ نها را با چش مبند به اتاقی بر اساس این مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی دانش آموزان بهائی تا زمانی که
می بردند که چندین مرد در آنجا حاضر بود .یکی از آ نها بازجویی می کرد و مردان مذهب خود را « اظهار » نکرد هاند در مدارس ثبت نام خواهند شد و با سلب آزادي
دیگر در اطراف زن حضور داشتند .طوالنی بودن زمان بازجویی هاي شبانه ،بردن فرد
دانش آموزان براي انتخاب محل آموزش ،تاکید شده است که « حتی المقدور» دانش
بازداشت شده به اتاقکی در گوشه حیاط ،ضرب و شتم ،تهدید به آزار و اذیت دختران
نوجوان بازداشت شــدگان ،متهم کردن آ نها و دختران شان به روابط غیراخالقی و آموزان بهائی به مدارسی ارجاع داده شوند که « کادر قوي و مسلط بر مسائل عقیدتی »
نزدیک شدن بازجویان به بازداشت شدگان زن از جمله فشارهایی بود که براي گرفتن دارند .این مصوبه الگو و مستند اصلی سلب حق تحصیل بهائیان در ایران بوده است.
اعتراف از بازداشت شدگان به آ نها وارد می شد.
دیوان عدالت اداري این مصوبه را مبناي رد شکایت دانشجویان بهائی قرار داده است
هادي هاشمیان با نادیده گرفتن این درخواست قانونی و سرباززدن از دریافت و ثبت
این نامه ،زندانی کردن افراد به دالیل عقیدتی و عدم تحقیق در مورد شکایت بازداشت و دس تکم شکایت هایی که شایان مقیمی فیروزآباد و رزیتا تشکر به علت محرومیت
شدگان درمورد شکنجه ،به عنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شده است و باید در از تحصیل به دیوان عدالت اداري ارســال کرده اند را حســن مهدوي ،رئیس شعبه
قبال عملکرد خود پاسخگو باشد.
چهارم دیوان عدالت اداري و میرنقی قاضی پور ،رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداري،
با استناد به این مصوبه رد کرده اند.
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در حکم شعبه چهارم دیوان عدالت اداري به ریاست حسن مهدوي در رد شکایت
شــایان مقیمی فیروزآباد آمده است « :در خصوص دادخواست آقاي شایان مقیمی
فیروزآباد ،به طرفیت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و دانشــگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد ،به خواسته قبولی در امتحان کنکور سال  1385و ادامه تحصیل
با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به ای نکه وضعیت نامبرده با مصوبه
شوراي عالی انقالب فرهنگی تطبیق و مردود شناخته شده است و اعتراض موجهی
ندارد که تخلف از مقررات را ثابت نموده و خواســته وي را موجه سازد بنابراین ذ
يحق بودن شاکی محرز نمی باشد ،لذا حکم به رد شکایت صادر می گردد این راي
مطابق ماده  7قانون دیوان قطعی است »
میرنقی قاضی پور در رد شکایت رزیتا تشکر گفته است « :مستندا به مصوبه شماره
دوم  1327مــورخ 1369/12 /6شــوراي انقالب فرهنگی که به تنفیذ مقام عظماي
والیت نیز رسیده است حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعالم می نمایند »
یکی از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل ،که حسن مهدوي شکایت او را بررسی
کرده اســت ،در شهادت خود نزد عدالت براي ایران می گوید که حسن مهدوي از
 :همان ابتدا و پیش از صدور حکم به او گفته بود « :تکلیف شما مشخص است و
خیلی کاري نمی توانید بکنید » این دانشجوي بهائی می گوید که مهدوي مدام اصرار
می کرد که شما تبلیغ بهائیت را کرد هاي و پاسخ من مبنی بر ای نکه تبلیغ نکرد هام
و حتی همکالسی هایم از بهائی بودن من خبر نداشتند بی فایده بود .حسن مهدوي از
این دانشجوي بهائی خواسته بود که براي حل شدن مشکل محرومیت از تحصیلش
بنویسد که مسلمان است و در پاسخ این دانشجو مبنی بر صدور حکم بر اساس اسناد
و مدارك موجود گفته بود « :ما از دانشگاه مدارك می خواهیم ولی تکلیف شما تقریبا
مشخص است و حرفت پیش نمی رود »
یکی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل در شهادت خود نزد عدالت براي ایران
گفته بود که پس از رد شکایتش از سوي دیوان عدالت اداري کشور نیز پیگیر حقش
براي بازگشــت به دانشگاه بود .اما مراجع ههاي مکرر به سازمان سنجش ،وزارت
علوم و وزارت بهداشت ،که دانشگاه هاي علوم پزشکی را تحت پوشش دارد ،بی
فایده بود و در زمان ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد و حسن روحانی تمام
مراجعاتش بی پاسخ مانده است .او م یگوید « :در این پیگیر يها اگر کارمندها باشند »
می گویند محرومیت شما از تحصیل به خاطر بهائی بودن است ،اما کارمندهاي کهنه
کار معموال می گویند دلیلش را خودتان بهتر می دانید »
حنان حر در مهرماه ســال  1395به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی از تحصیل در رشته
مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل محروم و از دانشگاه مذکور اخراج شد .دادنامه او
در شعبه  40دیوان عدالت اداري به ریاست اسمعیلی فرد رد شد .در این حکم آمده
است « :مطابق مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی ،بهائیان عالوه بر محرومیت از
اشتغال در اماکن دولتی ،از تحصیالت دانشگاهی منع شده اند »
ممنوعیت استخدامی در صورت « ابراز بهائی بودن » و ممنوعیت اشتغال در پست هاي
مهمی همچون معلمی از موارد دیگري است که در این سند به تصویب رسیده است .این
مصوبه به صورت محرمانه براي دفتر رهبر جمهوري اسالمی ایران ارسال شده بود و علی
خامنه اي با امضاي این سند آن را تایید کرد و در زیر آن نوشته بود « :مصوبه شوراي عالی
محترم کافی به نظر می رسد .از توجه و اهتمام آقایان متشکرم »
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
ایــن هفته یه خبر کوچیک جنجال بزرگی درســت کرد! خبر این بود:
آموزش و پرورش جمهوری اســامی ،تصاویر نقاشی شده دختران را
از طرح روی جلد کتاب ریاضیات سال سوم دبستان حذف کرده است
… چنــد روز بعد آموزش و پرورش هدف از این کار را خلوت کردن
(!) طرح روی جلد کتاب اعالم کرد! …
تکلیف ریاضی
از اون جایی که طبق قوانین شــریعت اسالمی ،دختربچه از  ۹سالگی
به سن تکلیف میرسه و دیگه بچه نیست و میتونه دیگه مثه یه زن بالغ
ازش سواســتفاده جنسی – دینی کرد  ...میشــه حتی تصویر کارتونی
دخترا رو از روی جلد کتاب ریاضیات سال سوم حذف کرد تا خدای
نکرده ســه تا پسرا ترتیب دوتا دخترا رو ندن روی جلد کتاب ریاضی
و بچه های مردم به گناه نیوفتن! … چرا جنســی – دینی؟ خب کامال
مشــخصه! وقتی دین جنابعالی بهت اجازه میده که با دختربچه  ۹سال
بــه باال (حتی پایین تر) بخوابی و باهاش ازدواج کنی دیگه چه توقعی
از حکومتی داری که نماینده رســمی ایــن اعتقاداته؟ تازه اگه بخوای
دقیق تر باشــی ،میتونی به کتاب های مرجع حضرت عمام خمینی هم
مراجعه کنی که فرمودن دختربچه شش ماهه را هم میشه به عقد نکاح

یه نره خر در آورد! یه جا دیگه توی اون شریعتشون میگن اگه دختری
بدســت محارم یعنی پدر و برادر به قتل برسه قصاص نداره یعنی اون
دختر مالکیتش با پدر و برادرشــه و اگه کشتنش مال خودشون بوده و
به کسی مربوط نیست ،مثه داستان قتل ناموسی اخیر در گیالن که پدر
قاتل فقط  ۹ســال زندان گرفت که احتماال بعد از سه سال حبس میاد
بیرون …! آره عزیزجان ،به جای راه انداختن کمپین و اعتراض بهتره
بریم و در اعتقاداتمــون و باورهامون تجدیدنظر کنیم و فرهنگ لعنتی
اعتقادی ضد زن خودمونو تغییر بدیم!
میگن حذف تصویر دخترها یعنی اینکه زنان در ریاضیات جایی ندارن
و رشته تحصیلی مردونه اس! خب میشه بفرمایید پس روان شاد مریم
میرزاخانی از کجا ریاضیدان شــد و برنده جایزه علمی ریاضیات؟ چرا
بعضی از این مردا به خصوص مذهبی هنوز فکر میکنن که زنها جنس
دومن و فقط برای ارضای مردها و بچه آوردن ســاخته شــدن؟ خب
جوابش کامال معلومه ،چون این باور قرن هاســت که از پدر به پســر
منتقل شــده و دارن بهش عمل میکنن … اعتقادات نادرست را به دور
بریزیم و دنیایی نو در اندازیم!

جوک های برگزیده هفته:
سیاست های غلط به اینا میگن:
آخه شما تو شکم سوسک جا میشی؟
بنزین گرون بشــه باید به دوست دخترم بگم :عزیزم جمعتر بشین چهارتا مسافرم
....
سیاسط
,
صیاصط
ثیاثت  ,صیاصت ,ثیاثط ,
نه جامیشی؟
بزنیم پول بنزین و فالفل شاممون در بیاد
*********
نه خب بگو میخام بدونم!!!!
*********
۱۱۸
ﺯﺩﻡ
ﺯﻧﮓ
ﺑﻮﺩ
ﺭﻓﺘﻪ
ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮ
*********
خالصه اخبار این هفته ایران – :نان گران شد – عوارض خروج از کشور سه برابر
ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﺭﻭ ﻟﻄﻒﮐﻨﯿد
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﮔﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯِ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮﺩ االن ساعت  ۹شب بود
شد – نرخ بنزین %۵۰افزایش پیدا کرد – یارانه نقدی ۲۳میلیون نفر قطع شد – زلزله
ﺍﻭﻧﻢ ﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩ
اما چون ماه رمضان هست هنوز عصر نشده!!
وبهمن جان چندتن از هموطنان را گرفت فقط برد رو اونی کرد که ُمرد!
ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﮕﯿﺪﯾﻢ
*********
*********
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ﺗﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻓﺎﺭﺍﺑﯽ
ﮔﻔﺖ
ﯾﮑﯽ ﻭﺭ ﺩﺍﺷﺖ
به این مونالیزا بگید اگه چیزی هست بگه ماهم بخندیم|:
چه برایمان آورده ای مارکو؟
*********
یکی از فانتزیام اینه که خواهرم اسمش سحر باشه
برایتان زهرمار آورده ام کصافطا مگه من ســر گنج نشســتم که هر دفعه میرم هر
واقعا شــانس آوردیم همه بیماریها رو خارجی ها کشف میکنن و اسم خودشونو توی ماه رمضون صداش کنیم
قبرستونی واسه شما روانیا سوغاتی بیارم؟!! (هیـــــس…هیچی نگید! مارکوپولو
میذارن روش وگرنه مثال بجای پارکینســون باید میگفتیم مرض کامبیز یا درد حاج سحر ،سحره
عصبانیه)
مرتضی وبرادران به غیر مجتبی!!!
تا سحره پاشو سحری بخور سحر !
*********
*********
*********
با این عوارضی که تعیین کردن واســه خروج از کشور ،االن نگران تر از همه ی ما
االن پشه اومد بهم گفت:
دنیاى مزخرفیه  ،دو ساعت به موج و ساحل فکر کنى انگار نه انگار
دولت تایلنده ،پاتایا با کمبود مشتری مواجه میشه و اقتصادشون میخوابه
سالم ،نیشت بزنم؟
اما دو دقیقه که به مورچه فکر کنى ،تمام تنت شروع میکنه به خاریدن !
*********
گفتم نه عزیزم مرسی…
*********
کیفیت خودرو داخلی رو نمیتونیم ببریم باال …  +تعرفه واردات خارجی رو بیشتر
گفت خواهش میکنم و رفت
بعضی وقتا میخوام شب شام سبک بخورم
کن! – مسافر ورودی به کشور نداریم …  +عوارض خروج از کشور رو بیشتر کن!
پشه ها چه با ادب شدن!
ولى یه ندایى از اعماق وجودم خودش زنگ میزنه پیتزا سفارش میده ********* *********
*********
اونایی که روزه سکوت میخان بگیرن  ،سحر بیدار میشن سر و صدا میکنن !؟
 ۳۰لیتر بنزین میزنی  ۴۵هزارتومن ،میری فرودگاه امام عوارضی  ۱۵۰۰میدی موقع
به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش
*********
خروج  ۲۲۰هزارتومن میدی که بری از استانبول شلوار ارزون بخری
حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد . . .
با این روزای بلند شهر رمضان نیس که دیگه !!! استــــا ِن رمضانه!!!
*********
*********
*********
برنامه روزانه من اینجوریه که صبح که بیدار میشم میرم گوشیمو چک کنم وقتی که
شايد اشكال كار اينه چون بخشی از نژاد آريايي از  ٢قوم مادها و پارتها بوجود اومدن! ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ
چک کردنم تموم شد ،میبینم که عـــه! شب شده! باز میخوابم.
براي همين تمام مشكالت تو مملكت يا از طريق پارتی حل ميشه يا مادی!!!
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻬﻮ ﮔﻼﺑﯿﯽ ﭼﯿﺰﯼ
*********
*********
ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮﺳﺮﺵ ﭼﺎﺭﺗﺎﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ولی بازم میگم خمیر دندون کریم باقری خیلی خوبه ,قشنگ هم میکروبای دهنتو از
این چینیا واقعا زبون همدیگرو میفهمن یا جلو بقیه آبرو داری میکنن؟!
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ
بین میبره هم باکتریای دهنتو از بین میبره ,هم دندوناتو از بین میبره هم مسواکتو از
*********
*********
بین میبره هم دهنتو از بین میبره هم خودتو از بین میبره هم خانوادتو از بین میبره کال
آیا میخواهید همیشه و همه جا بدرخشید؟
تو خونه شما هم کاربرد توری پنجره اینه که نذاره پشه ها از خونه برن بیرون!؟
هرچی سر راهش باشه از بین میبره!
به خودتان مقداری اکلیل بزنید..
*********
*********
من امتحان کردم خوب جواب داد
کاش حداقل قبر گرون نشه جنازمون رو زمین نمونه
داشــتم با تبلتم “ ”Angry Birdsبازی میکردم بابام اومد کنارم نشست  ،یه سری
*********
*********
تکون دا ُد زیرلب گفت بدبخت! آخرشم کفتر باز دیجیتالی شدی!
یه سوال از خانم ها دارم….
عوارض خروج از کشور یه جوری شده که من دیگه فقط با فیلترشکن میتونم خارج *********
زشته بخدا…
بودن رو حس کنم امیدوارم این دیگه مشمول عوارض نشه
به بابام گفتم رنگ ســال بنفش شده دوتا صدای اخبارو زیاد کرد گفتم لباس بنفش
از سوسک میترسی؟
*********
ندارم سه تا دیگه زیاد کرد فک کنم بگ م پول بده دیوار صوتی بشکنه!

از شبکه های اجتماعی:
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 ۱۱سپتامبر تا  ۱۷سپتامبر (  ۲۱شهریور تا  ۲۷شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

نام»عشــق من  ...هنر من  ...زندگی من» که مجموعهای اســت از مصاحبه با هفتاد برنامه سازان رادیو تهران در زمینهی روانشناسی اجتماعی
جمعه  21شهریور |  11سپتامبر
هنرمند در باره عشق ،هنر و زندگی .این مجموعه بی نظیر در سال  1349درتهران 1398خورشیدی (2019میالدی)
درگذشت مسعود عربشاهی ( در سن  84سالگی) هنرمند نقاشی مدرن
به چاپ رسید.
 1339خورشیدی ()1960
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
مسكو
رادیو
در
ایران
علیه
قطع برنامههای تبلیغاتی
درگذشت شاهرخ زمانی ،فعال کارگری ،به علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر .چهارشنبه  26شهریور |  16سپتامبر
 1345خورشیدی ()1966
زادروز انوشــه انصاری ،کاوشــگر ،رئیس انجمن گردانندگان شرکت فناوری وی از فعاالن حقوق کارگران بود.
 1302خورشیدی (1923میالدی)
انتشــار روزنام ه «نامــهی جوانان» به مدیریت و ســردبیری میــرزا ابراهیمخان
ارتباط از راه دور ( )TTIو نخستین زن فضانورد ایرانی
یکشنبه  23شهریور |  13سپتامبر
(خواجهنوری) در تهران
 1363خورشیدی ( میالدی)1984
 1320خورشیدی (1941میالدی)
سینما
هنرپیشه
زادروز شقایق رحیمیراد،
 1330خورشیدی (1951میالدی)
صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و غیرسیاسی
میالدی)2018
1397خورشیدی (
درگذشــت حســین عرفانی (حســین عرفانی پارســایی) ـ دوبلور و گوینده افتتاح باشگاه مركزی حزب ارادهی ملی به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران  1326خورشیدی (1947میالدی)
 1339خورشیدی (1960میالدی)
زادروز عباس قادری ،هنرمند آوازه خوان
اوپك
سازمان
تأسیس
و
بغداد
در
خاورمیانه
خیز
ت
پیشکســوت عرصه تلویزیون و سینما در سن  ۷۶ســالگی (،متولد  )۱۳۲۱به تشكیل كنفرانس كشورهای نف
 1329خورشیدی (1950میالدی)
علت سرطان ریه
 1359خورشیدی (1980میالدی)
صدور حكم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل احمد دهقان
.
سینما
هنرپیشه
کیانی،
لیندا
زادروز
 1332خورشیدی (1953میالدی)
(2010میالدی)
خورشیدی
1389
سپتامبر
12
|
شهریور
22
شنبه
آغاز محاكمات دكتر محمد مصدق با دادستانی سرتیپ آزموده
درگذشت هانیبال الخاص ،نقاش ،منتقد ،شاعر و آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی  1356خورشیدی ( 1977میالدی)
 1299خورشیدی (1920میالدی)
نوگرای ایران که سالها از بیماری سرطان رنج میبرد .در سن  ۸۰سالگى در ایاالت درگذشت واروژان هاخواندیان ،آهنگسازِ «بوی گندم»
متحده آمریکا.
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان
1397خورشیدی (2018میالدی)
عراق ،قرارداد سال  1975الجزایر را بهطور یكجانبه لغو كرد
 1312خورشیدی (1933میالدی)
(متولد۱۱مهر)۱۳۳۳
تلویزیون
و
سینما
بازیگر
فراهانی.
درگذشت سعید کنگرانی
 1369خورشیدی (1990میالدی)
الوزرایی
رییس
مقام
انتخاب محمدعلی فروغی به
سریال داییجان ناپلئون در تلویزیون و فیلمهای در امتداد شب و دایره مینادر سینما درگذشت علیمحمد حیدریان  -استاد نقاشی و مؤسس دانشكده هنرهای زیبای
(1945میالدی)
 1324خورشیدی
از کارهای شاخص اوست.
دانشگاه تهران
تشكیل هیأت مؤسسان حزب دمكرات آذربایجان به ریاست پیشهوری
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
 1334خورشیدی ()1955
دوشنبه  24شهریور |  14سپتامبر
درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی  -نویسنده و پژوهنده
سیاستمدار
و
نویسنده(مخبرالسلطنه)
هدایت
قلی
درگذشت حاج مهدی
آثار شادروان انجوی از جمله دیوان حافظ به تصحیح او درشرکت کتاب موجود هستند
(1977میالدی)
 1356خورشیدی
(1982میالدی)
خورشیدی
۱۳۶۱
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
مدیر
و
امورخارجه
وزیر
و
پاریس
در
خمینی
اهلل
ح
رو
مشاوران
از
زاده
ب
قط
صادق
اعدام
گلوله
به
فرانسه
جنوب
در
را
او
همراهان
و
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 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
علیهحکومتجمهوریاسالمی
 1364خورشیدی ()1985
درگذشت استاد جعفر پتگر ،آخرین بازماندهی نسل نقاشان آكادمیك و مدرس سرشناس
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
نقاشی در تهران
درگذشت دكتر محمود صناعی ـ ادیب و پژوهنده
درگذشتعبدالحسینزرینكوب،نویسندهومحققادبیاتوتاریخ
آثار شادروان زرین کوب از جمله دو قرن سکوت در شرکت کتاب موجود هستند
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 1378خورشیدی ()1999
درگذشتمرتضیراوندی،پژوهشگرتاریخونویسندهیدوازدهجلد«تاریخاجتماعیایران»
آثار شادروان راوندی از جمله کتاب تاریخ اجتماعی ایران در شرکت کتاب موجود هستند
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت حسن نزیه ،رئیس کانون وکالی دادگستری در دوران پهلوی و رییس شرکت
ملی نفت ایران در دوره نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان.
 1382خورشیدی (2003میالدی)
درگذشت رضا بیک ایمانوردی ،بازیگر و ورزشکار در ایالت آریزونای آمریکا
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشــت ســتار لقائی قصه نویس و روزنامهنگار باســابقه مطبوعات ایران در
بیمارستانی در لندن.
او متولد سال  1325خورشیدی درتربت حیدریه بود و پس از پایان دوره دبیرستان
هنگام تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
کار مطبوعاتی خود را در مجله تهران مصورآغاز کرد .شش سال بعد در سال 1349
لقائی برای چهار سال سردبیر تهران مصور شد و درسال  1353پس از تعطیل شدن
تهران مصور به همراه تعداد دیگری از مجالت و روزنامهها ،سردبیری مجله هفتگی
«کودک و زندگی» را بر عهده گرفت که از انتشارات انجمن ملی حمایت کودکان بود
و در باره آن و برای والدین و مربیان منتشر میشد.
ستار لقائی در کنار کارمطبوعاتی ،داستان نویس پرکاری هم بود که اولین داستان بلند
او به نام «همبستران مرداب» در سال  1346در تهران منتشر شد .از لقائی مجموعا 18
کتاب شامل داستانهای بلند ،مجموعه داستانهای کوتاه ،گزارش و داستان کودکان
در تهران ،لندن و لس آنجلس به چاپ رســید.از لقائی همچنین اثری باقی مانده به

سه شنبه  25شهریور |  15سپتامبر

 1316خورشیدی (1937میالدی)
راهاندازی تلفن خودكار در تهران
 1320خورشیدی (1941میالدی)
كنارهگیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر به اصفهان
 1332خورشیدی (1953میالدی)
بازداشــت  91تن از شركت كنندگان فستیوال بخارست از جمله پرویز خطیبی
مدیر روزنامه «حاجی بابا»
بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه «قیام ایران»
 1354خورشیدی (1975میالدی)
انتصاب جعفر شــریف امامی به ریاست مجلس سنا و عبداهلل ریاضی به ریاست
مجلس شورای ملی
کتاب خاطرات جعفر شــریف امامی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد در
شرکت کتاب موجوداست
 1357خورشیدی (1978میالدی)
وقوع زلزلهی شدید در طبس
 1378خورشیدی (1999میالدی)
درگذشت ابراهیم بنیاحمد ،بنیادگذار دبستانهای «جهان تربیت»در تهران ،و از

کتاب «ترکیه :پل آزادی»
“Turkey: Bridge to
“ Freedom

به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ،
توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم  ،خصوصا نسل
جوان بعد از آشوب  ،۱۹۷۹یا انقالب اسالمی
بدنیا آمدهاند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی
خصوصا اقلیتها را در رژیم مالیان شرح میدهد .
سرگذشت خانوادهای است که برای فرار از

جمهوریاسالمی،مجبوربهترکوطنشدند.
برایخریدکتابمیتوانیدبا پرویزحکیمی

818 419 2266
شرکت کتاب و یا Amazon

تماس بگیرید.

 1306خورشید ( 1927میالدی)
زادروز هوشنگ ابتهاج ،شاعر ،در رشت
آثار هوشنگ ابتهاج در شرکت کتاب موجود هستند
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
زادروز نسرین معظمی ،گیرنده نشان نخل آكادمیك فرانسه در میكربشناسی
 1357خورشیدی (1978میالدی)
زادروز کیانوش رحمتی ،بازیکن فوتبال و عضو تیم ملی فوتبال ایران
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
درگذشت استاد محمدحسین بهجت متخلص به شهریار شاعر
آثار شادروان شهریار در شرکت کتاب موجود هستند
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
انوشه انصاری نخســتین فضانورد ایرانی با فضاپیمای سایوز تیامای ۹-به مقصد
ایستگاه فضایی بینالمللی پرواز کرد.
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یک روز دیگر و کاهش مبتالیان در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه را با  145مرگ و میر و  3321نفر مبتال به پایان باالی جدول ،سن برناردینو را در رده  ،20لوس آنجلس را در  23ریورساید

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

برد که نشانه کاهش مبتالیان است و روز پنجشنبه را با ثبت  13990نفر مرگ را در رده  ،30ســن دیه گو را  35و ارنج کانتی را در رده  41قرار میدهد.
و میر و  747908نفر مبتال آغاز کرد.

آمار مقایسهای  14روزه Kings ،کانتی را با  582نفر در هر یکصدهزار نفر در

آمار برخی از کانتیها از این قرار است:

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

